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Johdanto
Tästä Liikuntakulttuurin käsitteet muuttuvat ja muuttavat -tutkimuksesta on tehty
kaksi julkaisua. Paperiversio sisältää keskeiset havainnot ja suositukset tehdyn tutkimuksen pohjalta. Tavoitteena on esittää monimutkaisesta aiheesta ja laajasta aineistosta tiivistetysti olennaisin. Haaste on suuri, sillä yhteiskunnan muuttuessa nopeasti
ja arvaamattomasti myös liikuntakulttuurin käsitteet voivat muutaman vuoden kuluttua olla ihmeellisempiä kuin nyt kuvittelemme. Toki ne voivat olla ihmeellisempiä
kuin osaamme nyt kuvitellakaan.
Digiversio tutkimuksesta sisältää tausta-artikkelit tai -aineistot, joissa syvennytään
kunkin luvun tematiikkaan perusteellisemmin. Niiden avulla lukija voi tutustua siihen,
minkälaisia käsitteitä ja mistä syystä esimerkiksi tutkijat, organisaatiot, asiantuntijat,
toimintaohjelmat tai yhteiskunnan eri sektorit käyttävät omia käsitteitään liikunnan
ja urheilun edistämisessä. Koska käsitteiden merkitystä on vaikea ylikorostaa, niin
perehtymistä tausta-artikkeleihin suositellaan lämpimästi.
Tämän tutkimuksen otsikko Liikuntakulttuurin käsitteet muuttuvat ja muuttavat kertoo olennaisen. 2010-luvulla liikuntakulttuurissa on tapahtunut ja tapahtuu koko ajan
suuria muutoksia. Suomen Liikunta ja Urheilu muuttui Valo ry:ksi, johon liittyivät sekä
Nuori Suomi ry että Kunto ry. Huippu-urheilun muutosta vauhditettiin huippu-urheilun muutosryhmän työllä, joka saanee jatkoa Olympiakomitean ja Valo ry:n läheisemmällä yhteistyöllä ellei peräti yhdistymisellä. Ministeriö, Olympiakomitea ja Valo
julkaisivat tilaamansa selvityksen liikunnan ja urheilun rakenteiden muuttamisesta.
Liikuntalain uudistus etenee opetus- ja kulttuuriministeriöstä eduskuntaan vielä tämän vaalikauden aikana.
Muutoksia on siis jo tehty, mutta niitä on vielä runsaasti edessä eikä tässä ole vielä
mainittu edes sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistusta, mahdollisia kuntarakenteiden uudistuksia, kansainvälisiä muutospaineita tai väestön ikääntymistä.
Rakenteellisia uudistuksia tehdään yleensä vasta pakottavassa tilanteessa, kun vanhat rakenteet eivät enää vastaa muuttunutta todellisuutta. Liikuntakulttuurin rakenteiden muutosten syyt eivät kuitenkaan suoraan liity väestön ikääntymisestä johtuvaan kestävyysvajeeseen tai palvelutarpeen lisääntymiseen eikä kansainväliseen
rahoituskriisiinkään. Taustalla on pikemminkin ollut sekä huoli suomalaisen huippuurheilun menestymättömyydestä ja toiminnan byrokratisoitumisesta, joka on kiteytynyt ajatuksiin hallinnon päällekkäisyydestä ja toiminnan vieraantumisesta kentästä. Viestit urheiluharrastusten liiasta kalleudesta ja lisääntyneen istumisen sekä vähäisen liikunnan haittavaikutuksista ovat myös vaikuttaneet taustalla. Yksinkertaistaen voisi tiivistää, että suomalaiset haluavat lisää menestyjiä ja vähemmän syrjäytyjiä
myös liikunnan ja urheilun alueilla, kuten muuallakin yhteiskunnassa.
Muutokset toiminnassa ja sen organisoinnissa johtavat usein muutoksiin myös käsitteissä. Tämä ei koske pelkästään organisaatioiden nimiä, vaan myös toiminnan
tavoitteiden ja tekemisten uutta ymmärtämistä. Toisaalta uusi käsitteellistäminen
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voi myös johtaa toiminnan ja organisoinnin muutoksiin. Jokin uusi ilmiö vaatii uuden
käsitteellistämisen tai jokin tuttu ilmiö täytyy käsitteellistää uudella tavalla, kun maailma sen ympärillä muuttuu. Tässä julkaisussa kaikki edellä mainitut mahdollisuudet
käsitteiden muutoksiin tulevat erinomaisesti näkyville osittain juuri siksi, että nyt
eletään suurten muutosten aikaa suomalaisessa yhteiskunnassa.
Ensimmäisessä luvussa Liikuntakulttuurin käsitteet muuttuvat maailman muuttuessa
lukija johdatetaan käsitteiden maailmaan niiden suurta merkitystä luonnehtimalla.
Käsitteet ovat tapa, jolla hahmotamme ja ymmärrämme maailman. Todellisuutta ei
ole ilman käsitteitä tai ehkä se on, mutta ihminen ei kuitenkaan ymmärrä sitä ilman
aina tarkentuvia ja muuttuvia käsitteitä. Tämä koskee yhtä hyvin luonnontieteitä kuin
humanistisiakin tieteitä. Liikuntakulttuurin käsitteet ovat nekin muuttuneet maailman muuttuessa.
Luvussa ja sen tausta-artikkelissa annetaan joitakin esimerkkejä siitä, miten suomalaiset liikuntakulttuurin tutkijat ovat viime vuosikymmeninä käsitteellistäneet liikuntakulttuuria ja sen ilmiöitä. Tavoitteena on johdattaa lukija käsitteiden maailmaan
ja siihen, miten juuri käsitteiden avulla todellisuus muuttuu ymmärrettäväksi. Ilman
toimivia käsitteitä on vaikea tehdä tai perustella muutoksia toiminnassa. Veikkauksen oivaltavassa mainoksessa kuvataan, minkälainen maailma on ”vakioveikkaajan
silmin”. Käsitteet ovatkin kuin silmälasit, joilla näkee maailman uudella tavalla. On
tärkeää pohtia, mitä silmälaseja käyttää.
Toisessa luvussa Liikuntapolitiikan käsitteet avautuvat eri suuntiin viedään lukija liikunta- ja urheilupoliittisten strategioiden käsitemaailmoihin. Esimerkkeinä ovat hyvin ajankohtaiset strategiat tai niiden ilmaukset niin valtion, kunnan kuin järjestöjenkin alueilta. Kaikissa puhutaan liikunnasta ja urheilusta, mutta silti hyvin eri tavoin.
Syy löytyy toimintaympäristöstä tai käyttöyhteyksistä.
Kun opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntayksikkö viestii toiminnastaan, niin sen
taustalla ovat laki, asetus, pysyväismääräykset ja muut hallinnolliset velvollisuudet,
joiden taustana on useimmiten rahoitussuhde organisaatioihin, joille viestitään. Käsitteiden ja niiden sisältöjen täytyy vastata lakitekstiä, mutta niiden täytyy myös elää
ajassa. Käytettyjen käsitteiden täytyy olla riittävän pysyviä, mutta niiden avulla pitäisi
myös suunnata tai ohjata muutosta.
Kunta puhuttelee liikuntastrategiassaan eri yleisöjä kuin liikunnan ja urheilun kattojärjestö tai huippu-urheilun muutosryhmä. Se näkyy myös käytetyissä käsitteissä.
Kunta painottaa terveyttä, hyvinvointia, taloudellisuutta, kun Valo ry:n uusi strategia
löytää käsitteensä muutoksen, tavoitteiden ja prosessien kuvaamisen maailmoista.
Huippu-urheilun käsitteellistämisessa keskeistä on urheilijan polun, kasvuprosessin
eri vaiheiden, toimintojen ja resurssien kuvaaminen.
Käsitteet avautuvat niin organisaatioiden, kunnan eri hallintokuntien tai toimialojen
suuntiin etsiessään väestön hyvinvointia. Järjestömaailmassa verkostoja löytyy joka
suunnasta; niin julkiselta kuin yksityiseltä sektoriltakin mediaa unohtamatta – myönteistä ilmapiiriä ja konkreettista tukeakin olisi saatava. Ja silti olisi puhuteltava myös
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perheitä ja sitä liikkuvaa tai urheilevaa yksilöä maailmassa, jossa kaikki tieto on mm.
sosiaalisen median kautta suoraan kaikkien kansalaisten saatavilla ilman välittäviä
portaita. Ei siis ole ihme, että tarvitaan monenlaisia käsitteitä, kun liikuntakulttuuri
laajenee uusille alueille.
Kolmas luku Asiantuntijat tarvitsevat monipuolisia käsitteitä syventää toisen luvun
huomioita. Keskeiset liikuntakulttuurin eri alueiden asiantuntijat käyttävät läkähdyttävän paljon erilaisia käsitteitä edistäessään liikuntaa ja urheilua. Liikuntapolitiikassa,
järjestöjen johdossa, viestinnässä, mediassa, kansainvälisissä suhteissa, yksityisissä
liikuntapalveluissa, erityisliikunnassa, liikuntasuunnittelussa ja -hallinnossa toimivat
asiantuntijat ovat joukko, jonka tulisi ymmärtää toistensa käsitteet. Hämmästyttävän
suuri on kuitenkin se diversiteetti eli monimuotoisuus, joka on jopa tälle tasolle syntynyt eriytyneiden käsitteiden kautta. Miten valtaisa käsitelajisto olisikaan löytynyt,
jos tässä olisi tutkittu lajikulttuureja ja harrastamisen valtavaa kirjoa?
Luvun tausta-artikkeliin on koottu keskeisimmät liikuntakulttuurin käsitteet, joita asiantuntijat tarvitsevat. Niitä on kaiken kaikkiaan yllättävän paljon, vaikka tähän koottiin vain ne kaikkein tärkeimmät heidän tarvitsemansa käsitteet. Huojentavaa lienee
se, että näistä tärkeistä siivilöityneet kaikkein sopivimmat tai toimivimmat käsitteet
eivät muodosta valtavaa aineistoa. Liikuntakulttuurin keskeisten käsitteiden pitääkin
olla mahdollisimman laajasti tunnettuja. Vastapainoksi asiantuntijat käyttävät arjessaan paljon sellaisia käsitteitä, joiden sisältö on varmasti vaikeasti avautuva sille, joka
ei ole vihkiynyt vaikkapa terveyttä edistävään liikuntaan, integriteettiongelmiin tai
kaksoisura-ajatteluun.
Luvun tausta-aineistoon on koottu haastateltujen asiantuntijoiden haastattelut ja
heidän tekemänsä käsitearvioinnit kokonaisuudessaan. Näiden lukeminen on erityisen suositeltavaa, koska näin lukija pääsee kurkistamaan niihin maailmoihin, joissa
näitä käsitteitä käytetään ja tarvitaan.
Neljännessä luvussa Liikunta vs. muu maailma. Liikunta- ja urheilukäsitteet median,
vähän liikkuvien, sukupuoli ja -polvikäsitteiden yhteisissä peleissä lukija tutustetaan
liikuntakulttuurin käsitteisiin tilanteissa, joissa ne kohtaavat jonkun toisen yhteiskunnan osa-alueen käsitteet. Mediassa liikunta ja urheilu muodostavat useimmiten kaksi
eri osastoa tai ohjelmatyyppiä, joilla on aika vähän tekemistä keskenään. Urheilutoimittajat tuottavat urheiluaineistosta mediatuotteita kun liikunta kuuluu useimmiten
hyvinvointi- ja terveystoimituksiin ja -osastoihin. Liikuntapolitiikkakin kapenee usein
urheilupolitiikaksi.
Vähän liikkuvien tai liikunnasta syrjäytyvien ongelma yhdistää liikuntakulttuurin toimijat sosiaali- ja terveysalan kanssa, vaikka kyse on myös laajemmasta yhteiskuntapoliittisesta kahtiajaon uhasta. Yhteiskunnallisesta tasa-arvosta on kyse myös silloin, kun kehitetään keinoja eri sukupuolten tai ikääntyneen väestön liikuttamiseksi.
Liikunta-alan käsitteet joutuvatkin venymään näissä kohtaamisissa, joissa vastapelaajina ovat vahvat ja perinteikkäät toimijat mm. yhteiskunta- ja sosiaalipolitiikan,
tasa-arvopolitiikan ja ikääntymispolitiikan aloilta. Liikunta ja urheilu ovat aika uusia
tekijöitä näillä alueilla, joten myös liikunta-alan toimijoiden on pakko avata selkeäs-
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ti omia käsitteitään ja on pakko ottaa huomioon, mitä käsitteitä alueella ennestään
käytetään.
Tausta-artikkelissa kuvataan tapausesimerkkien avulla sitä, minkälaisia haasteita syntyy, kun käsitteet kohtaavat toisensa toiminnassa. Mediassa liikunta ja urheilu tarkoittaa eri asioita kuin liikunta-alan toimijoiden mielissä, sukupuolten tasa-arvo liikunnassa ja urheilussa on vaikeasti määriteltävissä, kun tutkijat käyttävät liikunnasta
erilaisia määritelmiä ja käsitteitä ja ikääntyneiden liikuntaa edistettäessä haasteeksi
asettuvat sekä ikäihmisten että liikunnan käsitteellistäminen.
Viidennessä luvussa Liikuntakulttuurin käsitteet ja muutos pohditaan laajasti yhteiskunnan eri puolilla olevia muutospaineita, joilla on tai voi olla merkitystä myös liikuntakulttuurille ja siellä käytetyille käsitteille. Ensin tutustutaan kulttuurin ja kulttuuripolitiikan
alueella käytettyihin käsitteisiin ja verrataan niitä liikuntakulttuurin käsitteisiin. Historiallisesti näillä on perustassaan paljon yhteistä, vaikka käsitteellistäminen on ollut erilaista. Vertailu on kuitenkin hyvä esimerkki siitä, miten käsitteiden avulla voi ymmärtää
uudella tavalla liikunnan, urheilun, kulttuurin ja taiteen yhtäläisyyksiä ja eroja.
Yhteiskunnan eri sektoreiden – julkisen, yksityisen ja kolmannen – yhteistoiminta ja
työnjako ovat nykypolitiikan keskeistä ainesta. Urheilu on Suomessa ollut perinteisesti harrastus-, vapaaehtois- ja kansalaistoiminnan aluetta. Väestön liikuttamisesta
vastuun on kantanut kunta tarjoamalla omaehtoiselle liikunnalle mahdollisuuksia.
Yksityinen sektori on viime vuosikymmeninä kasvattanut osuuttaan väestön liikuttamisessa, mutta myös urheilutoiminnassa. Valtio on osin rahoittanut ja muulla tavoin
tukenut urheiluseurojen, järjestöjen ja kuntien työtä. Viime aikoina myös yksilön,
perheiden ja muiden lähiyhteisöjen vastuusta ja merkityksestä on puhuttu paljon.
Vanhemmat ovat tietysti olleet jo pitkään lastensa urheilu- ja liikuntaharrastusten
pääasialliset tukijat ja kustantajat.
Vähän liikkuvien liikuttaminen ja huippu-urheilun edistäminen ovat ääripäitä liikuntakulttuurissamme, mutta kummassakin on yhteistä ainakin se, että liikunta- ja urheiluelämä ei pysty niitä yksin ratkaisemaan ja työhön tarvitaan yhteiskunnan eri
sektoreiden resursseja, uudistuvaa toimintaa ja yhteistyökykyä. Tausta-artikkelissa
käydäänkin läpi ikävaiheittain ne instituutiot, joihin pitää vaikuttaa, jos muutoksia
halutaan. Fokuksena on pohtia sitä, minkälaisia käsitteitä eri ikävaiheissa, eri instituutioiden kanssa toimittaessa ja erilaisissa muutostilanteissa tarvitaan.
Kuudennessa luvussa Yhteenvetoa ja konkreettisia suosituksia liikuntakulttuurin käsitteet käsitteellistetään vielä kerran uudestaan, kun aiemmissa luvuissa esitetty vedetään yhteen. Yhteenvedossa nostetaan esiin kuusi keskeisintä aluetta, joissa liikuntakulttuurin käsitteitä joudutaan tai saadaan kehittää, selventää tai muuttaakin
jo lähitulevaisuudessa. Erityisen tärkeää on käydä laajaa ja syvällistä keskustelua käytettävistä käsitteistä. Käsite sinänsä ei ole hyvä tai huono. Hyväksi sen tekee se, että
se ymmärretään mahdollisimman laajasti ja riittävän syvällisesti.
Integriteetti tai sportti voivat esimerkiksi nyt olla outoja käsitteitä, mutta jo viiden
vuoden päästä kumpikin voi kuulua kentällä kenen suussa vain. Sosiaalinen pääoma
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oli 2000-luvun alussa vielä aika suppean tutkijajoukon käyttämä käsite – nyt sen kuulee luontevasti vaikkapa hiihtomajaa pitävien vapaaehtoisten suusta kuumaa mehua
nauttiessaan. Elämyksellisyys on läpäissyt jo huippu-urheilunkin, mutta ehkä se on
niin ”last season” kuin olla voi jo parin vuoden päästä.
Esimerkkeinä konkreettisista suosituksista luvun taustamateriaaliksi on liitetty tämän
tutkimuksen tekijän esitys liikuntakulttuurin käsitteistä liikuntalakia valmistelleelle
työryhmälle. Esityksen pääasiallisena tarkoituksena oli identifioida liikkuja- ja urheilijaryhmät niin, että ne tunnistettaisiin ja että tulevan lain avulla niitä voitaisiin eri tavoin tukea. Historiallisista, hallinnollisista ja poliittisista syistä tällainen käsitteellinen
tarkastelu ei tietenkään voi johtaa vastaaviin muutoksiin lainsäädännössä. Sellainen
olisi mahdollista vain tilanteessa, jossa Suomi itsenäistyisi nyt uudestaan ja kaikki
aloitettaisiin alusta. Silti tällainen käsiteharjoitus voi olla hyödyllinen – ainakin liikuntalakiesityksessä oli joitakin käsitemuotoiluja myös otettu mukaan tästä esityksestä.
Toinen konkreetti esitys koskee liikuntakulttuurin käsitteitä itseään. Tekijä ehdottaa
vakavasti harkittavaksi prosessia, jossa näistä liikuntakulttuurin käsitteistä käytäisiin
avointa keskustelua mm. perustettavan Internet- tai vastaavan sivuston avulla. Tärkeää nimittäin olisi, että käsitekeskustelu ei jäisi vain asiantuntijoiden harrastukseksi,
vaan että siihen osallistuisivat mahdollisimman monet liikunnan ja urheilun toimijat.
Nykyaikaa on myös se, että kaikki kansalaiset haastetaan mukaan tällaisiin hankkeisiin, joiden keskushenkilö on lopulta kuitenkin se yksittäinen kansalainen. Miten ja
miksi hän liikkuu tai urheilee, on myös käsitteellinen kysymys. Onko liikunnalla tai
urheilulla hänelle merkitystä, on keskeinen kysymys. Merkitys ei synny pelkästään
tekemällä, siihen tarvitaan myös oikeita käsitteitä.
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Tässä luvussa keskitytään yleisesti käsitteisiin, niiden merkityksiin ja käyttöön. Ensimmäisessä osassa (1.1. Lähtökohtia ja suosituksia liikuntakulttuurin käsitteiden määrittelyyn) esitetään lähtökohdat, joista liikuntakulttuurissa ja -politiikassa voidaan, kannattaa tai saa käsitteitä käyttää ja niiden käyttöä mahdollisesti rajoittaa. Käsitteiden
merkitys todetaan erittäin suureksi ja niiden käyttö on sekä kontekstisidonnaista että
historian saatossa muuttuvaa. Käsitteet voidaan myös ymmärtää hyvin eri tavoin.
Lähtökohtia liikuntakulttuurin käsitteiden määrittelyyn asettaa kehyksen koko työlle
ja huomioita voi pitää myös yleisinä suosituksina käsitteiden käytölle.
Luvun keskeinen sisältö on tiivistetty osaan kaksi (1.2. Tiivistelmä tausta-artikkelista
”Liikuntakulttuuria kuvaavat käsitteet tutkijoiden tuottamina”). Tausta-artikkelissa
esitellään liikuntakulttuurista esitettyjä tutkijakäsitteitä, joiden ideaa ja näkökulmia
avataan tiivistelmässä. Liikuntasosiologisesti tai yleisemmin yhteiskuntatieteellisesti
tai historiatieteisesti orientoituneet tutkijat ovat ahkerimmin määritelleet liikuntakulttuurissa käytettäviä käsitteitä. Käsitteet sekä täydentävät toisiaan että kilpailevat
keskenään. Tutkijakäsitteet avaavat erilaisia ja uusia näkökulmia alati muuttuvaan liikuntakulttuuriimme ja auttaa tämän muutoksen jäsentämisessä.
Luvun kolmannessa osassa esitetään suosituksia liikuntakulttuurin käsitteiden pohjalta (1.3. Suosituksia liikuntakulttuurin käsitteiden pohjalta). Suosituksissa esitetään
liikuntakulttuurin käsitteiden monitieteistä tutkimista, vuoropuhelua eri tieteenalojen tutkijoiden ja käytännön toimijoiden kesken sekä erityisiä käsitetyöpajoja, joissa
lisättäisiin ymmärrystä käsitteiden sisällöistä ja merkityksistä.
Tausta-artikkeli: Liikuntakulttuuri käsitteenä ja liikuntakulttuurin käsitteet on luettavissa sähköisenä. Artikkelin tavoitteena on johdattaa lukija pohtimaan liikuntakulttuurin tutkijoiden käyttämien käsitteiden kautta liikuntakulttuurin ilmiöitä ja jäsennyksiä. Se ei pyri antamaan kattavaa kuvaa kaikista mahdollisista käsitteistä, vaan
avaamaan joitakin keskeisiä näkökulmia liikuntakulttuuriin ja sen ymmärtämiseksi
tarkoitettuihin käsitteisiin.
Luvun sisältö:
1.1. 	Lähtökohtia ja suosituksia liikuntakulttuurin käsitteiden määrittelyyn
1.2. 	Tiivistelmä tausta-artikkelista ”Liikuntakulttuuri käsitteenä ja
		 liikuntakulttuurin käsitteet”
1.3. 	Suosituksia liikuntakulttuurin käsitteiden pohjalta
1.4. 	Tausta-artikkeli: Liikuntakulttuuri käsitteenä ja liikuntakulttuurin käsitteet
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1.1. Lähtökohtia liikuntakulttuurin käsitteiden määrittelyyn
”Alussa oli sana”, ja sana on käsite. Ihmisen tietoinen maailma syntyi käsitteestä eli
sen ymmärtämisestä, että koettua, nähtyä tai muuten aistittua saattoi kuvata sanalla eli käsitteellä, joka ei ollut se itse asia. Myöhemmin symbolifunktiosta päästiin
eteenpäin ja syntyi kilpailevia kieliä, sanoja ja käsitteitä. Joidenkin mielestä käsitteiden moninaisuus lisää ymmärrettävyyttä, toisten mielestä se aiheuttaa sekaannusta.
Liikuntakulttuurissa, liikuntapolitiikassa, liikuntaelämässä, urheilumaailmassa, sportissa ja mitä käsitettä nyt halutaankin käyttää – käytettävien käsitteiden määrittely
on sekä haastava että ristiriitainenkin tehtävä. Tässä esitellään yleisiä lähtökohtia ja
suosituksia, joista käsin liikuntakulttuurin käsitteisiin voi suhtautua.
Käsitteet muuttuvat. Liikuntakulttuurissa käytettävät käsitteet muuttuvat historian
saatossa. Liikuntakulttuuri -termi yleistyi 1980-luvulla, ja esimerkiksi liikunta -käsitekin vasta liikuntatieteellisen tiedekunnan perustamisen jälkeen 1960-luvulla. Tässä
tutkimuksessa ei ole tarkoitus tehdä historiallisesti pikkutarkkaa käsitteiden etymologista tarkastelua, mutta antaa riittävän tarkka kuva siitä, milloin ja miksi jokin käsite
on liikuntakulttuurin käsitteistöön ilmestynyt ja mitä sillä on yritetty kuvata.
Käsitteet kilpailevat keskenään. Ihmisten liikkumisen kuvaukseen ja sen edistämiseen on käytetty ainakin urheilun, kuntourheilun, kuntoliikunnan, terveysliikunnan
kaltaisia käsitteitä silloin, kun ulkopuolelle on rajattu mm. hyötyliikunta, työliikunta
tai leikki. Eri konteksteissa (viitekehyksissä) käytetään eri termejä ja sama ihminenkin voi käyttää samasta asiasta useaa eri käsitettä. Käsitteet ovat osin päällekkäisiä.
Käsitteet kuvaavat asioita eri näkökulmista. Sama toiminta voi käsitteellistyä eri tavoin tekijän, tukijan, resurssoijan tai vaikkapa katsojan näkökulmasta. Vielä selvempää on, että eri hallinnonalojen näkökulmasta liikunta ja urheilu liitetään eri yhteyksiinsä: työ- ja elinkeinoministeriön (entiset kauppa- ja teollisuus ja työvoimaministeriö) näkökulma on toinen kuin sosiaali- ja terveysministeriön tai ympäristöministeriön. Aina sama käsite ei ole riittävän tarkka kuvaamaan tarkasteltua asiaa näissä
eri konteksteissaan. Käsitteet on siis myös tehty eri yhteiskuntapolitiikan tai -elämän
tarpeita ajatellen.
Käsitteet ovat sukupuoli- ja -polvisidonnaisia. Eri-ikäiset ja eri sukupuolta olevat
käyttävät usein eri käsitteitä tai ainakin ymmärtävät ne toisistaan poikkeavin tavoin.
Jotkut käsitteet myös leimautuvat jonkin sukupolven tai sukupuolen käsitteiksi. Joskus tämä on tahatonta, mutta usein myös kohdennettua ja erotteluun – distinktioon
– pyrkivää. Halutaan erottautua toisista ryhmistä, toisista lajeista tai toisenlaisen
habituksen omaavista ihmisistä. Uudenaikaisuus ja vanhanaikaisuus voivat olla yhtä
aikaa sekä negatiivisia että positiivisia käsitteitä riippuen kulloisestakin muodista.
Muotikäsite taas tulkitaan useimmiten negatiivisesti, vaikka jokin muodissa ollut voi
yhtä hyvin vakiintua pysyväksikin käsitteeksi.
Käytetyt käsitteet muokkaavat käsityksiämme todellisuudesta, mutta myös historiasta ja tulevaisuudesta ja ne rajaavat todellisuuttamme eri tavoin. Liikuntapolitiikka
on suppeampi termi kuin liikuntakulttuuri ja kuntoliikunta on laajempi käsite kuin
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kuntourheilu, mutta niiden rajapinnat ovat häilyviä. Käsitteiden määrittely on tärkeää, koska ilman riittävää yksimielisyyttä käsitteiden sisällöistä emme pysty tekemään
yhteistyötä tavoitteiden saavuttamiseksi.
Käsitteiden moninaisuus on rikkaus ja se on myös avain demokratiaan, suvaitsevaisuuteen ja osallisuuteen, että hyväksymme eri ihmisryhmien käyttämät erilaiset käsitteet. Käsitteiden käytön ja määrittelyn monopolisointi on vaarallista yhteiskuntakehitystä, mutta niiden läpinäkyvyys taas lisää demokraattista osallisuutta. Demokratiaan kuuluu olennaisena se, että käsitteiden käyttöä ja kehitystä ei rajoiteta.
Käsitteet ovat kokemuksellisia – ne ymmärretään usein oman kokemuksen kautta
varsinkin liikunnasta ja urheilusta puhuttaessa. Käsitteet kilpailu tai vaikkapa suoritusurheilu tuovat toisille kokemuksen riemukkaasta voitosta, toiselle katkerasta tappiosta. Sanallinen määrittely ei kykene kovin helposti ylittämään tällaista kokemuksellista tulkintaa käsitteestä tai sen kuvaamasta ilmiöstä.
Uusien – tarkempien, havainnollisempien, ajanmukaisempien – käsitteiden kautta
käsityksemme maailmasta voi jatkuvasti tarkentua ja parantua. Esimerkiksi uudet
tieteelliset tutkimustulokset tulevat useimmiten ymmärretyiksi vain uusien, parempien käsitteiden avulla. Suositusten antaminen voi johtaa käsitekehityksen kahlitsemiseen ja siten taantumaan, jossa esimerkiksi liikuntapolitiikka ei pysty seuraamaan
liikuntatieteessä ja -kulttuurissa tapahtuvaa nopeaa kehitystä, joka ilmenee uusina
käsitteinä.
Liikuntakulttuurin ja -politiikan käsitetutkimuksessa on ymmärrettävä se, miten käsitteet syntyvät, kehittyvät ja leviävät tänä päivänä, kun kentällä on runsaasti erilaisia toimijoita. Seuraavassa on lyhyesti esitettynä yleisimpiä käsitteiden synty- ja
leviämisreittejä.
Tieteessä ja eri tieteenaloilla –> siirtyvät julkaisujen, ammattilaisten ja tuotteiden
välityksellä kentälle (seuroihin, aktiiviharrastajille) –> käytäntöön järjestöissä –> median kautta väestön eri osaryhmille –> vakiintuvat yleiseen käyttöön.
Käytännössä eri liikuntajärjestöissä kuvaamaan uutta tilannetta –> laji, muoto, tapa
toteuttaa käytännössä jne. –> kentälle –> tieteeseen, mediaan –> hallintoon.
Hallinnossa eri syistä kuvaamaan monimutkaista tilannetta tai harjoitettua politiikkaa –> käytäntöön (hallinnon eri tasoille, järjestöihin) –> kentälle –> tieteeseen –>
myöhemmin koko väestölle.
Kentällä eri lajien harrastajien keskuudessa –> käytäntöön järjestöihin –> mediaan –>
tieteeseen –> yleiseen käyttöön väestön eri osaryhmissä -> mahdollisesti hallintoon.
Yhteiskuntapoliittisessa keskustelussa ja päätöksenteossa (esim. lainsäädäntö, hallitusohjelma) –> siirtyvät eri hallinnonaloille sovelluksina –> siirtyvät kentälle ja käytäntöihin lakeina, asetuksina, pysyväismääräyksinä, informaatio-ohjauksena jne.
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Yrityksissä tuotekehittelyssä –> asiakkaille käsitteinä (sykemittarit, kuntosalilajit,
tanssimuodot jne.) –> oma käsitemaailmansa (joskus tuotteistettu) –> yleistyy kentällä -> siirtyy mediaan.
Käsitteiden tuottamisessa millään taholla ei siis ole nykyään monopolia eikä mikään
taho voi legitimoida käytettäviä käsitteitä. Sen sijaan erityisen suotavaa olisi se, että
käsitteistä, niiden sisällöstä ja niiden käytöstä käytäisiin avointa keskustelua. Tässä
tutkimuksessa pyritään kuvaamaan monenlaisia ja monissa eri lähteissä syntyneitä
käsitteitä eikä pitäydytä vain liikuntahallinnon kannalta nyt käyttökelpoisina näyttäytyviin käsitteisiin.
Yhteenvetona liikuntakulttuurin ja -politiikan käsitteiden määrittelyyn kohdistuvasta
tutkimuksesta voi sanoa ainakin sen, että käsitteiden määrittelyyn liittyy runsaasti
teoreettisia, käytännöllisiä ja eettisiä kysymyksiä, jotka täytyy tutkimusta tehtäessä
ottaa huomioon. Määrittelyissä ja suositusten antamisen yhteydessä edelliset seikat
huomioidaan niin, että moniarvoisuus, kontekstisidonnaisuus (käyttöyhteys) ja käsitteiden sidonnaisuudet (tieteen-, hallinnonalan tai muun yhteiskuntaelämän) tuodaan riittävästi esiin.

1.2. Tiivistelmä tausta-artikkelista ”Liikuntakulttuuri käsitteenä
		 ja liikuntakulttuurin käsitteet”
Liikuntakulttuuri yhdistää liikuntaa ja urheilua harrastavat, sitä seuraavat ja sille merkityksiä antavat ihmiset jollakin tavoin toisiinsa. Liikuntakulttuuri pitää sisällään myös
alakulttuureja, esimerkiksi urheilulajien alakulttuureina tai vaikkapa vammaisurheilun ja liikunnan alakulttuureina. Suuremmassa mittakaavassa liikuntakulttuurikin on
alakulttuuri aivan kuten nuorisokulttuuri tai järjestökulttuuri, jotka kummatkin vaikuttavat myös liikuntakulttuurin sisällä.
Liikunnan ja urheilun eri alakulttuurit lajeina, sääntöinä, normeina, makuina, haluina,
erottautumisina ja tyyleinä jne. ovat viime vuosikymmeninä tulleet suurelle yleisöllekin yhä tutummiksi, kun liikuntakulttuuri on organisoitunut, medioitunut, tuotteistunut, tavaramerkkiytynyt ja faniutunut. Saman aikaisesti on kuitenkin tapahtunut
myös yksilöllistymistä ja omaehtoisuuden lisääntymistä. On syntynyt löyhempää yhteisöllistymistä, jossa harrastajia saattaa yhdistää toisiinsa vain jaetut kulttuuriset
merkitykset ilman perinteistä kasvokkaista ja rinnakkaista yhteisöllistä tekemistä.
Luontoliikunta, kunto- ja terveysliikunta tai joidenkin liikuntapalveluiden käyttö – vesiliikunta, ryhmäliikunta, kuntosaliharjoittelu – on yksilöllistä ryhmätoimintaa.
Liikuntakulttuuri näkyy myös urheilun ja liikunnan kentillä, julkisuudessa ja etenkin
erilaisissa yhteisöissä, joita yhdistävät samat kulttuuriset merkit, tavat ja käsitteet,
joita lisääntynyt sosiaalisen median käyttö yhä vahvistaa. Voikin sanoa, että liikuntakulttuuri käsitteenä yhdistää koko liikunnan ja urheilun kenttää, mutta samanaikaisesti liikuntakulttuurin eri alakulttuurit eriytyvät toisistaan, mikä näkyy järjestökentässäkin, jossa uusia lajeja, seuroja ja lajikulttuureja syntyy jatkuvasti. Valtakunnallisella tasolla taas pyritään lisäämään yhteistyötä ja järjestöjen yhdistymistä. Näin
liikuntakulttuuri käsitteenä mahdollistaa sekä yhdistämisen ja yhteistyön että antaa
tilaa eriytymiselle ja erilaisuudelle.
17

Historiallisesti ajatellen liikuntakulttuurissa on tapahtunut 1800-luvun lopulta asti
laajenemista niin, että urheilu muodosti liikuntakulttuurin tärkeimmän merkitysmaailman aina 1960- tai 1970-luvulle asti. Sen jälkeen siihen on alkanut kuulua liikuntaan,
liikkumiseen ja erilaisiin liikunnan ja urheilun muihin merkityksiin liittyviä asioita. Liikuntakulttuurin sisälle ovat tulleet terveysmotiivien lisäksi yleisemmät hyvinvointia
ja jopa hyvää elämää koskevat perustelut - ja niiden rinnalla on lisääntynyt kansanterveyttä ja -talouttakin sivuava argumentaatio. Tämä on näkynyt myös käsitetasolla,
jossa yhdeksi jatkumoksi voi nähdä sen, miten urheilun rinnalle tuli 1960-luvulla kuntourheilu, 1970-luvulla kuntoliikunta ja 1990-luvulla terveysliikunta. Nyt 2010-luvulla
puhutaan jo pelkästään liikkumisesta.
Liikuntakulttuurin ja -politiikan käsitteitä tutkittaessa onkin erittäin tärkeää tutkia
niitä käsitteitä, joilla yritetään kuvata liikuntakulttuurin erilaisia ilmiöitä, muutoksia
ja näkökulmia ymmärrettävästi ja perustellusti. Liikuntakulttuurin tutkijoilla onkin
usein omat käsitteensä, joilla he hahmottavat maailmaa arkikäsitteistä hieman poiketen. Ne perustuvat kunkin tutkijan oman tieteenalan käsitteisiin ja tietysti myös
tehtyyn empiiriseen ja käsitteellisteoreettiseen tutkimustyöhön. Tausta-artikkelissa
nostetaan esiin joidenkin suomalaisten tai Suomessa tunnettujen liikuntakulttuurin
ilmiöitä tutkineiden tutkijoiden käsitteitä ja käsitemaailmoja, jotta syntyisi ymmärrys
käsitteiden erinomaisen suuresta merkityksestä. Maailma näyttää tosiaankin erilaiselta ”vakioveikkaajan silmin”.
Tarkastelussa esitellään käsitteet lyhyesti ja mahdollisimman konkreettisesti. Tavoitteena on ymmärtää käsitteiden keskeinen sanoma ja niiden anti liikuntakulttuuriin
sekä liikunta- ja urheilupolitiikkaan. Jonkin verran pohditaan sitä, miten nämä käsitteet auttavat toimijoita eri viitekehyksissään.
Tutkijoiden käsitteet ovat siinä mielessä kiitollisia tarkasteltavaksi, että ne useimmiten muodostavat ”käsiteperheitä”, joiden avulla voi ottaa haltuun tietyn kokonaisuuden. Esimerkiksi Hannu Itkosen käsitteet liikuntakulttuurin muutoksesta kuvaavat (sosiaali)historiallisesti erilaisia vaiheita, joita tietyt hänen rakentamansa käsitteet kuvaavat. Nyt esimerkiksi eletään Itkosen termein eriytyneen liikuntakulttuurin
vaihetta. Henning Eichbergin käsitteet ottavat kokonaisuuden haltuun kuvaamalla
liikuntakulttuurissa esiintyvät erilaiset (kon)figuraatiot tai perusmotiivit – ja mahdollisuudet liikunnan ja urheilun harrastukselle jakamalla kokonaisuuden suoritusurheiluun, terveys- ja kokemusliikuntaan. Pasi Koski taas tuo esiin näkökulman, jossa
liikunnan ja urheilun yksilölliset ja samalla yhteiskunnalliset toimijat on jaoteltu aktiiveihin, seuraajiin, kuluttajiin ja tuottajiin.
Tausta-artikkelissa käydään läpi näitä tutkijoiden esittämiä käsitteitä ja käsiteperheitä. Niitä tarkastellaan ajatellen kuvitteellista lukijaa, joka haluaa ymmärtää tämän
tutkimustehtävän tavoitetta tuoda esille erilaisia liikuntakulttuurin ja –politiikan käsitteitä ja niiden perusteluja. Tavoitteena ei siis ollut perinteinen tieteellinen tutkimus- tai käsitekatsaus, vaan ymmärtävällä ja osin subjektiivisella otteellakin tehty
luotaus joihinkin käsitteisiin ja näkökulmiin, joilla liikuntakulttuuria on Suomessa tarkasteltu.
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Tutkijan omien käsitteiden syntyhistoria on esitelty tarkemmin sen vuoksi, että lukija
näkisi, miten tutkija saattaa kehittää hyvin pitkän ajan kuluessa omaa käsitteistöään
ja argumentaatiotaan. Tarkoituksena ei ole sanoa sitä, että nämä käsitteet olisivat
parempia kuin muut, vaan tuoda näkyviin käsitteiden erinomaisen tärkeä merkitys
tutkijoiden työssä. Ulkopuolisen silmin erot eri tutkijoiden käyttämien käsitteiden välillä eivät todennäköisesti näytä niin suurilta kuin tutkijat itse uskovat. Silti on tärkeä
tiedostaa, että hyvin monenlaisia käsitteitä tarvitaan, jotta liikuntakulttuurin ilmiöt
tulisivat ymmärretyiksi.
Tausta-artikkelissa näkökulmina liikuntakulttuuriin tulevat esiin mm. erilaiset konfiguraatiot, kokemuksellisuudet, liikuntasuhteet, arjen roolit, sosiaalihistorialliset vaiheet, pääomakäsitteet, ruumiillisuuskäsitteet, jotka ovat vain hipaisu siihen laajaan
näkökulmien ja käsitteiden kirjoon, joita voidaan käyttää liikuntakulttuurin tutkimiseen ja ymmärtämiseen. Tavoitteena on ollut näiden esimerkkien avulla sanoa myös
jotakin yleisempää liikuntakulttuurissa tarvittavista käsitteistä.
Yhteenvetoa tutkijoiden käyttämistä käsitteistä ei ole tämän tausta-artikkelin perusteella järkevää antaa. Sen perusteella lukija voi kuitenkin ymmärtää paremmin, miten
tutkijoiden käsitteet syntyvät ja rakentuvat suhteessa liikuntakulttuurin eri ilmiöihin
ja toisaalta minkälainen suhde käsitteillä on mahdollisiin taustateorioihin. Artikkelin tarkoitus oli myös osoittaa se, että teorioista tai tutkimuksista irrallisina käsitteet
saattavat tuntua vaikeasti ymmärrettäviltä, vaikka yleensä tutkijakäsitteet ovatkin
hyvin loogisia ja muodostavat kokonaisuuden kattavia käsiteperheitä.

1.3. Suosituksia liikuntakulttuurin käsitteiden pohjalta
Liikuntakulttuurissa ja -politiikassa ja koko yhteiskunnassa eletään nyt monenlaisten
muutosten aikaa. Tällaisina ajankohtina tarvitaan uusia käsitteitä ja erityisesti tarvitaan muutoksen ymmärtämiseen sopivia käsitteitä. Opetus- ja kulttuuriministeriön
tulisi myös jatkossa olla aktiivinen käsitetutkimuksen ja –keskustelun suhteen.
Liikuntakulttuurin tutkijoiden – tai muiden tieteen tai tutkimuksen tuottamista –
käsitteistä ei voi antaa yksiselitteisiä suosituksia. Tiede kehittyy usein juuri uusien
käsitteiden kautta, joten ei ole mielekästä pysäyttää kehitystä antamalla tiukkoja
suosituksia käsitteistä, joita pitäisi käyttää liikuntakulttuurissa tai -politiikassa. Sen
sijaan keskustelua käsitteistä ja niiden merkityksistä olisi lisättävä entisestään. Valtion liikuntaneuvoston arviointi- ja seurantatehtävään sopisikin erinomaisesti myös
liikuntakulttuurin ja -politiikan käsitteiden pohdinta.
Erityisen tarpeellista olisi, että liikuntakulttuurin ilmiöistä, teoreettisista ja käsitteellisistä jäsennyksistä oltaisiin liikuntakulttuurin käytännön toimijoiden taholla paremmin tietoisia. Tutkijoiden ja toimijoiden välistä vuorovaikutusta olisi lisättävä. Tällä
hetkellähän monet tieteenalapohjaiset tai käytännön sektorit järjestävät omia seminaarejaan ja neuvottelupäiviään, joka edistää käsitteiden eriytymistä toisistaan.
Tavoitteena tulisi olla avoin vuoropuhelu ja yhteisen ymmärryksen rakentaminen
siitä, mitä liikuntakulttuurissa tapahtuu ja millä käsitteillä tästä muutoksesta saisi
parhaiten otetta. Liikuntatieteellinen Seura sekä liikunta- ja urheilujärjestöt voisivat
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olla aloitteellisia ja niiden tehtäviinkin sopisi hyvin tällaisen jatkuvan vuoropuhelun
ylläpitäminen ja kehittäminen.
Liikuntakulttuuri ja –tiede on monitieteistä ja jokaisella tieteenalalla on omat käsitteensä. Vuorovaikutusta eri tieteenalojen edustajien kesken olisi lisättävä. Tarvitaankin aidosti moni- tai poikkitieteellisiä tutkimushankkeita, joissa tutkijat oppisivat
näkemään saman ilmiön eri tieteenalojen ja eri käsitejärjestelmien kautta. Näihin
hankkeisiin sopisi hyvin myös käytäntöjen kehittämistehtäviä. Esimerkkinä vaikkapa
liikunnan ja kulttuurin hyvinvointivaikutusten tutkimus. Liikuntatieteellisestä tutkimuksesta jatkossa päättävien tulisi ohjata resursseja tällaiseen pitkäjänteiseen, monitieteiseen ja käytäntöjä kehittävään tutkimus- ja kehitystyöhön.
Liikuntakulttuurin käsitteitä ei voi kuitenkaan juurruttaa kentälle ja kansalaisten käyttöön vain hallinnon, järjestöjen tai tieteen keinoin. Nämä voivat kuitenkin olla aktiivisempia julkisen keskustelun herättäjiä, virittäjiä ja ylläpitäjiä. Koko median kenttä
on myös liikuntakulttuurin tavoin suurten muutosten edessä. Liikuntatieteellisen julkaisemisen avoimuutta niin, että ymmärrettävä tieto leviää kaikille kansalaisille tulee
voimakkaasti kehittää. Liikuntatieteellisen tiedon julkaisijoiden ja välittäjien – kirjastojen, tietopalvelujen, julkaisuyhteisöjen – tulee myös olla aktiivisia liikuntakulttuurin
käsitteiden ”lukutaidon” kehittämisessä.

1.4. Tausta-artikkeli: Liikuntakulttuuri käsitteenä ja
		 liikuntakulttuurin käsitteet
Tutkijoiden liikuntakulttuurikäsitteitä
Liikuntakulttuuri on yleistynyt 1980-luvulta lähtien käsitteenä, jolla tarkoitettu koko
liikunnan ja urheilun yhteistä kenttää silloin, kun kaikki käyttöyhteydet ja -kontekstit on haluttu ilmaista yhdellä sanalla.1 Liikuntakulttuurin käyttö liittyy myös kulttuuritermin uuteen, tieteellisempään (sosiologisempaan ja kulttuuritutkimuksellisempaan)
tulkintaan, jossa kulttuuria ei enää jaeta korkeaan eikä matalaan, vaan kulttuuri alkoi
tarkoittaa kaikkia tietylle yhteisölle tärkeitä tapoja ja tottumuksia, joilla oli yhteisölle
yhteinen tai tärkeä merkitys. Näiden merkitysten avulla yhteisö tunnisti toisensa ja
tunnisti yhteisön ulkopuolella olevat. Liikuntakulttuuri yhdistää siis liikuntaa ja urheilua
harrastavat, sitä seuraavat ja sille merkityksiä antavat ihmiset jollakin tavoin toisiinsa.
Liikuntakulttuuri pitää sisällään myös alakulttuureja, esimerkiksi urheilulajien alakulttuureina tai vaikkapa vammaisurheilun ja liikunnan alakulttuureina. Suuremmassa
mittakaavassa liikuntakulttuurikin on alakulttuuri aivan kuten nuorisokulttuuri tai järjestökulttuuri, jotka kummatkin vaikuttavat myös liikuntakulttuurin sisällä. Emokulttuurillahan on sosiologiassa tarkoitettu sitä kulttuuria, johon ihminen syntyy ja kasvaa sisään omassa perheessään, suvussaan ja lähiympäristössään. Liikuntakulttuurin

1 Sironen, Esa (1988) Uuden liikuntakulttuurin visiot. Teoksessa Esa Sironen (toim) Uuteen liikuntakulttuuriin. Jyväs-

kylä: Vastapaino. Kirjan nimi viittaa siihen, että jo sitä ennen oli ’vanhaa liikuntakulttuuria’ eli käsite oli tullut jollakin
tavalla tutuksi. 1980-luvulla liikuntakulttuurista alettiin keskustella käsitteenä, mutta kyse oli myös faktisesta liikuntakulttuurin muuttumisesta. Uusia liikunta- ja urheilulajeja tuli suomalaiseen kulttuuriin ja joukkuelajit lisäsivät harrastajamääriään yksilölajeihin verrattuna. Terveys- ja luontoliikunta nousivat myös käsitteinä ja käytäntöinä paremmin
esille. Liikuntakulttuurin muutos on dokumentoitu hyvinvointivaltiollisena projektina kirjassa Kokkonen, Jouko (2013)
Liikuntaa hyvinvointivaltiossa. Suomalaisen liikuntakulttuurin lähihistoria. Suomen Urheilumuseosäätiön tutkimuksia
n:o 2, Keuruu.
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tai ainakin urheilukulttuurin voi kuvitella olevan myös ”urheiluperheissä” tärkeän
osan emokulttuuria, mikä näkyy mm. yhä yleisemmiksi käyvissä urheiluperheissä tai
- suvuissa, jotka vertautuvat vaikkapa teatteri- tai muusikkosukuihin muun kulttuurin
puolella.2 Näin emo- ja alakulttuuritkin sopivat hyvin liikuntakulttuurin käsitteen alle.
Liikunnan ja urheilun eri alakulttuurit lajeina, sääntöinä, normeina, makuina, haluina,
erottautumisina ja tyyleinä jne. ovat viime vuosikymmeninä tulleet suurelle yleisöllekin yhä tutummiksi, kun liikuntakulttuuri on organisoitunut, medioitunut, tuotteistunut, tavaramerkkiystynyt ja faniutunut. Saman aikaisesti on kuitenkin tapahtunut
myös yksilöllistymistä ja omaehtoisuuden lisääntymistä. On syntynyt löyhempää yhteisöllistymistä, jossa harrastajia saattaa yhdistää toisiinsa vain jaetut kulttuuriset
merkitykset ilman perinteistä kasvokkaista ja rinnakkaista yhteisöllistä tekemistä.
Luontoliikunta, kunto- ja terveysliikunta tai joidenkin liikuntapalveluiden käyttö –
vesiliikunta, ryhmäliikunta, kuntosaliharjoittelu – on yksilöllistä ryhmätoimintaa. Liikuntakulttuuri näkyy myös urheilun ja liikunnan kentillä, julkisuudessa ja etenkin erilaisissa yhteisöissä, joita yhdistävät samat kulttuuriset merkit, tavat ja käsitteet, joita
lisääntynyt sosiaalisen median käyttö yhä vahvistaa. Voikin sanoa, että liikuntakulttuuri käsitteenä yhdistää koko liikunnan ja urheilun kenttää, mutta samanaikaisesti
liikuntakulttuurin eri alakulttuurit eriytyvät toisistaan, mikä näkyy järjestökentässäkin, jossa uusia lajeja, seuroja ja lajikulttuureja syntyy jatkuvasti. Valtakunnallisella
tasolla taas pyritään lisäämään yhteistyötä ja järjestöjen yhdistymistä. Näin liikuntakulttuuri käsitteenä mahdollistaa sekä yhdistämisen ja yhteistyön että antaa tilaa
eriytymiselle ja erilaisuudelle.
Historiallisesti ajatellen liikuntakulttuurissa on tapahtunut 1800-luvun lopulta asti
laajenemista niin, että urheilu muodosti liikuntakulttuurin tärkeimmän merkitysmaailman aina 1960- tai 1970-luvulle asti. Sen jälkeen siihen on alkanut kuulua liikuntaan,
liikkumiseen ja erilaisiin liikunnan ja urheilun muihin merkityksiin liittyviä asioita. Liikuntakulttuurin sisälle ovat tulleet terveysmotiivien lisäksi yleisemmät hyvinvointia
ja jopa hyvää elämää koskevat perustelut – ja niiden rinnalla on lisääntynyt kansanterveyttä ja -talouttakin sivuava argumentaatio. Tämä on näkynyt myös käsitetasolla,
jossa yhdeksi jatkumoksi voi nähdä sen, miten urheilun rinnalle tuli 1960-luvulla kuntourheilu, 1970-luvulla kuntoliikunta ja 1990-luvulla terveysliikunta. Nyt 2010-luvulla
puhutaan jo pelkästään liikkumisesta.3 Nyt liikunnan avulla estetään kestävyysvajetta ja yritetään vähentää kalliiden palveluiden tarvetta. Voikin sanoa, että liikuntakulttuuri on yhteiskunnallistunut viimeisen neljännesvuosisadan aikana, vaikka sen näkyvä (puolue)poliittisuus onkin vähentynyt. Kun liikunnan ja urheilun yhteiskunnallinen

2 Tiihonen, Arto (1996): Urheilevat isä(n)kullat. Teoksessa Laiho, Marianna & Ruoho, Iiris (toim.): Naisen naamio, mie-

hen maski. Sukupuoli journalistisessa kuvassa. KSL. Artikkelissa analysoin huippu-urheilijoiden isä-poika –suhteita
median kautta katsottuna esimerkkeinäni keihästä heittävät Kinnuset ja jääkiekkoilevat Peltoset. Nyt tällaisia urheilijaperheitä on paljon enemmän – kulttuurinen perimä vaikuttaa vahvasti, vaikka geneettinen kilpailu lisääntyy ainakin
lajeissa, joissa harrastajamäärät kasvavat.
3 Ks. Tiihonen, Arto (2003): Mustia aukkoja ja harmaita alueita kartoittamassa. Liikuntakulttuurin puhetavoista ja käsit-

teistä. Promo, 1/2003. Artikkelissani pohdin sitä, miten liikuntakulttuuri ja sen termit ovat muuttuneet, kun on haluttu
saada liikunta yhä useamman harrastukseksi tai arjen toiminnoksi. Rovio Esa, Pyykkönen Teijo (2011) Vähän liikkuvat
juoksuttavat päättäjiä ja tutkijoita. Liikuntatieteellinen seura Impulssi nro 26. Helsinki käsittelevät vähän liikkuvien
asettamaa haastetta liikuntaväelle. Kyse ei heillä ole enää edes liikunnasta, vaan liikkumisesta.
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merkitys on näin selvästi huomattu, on perusteltua käyttää sellaista käsitettä, joka
voi kattaa hyvin monenlaisen toiminnan, jolla on vahvasti kulttuurinen, mutta myös
yhteiskunnallinen ja yhteiskuntapoliittinen merkitys.
Edellinen käsitteiden muutos voidaan muutettavat muuttaen kytkeä historialliseen
muutokseen liikuntakulttuurissa. Uudet käsitteet ovat tulleet kuvaamaan uutta tilannetta. Silti esimerkiksi liikunta ja varsinkin terveysliikunta ovat olleet käsitteinä
konstruktioita, joita vastaavaa uutta toimintaa ei varsinaisesti syntynyt, vaan olemassa oleva toiminta nimettiin ja käsitteellistettiin uudella tavalla. Liikuntakulttuurin
käsitteitä voi ja kannattaakin lähestyä myös tällaisesta teoreettiskäsitteellisestä näkökulmasta. Käytännössä vallitsevien ja tuttujen käsitteiden lisäksi liikuntakulttuuria
voi käsitteellistää ja jäsentää myös monin eri tavoin – ne avaavat samasta ilmiöstä
uusia näkökulmia, joilla yhteiskunnallinen ja kulttuurinen muutos voi tulla ymmärrettäväksi.
Liikuntakulttuurin ja -politiikan käsitteitä tutkittaessa onkin erittäin tärkeää tutkia
niitä käsitteitä, joilla yritetään kuvata liikuntakulttuurin erilaisia ilmiöitä, muutoksia
ja näkökulmia ymmärrettävästi ja perustellusti. Liikuntakulttuurin tutkijoilla onkin
usein omat käsitteensä, joilla he hahmottavat maailmaa arkikäsitteistä hieman poiketen. Ne perustuvat kunkin tutkijan oman tieteenalan käsitteisiin ja tietysti myös
tehtyyn empiiriseen ja käsitteellisteoreettiseen tutkimustyöhön. Tässä luvussa nostetaan esiin joidenkin suomalaisten tai Suomessa tunnettujen liikuntakulttuurin ilmiöitä tutkineiden tutkijoiden käsitteitä ja käsitemaailmoja, jotta syntyisi ymmärrys
käsitteiden erinomaisen suuresta merkityksestä. Maailma näyttää tosiaankin erilaiselta ”vakioveikkaajan silmin”.4
Tarkastelussa esitellään käsitteet lyhyesti ja mahdollisimman konkreettisesti. Tavoitteena on ymmärtää käsitteiden keskeinen sanoma ja niiden anti liikuntakulttuuriin
sekä liikunta- ja urheilupolitiikkaan. Jonkin verran pohditaan sitä, miten nämä käsitteet auttavat toimijoita eri viitekehyksissään.
Suoritusurheilua, terveysliikuntaa ja kokemusliikuntaa
– Henning Eichbergin liikuntakulttuurin kolmijako
Saksalaistanskalaisen liikuntakulttuurin sosiaalihistorioitsijan Henning Eichbergin tutuksi tuoma liikuntakulttuurin kolmijako suoritusurheilu, terveysliikunta ja kokemusliikunta on monille tuttu.5 Sillähän tarkoitetaan yhtä aikaa yksilöiden liikkumisen ja
urheilun eräänlaisia perusmotiiveja, mutta samalla ne ovat (liikunta)kulttuurissa sinänsä ilmeneviä (kon)figuraatioita, jotka näkyvät vaikkapa urheilulajeissa ja liikuntamuodoissa. Näin yksilö ei sinänsä voi vapaasti valita omaa motiiviaan, vaan kulttuuri
tavallaan antaa reunaehdot yksilön omien kokemusten tulkinnoille ja merkityksille.
4 lmauksella viittaan TV:sta tuttuun mainokseen, joka mainiosti ilmaisee sen, miten tietyssä maailmassa tai alakulttuurissa ja sen käsitteissä sisällä oleva ihminen näkee kaiken eri tavoin kuin me ’normaalit’ ihmiset. Tässä tekstissä tavoitteeni on viedä lukija niihin ’toisiin maailmoihin’, joissa jotkut tutkijat elävät ja maailmaa käsitteellistävät. Tavoitteena
ei ole tehdä laajaa katsausta, vaan avata joidenkin hyvin esiteltyjen käsitteiden tai käsiteperheiden kautta se, mikä
merkitys käsitteillä on kokemustemme ja havaintojemme ymmärtämisessä ja jäsentämisessä.
5 Ks. esim. Eichberg, Henning, (1987) Liikuntaa harjoittavat ruumiit. Jyväskylä, Vastapaino. Eichberg, Henning (1994)
The Narrative, the Situational, the Biographical. Scandinavian Sociology of Body Culture Trying Third Ways. International Review for the Sociology of Sport, 29 (1).
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Siten jotkut lajit ovat enemmän terveysliikuntalajeja ja jotkut taas enemmän suoritusurheilu- tai kokemusliikuntalajeja, vaikka yksilökohtaisesti voimmekin merkityksellistää liikkumisemme eri tavoin kuin lajivalinta voisi olettaa. Käytännössä kuitenkin
sama yksilö harrastaa eri lajeja eri motiivein eli hän voi olla kävelijänä terveysliikkuja,
mutta sulkapallon peluu saa hänestä esiin suoritusurheilijan ja hiihtovaeltaminen kokemusliikkujan – ja nämä motiivit voivat mennä myös päällekkäin.6
Nämä kolme käsitettä jakavat kuitenkin liikuntakulttuurin kolmeen, sen normaalin
liikunta (terveysliikunta) ja urheilu (suoritusurheilu) jaon lisäksi tuoden siihen itsenäisenä kokemuksellisen elementin ja kokemuksiin liittyvät merkitykset, jotka voidaan olettaa siis ainakin jossain määrin erilaisiksi kuin pelkän (terveys)liikunnan ja
(suoritus)urheilun rakentamat merkitykset. Toisaalta terveys- ja suoritusetuliitteet
tekevät liikunnan ja urheilun eroista selvemmät kuin ilman niitä. Mutta voiko olla urheilua ilman suorittamista tai liikuntaa ilman terveysmotiivia? Eichbergin ajatus kai
oli, että silloin peliin astuu kokemuksellisuus, mutta kun sillä ei ole järjestöä ei etujen
ajajaa eikä muitakaan institutionaalisia puolestapuhujia, vaikka tutkimus ja käytännön kenttä yhä enemmän käyttää kokemus- tai elämysperusteluja, niin miten tässä
pitäisi liikuntapoliittisesti toimia?7
Voidaan perustellusti sanoa, että liikunnassa ja urheilussa ja jopa yhteiskunnan eri
sektoreiden (palvelu)tuotannossa kokemuksellisuus – varsinkin elämykset – ovat
korostuneesti esillä. Kun Suomi siirtyy yhä selkeämmin palveluyhteiskunnaksi, niin
hyvinvointipalvelut, joihin liikuntapalvelut ja -toimintakin kuuluvat, tulevat lisääntymään. Etenkin (huippu)urheilussa yleisön viihtyminen tulee entistäkin tärkeämmäksi
eli melkein osaksi viihdeteollisuutta, joten tästäkin syystä on perusteltua pohtia kokemuksellisuuden merkitystä liikuntakulttuurin kokonaisuudessa.
Liikuntakulttuurisesti tuntuu siis erittäin perustellulta ottaa kokemuksellisuus huomioon, mutta miten se huomioidaan liikuntapolitiikassa? Resurssoidaanko kokemuksellisuuksiin eli käytetäänkö niitä informaatio-, tulos- tai muun liikuntapoliittisen ohjauksen perusteena ja miten ne otetaan huomioon järjestöavustusten perusteissa?
Välillisesti kokemuksellisuus vaikuttaa siten, että harrastajien määrät ovat avustuskriteereissä ja avustuksissa huomioidaan myös toiminnan kehittäminen. Voidaan ajatella, että kokemuksellisesti merkityksellinen toiminta sekä lisää harrastajamääriä että
parantaa kehittämistyön laatua. Kokemuksellisuudesta puhutaan myös silloin, kun
arvioidaan sitä, keille mikäkin toiminta sopii. Erityisliikunnassa puhutaan esimerkiksi
”kaikille sopivasta liikunnasta” ja lasten ja nuorten liikunnassa ”kaikki pelaa” -slogan

6 Ks.Tiihonen Arto (2011) Erilaisia ikämiehiä. Teoksessa Kunto Viiru, Jorma Manninen, Mikko Nieminen, Harri Suominen, Christer Sundqvist, Arto Tiihonen & Raimo Taponen, toim. Erilainen tapa vanheta. Suomen Veteraaniurheiluliitto, Kajaani, 19-44. Schneider-Lehto, Tarja & Tiihonen, Arto (2012) Miehet jumppaamaan – ikuisuusprojekti vai täyttä
totta? Voimistelu (3) 4, 40-41.
7 Eichbergia mukaillen Kalervo Ilmanen (Ilmanen, Kalervo (2008) Urheiluhulluus historiallis-yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Tieteessä tapahtuu 7/2008. Ojajärvi et al 2013 mukaan) on jakanut liikuntakulttuurin sen ”tuotantotapojen” perusteella kolmeen logiikkaan eli huippu-urheilun edustamaan markkinoiden logiikkaan, kansalaisyhteiskunnan
logiikkaan, jossa urheilu ja liikunta ovat liikettä, iloa ja leikkiä sekä julkishallinnon logiikkaan, jota hallitsee pyrkimys
tuottaa kansalaisille tasa-arvoiset mahdollisuudet liikkua ja urheilla. Vaikka kolmijaoilla on yhtymäkohtansa, niin jotakin olennaista alkuperäisestä inhimillistä kokemusta ja tulkintaa myötäilevästä näkemyksestä karsiutuu, kun aletaan
puhua tuotantotavoista. Ks.Ojajärvi, Sanna; Valtonen,Sanna; Pyykkönen Teijo (2013) Liikuntalaiva tietomerellä – navigointia politiikan ja julkisuuden tuulissa. Liikuntatieteellinen Seura, Impulssi nro 27. Helsinki
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kuvastaa tarvetta siihen, että jokainen voisi nauttia kokemuksellisesti liikunnasta.
Tavallisesti kuitenkin ajatellaan, että kilpa- ja huippu-urheilu olisi kokemuksellisesti
poisrajaavaa, vaikka todennäköisesti asia ei ole näin yksinkertainen.
Eichbergin esittämä liikuntakulttuurin kolmijako haastaakin perinteisen polaarisaatioon perustuneen ajattelun erittäin onnistuneesti ja arkikokemukseen sekä sosiokulttuuriseen todellisuuteen sopivasti. Mutta, kuten sanottu, kokemusliikunnalla ei
ole nykyisenkaltaisessa liikuntapolitiikassa selkeää asemaa, edunvalvojaa eikä edes
käsitteellisesti määriteltyä paikkaa. Sen sijaan kaupallisen liikuntatoiminnan puolella
kokemuksellisuus on elämyksinä vahvasti läsnä niin hyvinvointipalveluiden kuin viihteenkin – elämysteollisuuden, jota edustaa lähinnä urheilun seuraaminen tai urheilulliset tietokonepelit – puolella. Elämyksellisyys on kuitenkin vain yksi kokemuksellisuuden muoto, joka kokemusliikunnan merkitysmaailman taustalla on.
Suoritusurheilun ja terveysliikunnan käsitteet ovat kokemusliikuntaa selkeämmin
ymmärrettävissä Eichbergin jaottelun avulla. Selvää kuitenkin on, että myös huippuurheilija tuntee urheilemisensa kokemuksellisen merkityksen ja hän voi motivoida
itseään myös terveysargumentein. Sama pätee terveysliikkujaankin – itse asiassa terveystavoitteet voi usein rinnastaa suoritustavoitteiksi ja kokemustavoitteiksi. Näin
ihmiset tekevätkin, joten todellisuudessa puhtaita harrastajatyyppejä ei juurikaan
ole, vaan ihmisille rakentuu liikuntaprofiileja, joissa jokin näistä kolmesta voi dominoida, mutta muutkin saattavat motivoida esimerkiksi jonkin tietyn lajin harrastamista. Tämä on tärkeä huomio, vaikka onkin niin, että tiettyjä liikunta- tai urheilulajeja
harjoitetaan enimmäkseen tietyllä Eichbergin osoittamalla tavalla. Terveysliikuntaa
ei kuitenkaan voi edistää vain tukemalla tiettyjä terveysliikuntamuotoja, koska yksilöt liikkuvat ja urheilevat terveysmotiivein myös sellaisissa lajeissa, joita ei yleensä
pidetä terveyttä edistävinä.8
Liikuntakulttuuria voi aika onnistuneesti jäsentää Eichbergin käsittein, jos haluaa ytimekkäästi ja perustellusti kuvata koko liikuntakulttuurin kenttää ilman että joutuu
ottamaan käyttöön liian monia käsitteitä. Jos ymmärtää, että nämä käsitteet eivät
yksilötasolla sulje toisiaan pois, niin saa vielä monipuolisemman kuvan liikunnan ja
urheilun harjoittamisen motiiveista. Liikunta- ja urheilupolitiikan käsitteinä varsinkin
suoritusurheilu ja terveysliikunta näyttäyvät usein toisistaan täysin erillisinä. Tämä
taas on hyvä asia, koska näin toimintaa voidaan ohjata ja resurssoida juuri pääasialliseen käyttötarkoitukseen. Nämä käsitteet toimivat myös aika hyvin niin yksilötasolla, erilaisissa yhteisöissä (seuroissa, kouluissa jne.), mutta myös politiikan tasolla.

8 Tutkiessani miesveteraaniurheilijoita ja aktiivisia ikämiehiä tämä näkyi selvästi – hyvin aktiivinen ja kilpailullinen

toiminta saatettiin luokitella terveysliikunnaksi ja myös kokemusliikunnaksi sen lisäksi, että se tunnistettiin ennen
kaikkea suoritusurheiluksi. Urheilu tai liikkuminen ei olekaan yksiulotteista, vaikka tietty motiivi hallitsisikin yksittäisen ihmisen liikunnan taustalla. Ks. Tiihonen Arto (2011) Erilaisia ikämiehiä. Teoksessa Kunto Viiru, Jorma Manninen,
Mikko Nieminen, Harri Suominen, Christer Sundqvist, Arto Tiihonen & Raimo Taponen, toim. Erilainen tapa vanheta.
Suomen Veteraaniurheiluliitto, Kajaani, 19-44. Tiihonen, Arto (2013) Miksi ikämies liikkuu – liikunnan harrastaminen
on merkityksellistä. Teoksessa Pietilä Ilkka & Ojala Hanna (toim.) Miehistä puhetta – Miehet, ikääntyminen ja vanhenemisen kulttuuriset mallit. Tampere University Press.
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Elämys-, identiteetti-, osallisuus- ja toimijuuskokemuksia - kokemuksellisuuskäsitteistö liikuntakulttuurin ja –politiikan viitekehyksessä
Liikuntakulttuuri – ja varsinkin urheilu – on voimakkaiden kokemusten kenttä, minkä
joskus aikaisemmin ajateltiin merkitsevän myös sitä, etteivät urheilijat ja aktiiviliikkujat olisi kovin älyllisiä tai emotionaalisesti sensitiivisiä. Ajatustapamme on tässä
suhteessa muuttunut, kun monet intellektuellit ovat tunnustautuneet lähes himourheilijoiksi tai -liikkujiksi. Urheilua, liikuntaa ja ruumiillisuutta käsitteleviä kaunokirjallisia teoksia, elokuvia ja teatteria julkaistaan jatkuvasti yhä enemmän. Urheilukokemukset ovat usein polarisoituneet mustavalkoisesti hyviin ja huonoihin. Mutta edes
urheilukokemukset eivät ole läheskään niin yksiulotteisia kuin kuvitellaan.
Olen tutkinut pitkään urheilu- ja liikuntakokemuksia.9 Tutkimusteni pohjalta olen luonut kokemuksellisuuksista neliluokkaiset käsitteistön. Näitä ovat elämyskokemus,
identiteettikokemus, osallisuuskokemus ja toimijuuskokemus. Tämän jaottelun pohjana on empiiristä tutkimusta, jossa tutkittavat ovat itse määritelleen itselleen tärkeiden ja merkityksellisten kokemusten luonteen ja laadun sekä tutkimusta, jossa
tutkittavat ovat käyttäneet näitä käsitemäärittelyjä oman liikkumisensa ja urheilemisensa arviointiin. Näiden kenttätutkimusten sekä kokemusta koskeviin sosiologisiin
tutkimuksiin perustuvien käsitteellisten pohdintojen pohjalta syntyi mainittu luokitus, jota on testattu uusissa tutkimuksissa, joissa tutkittavat ovat itsearvioineet liikkumisensa eli eri liikuntamuotojen harrastamisen kokemuksellisuuksia.10
Nämä tutkimukset osoittavat, että ihmiset ymmärtävät erittäin hyvin sen, että heidän liikkumisestaan löytyvät nämä kokemuksellisuudet ja kykenevät myös tarkkanäköisesti arvioimaan, miten kussakin liikuntamuodossa he kokevat näitä eri kokemuksellisuuksia. Tällaisen itsearvioinnin perusteella voidaan määritellä mm. se, mitä
kokemuksia kukin henkilö pääasiassa ja keskiarvoisesti hakee ja toisaalta sen, miten
he eri liikuntalajeja harrastaessaan hakevat erilaisia kokemuksia. Yleistäen voi myös
sanoa, että jotkut lajit ikään kuin tarjoavat erilaisia kokemuksia harjoittajilleen, vaikka yksilökohtaiset vaihtelut ovatkin merkittäviä. Joillekin esimerkiksi hiihtäminen voi
olla elämyksellistä puuhaa, toiselle se on merkityksellisen identiteettikokemuksen
paikka, mutta joillekin myös selkeästi osallisuus- tai toimijuuskokemuksia tarjoava
liikuntamuoto.
Liikuntapoliittisesti merkityksellistä on, että tämä kokemuksellisuusjako paljastaa
erittäin hyvin liikuntakulttuurissa olevia merkityksiä, joilla taas on suora yhteys sekä
liikunnan ja urheilun attraktiivisuuteen, mutta myös asioihin, joilla on kasvatuksellista tai laajasti ottaen yhteiskuntapoliittista merkitystäkin. Elämyksistä ja merkityk9 Esim. liikuntasosiologian pro gradu Tiihonen, Arto (1990): Urheilu kertomuksena. Julkaisematon pro gradu -työ. Jy-

väskylän yliopisto, Liikunnan sosiaalitieteiden laitos. Tiihonen, Arto (1996): Ikuisesti urheileva poika eli mistä on ’kunnon miehet’ tehty? Teoksessa Hoikkala, Tommi (toim.): Miehen kuvia. Gaudeamus. Jälkimmäisessä luokitus oli jo nähtävissä, vaikka muotoilinkin käsitteet nykyisenkaltaisiksi vuonna 2009, ks. Tiihonen Arto (2009) Reading a Training Diary through Theories. Masters and Mentors: meaning and methods in older adults’ sporting activities. 10.–11.8.2009,
Sibelius Hall, Lahti. (Oral presentation). Tiihonen, Arto (2014) Miten tästä eteenpäin hyvinvoinnin tiellä? Having, Loving, Being ja Experiencing, Meaning, Doing. Teoksessa Nieminen, A., Tarkiainen, A. & Vuorio, E. (toim.). 2014. Kokemustieto, hyvinvointi ja paikallisuus. Turun ammattikorkeakoulun raportteja 177. Turku: Turun ammattikorkeakoulu,
228-246. http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522164353.pdf
10 Ks. esim. Tiihonen, Arto (2012) Kokemuksia, suorituksia, terveyttä – aktiivisen ikämiehen liikunnalla on monta moot-

toria. Liikunta & tiede 49 (5) 74-78.; Ks. myös www.miksiliikun.fi
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sellisistä – sekä hyvistä että huonoista – kokemuksistahan puhutaan usein silloin,
kun yritetään saada lisää liikkujia. Liikunnasta pitää saada psyykkistä nautintoa, joka
saattaa olla myös yhteydessä psyykkiseen hyvinvointiin. Elämyskokemus puhtaana
nautintona on tämän päivän ihmiselle tuttu asia myös liikunnasta ja urheilusta puhuttaessa. Näin ei kuitenkaan ole aina ollut. Vasta tutkimukset flow-/virtauskokemuksista tai huippukokemuksista saivat ihmiset havahtumaan tähän liikunnan elämykselliseen puoleen, joka on myöhemmin osoitettu myös biologisina tutkimuksina.
Tietysti näitä kokemuksia oli aikaisemminkin, mutta Michaly Csikszentmihalyin flow
experience käsite vasta opetti meidät ymmärtämään kokemuksen idean.11 Virtauskokemus ei kuitenkaan ole pelkkä nautintoelämys joksi itse olen elämyskokemuksen
määritellyt. Elämys on omassa luokittelussani aika passiivinen kokemus, jonka voi
saada yhtä hyvin toimijana kuin katsojana tai seuraajanakin. Elämyksiä voidaan myös
myydä elämyspalveluina.
Virtauskokemusta lähempänä on identiteettikokemus, joka voi pitää sisällään elämyksellisiä piirteitä, mutta voi olla merkittävä myös muista syistä. Tärkeintä on se,
että jokin kokemus ymmärretään identiteetin kannalta merkittäväksi. Urheilusta monet ihmiset saavat omalle identiteetilleen vahvistusta, kun he voivat vertailla osaamistaan, pärjäämistään, kuntoaan toisten kanssa tai vain kilvoitella tällä sosiokulttuurisesti merkityksellisellä areenalla yhteiskunnassa. Yhtä hyvin se sama merkitysmaailma voi toki vieraannuttaa urheilusta, ehkä jopa liikunnan harrastamisestakin.
Identiteetti ei rakennu tyhjiössä, joten urheilun maailma voi sisään rakennettuine
ajatustapoineen muodostua varsin haasteelliseksi areenaksi harjoittajalleen. Olisikin
liikuntapoliittisesti erittäin merkityksellistä pystyä vaikuttamaan niin, että urheilemisessa ja liikunnassa olisi enemmän identiteettiä eri tavoin rakentavia ja vahvistavia
kokemuksia kuin identiteettiä heikentäviä kokemuksia. Tämä ei kuitenkaan onnistu
sillä, että kilpailu ja vertailu poistetaan, koska juuri tuo vertailu muodostaa urheilemisen merkityksellisyyden kulttuurisen ytimen. Miten vertailuun suhtaudutaan, on
ydinkysymys myös liikuntapoliittisesti, jos ajatellaan, että tavoitteena on saada mahdollisimman moni liikkumaan tai harrastamaan kilpaurheilua. Tämä ei siis tarkoita
sitä, että tavoitteita tulisi madaltaa, vaan sitä, että tuetaan paremmin niitä, jotka
pyrkivät korkeitakin tavoitteita saavuttamaan. Erityisen tärkeää on tukea niitä, jotka
eivät näitä tavoitteita kykene saavuttamaan.
Yhteiskuntapoliittisesti erittäin merkityksellistä on se, mitä kutsutaan osallisuudeksi tai tässä osallisuuskokemukseksi. Urheilussa, varsinkin joukkuelajeissa, mutta myös yksilölajeissa, osallisuus on yksi tärkeimmistä kokemuksellisuuksista, mutta
sen merkitys myös kaikelle yhteiskunnalliselle osallisuuden tunteelle lienee merkittävä. Näin ainakin ajatellaan esimerkiksi sosiaalisen pääoman tutkimuksessa ja monissa poliittisissa ohjelmissakin osallisuus on ollut keskeisellä sijalla viime vuosina

11 Ks. Csikszentmihalyi, Mihaly (1990): Flow. The Psychology of Optimal Experience. New York: Harper & Row Publishers. Tavallaanhan Johan Huizingan klassinen leikin käsitteellistäminen vastaa siinä mielessä virtauskokemusta, että
sekä Huizinga että Csikszentmihalyi löytävät leikkiä ja virtausta (tai optimaalisia kokemuksia) monilla elämänaloilla, ei
vain liikuntakulttuurissa. Huizinga, Johan (1984) Leikkivä ihminen. Yritys kulttuurin leikkiaineksen määrittelemiseksi.
Juva: Wsoy. Sekin korostaa käsitteiden merkitystä elämän jäsennyksissä.
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ja vuosikymmeninä.12 Verrattuna identiteettikokemukseen osallisuuskokemukseen
pätee kuitenkin se, että osallistumisen ja osallisuuden merkitystä ja määrää voidaan
suomalaisessa kulttuurissa huomattavasti lisätä ilman että sillä on mitään negatiivisia vaikutuksia, sillä kenenkään ulkopuolelle jättäminen ei lisää sisäpuolella olevien
tekemisen merkitystä, vaan mitä enemmän tekijöitä ja toimijoita on, sitä merkityksellisempää toiminta yleensä on. Mitä suositumpi jokin urheilumuoto tai liikuntalaji
on, sitä merkityksellisempää se tuntuu olevan sekä lajin huipuille että harrastajille.
Suomenruotsalaisten osallisuuskulttuuri on tutkimusten mukaan paljon suurempaa
kuin suomalaisten; sama koskee myös muita Skandinavian maita. Osallisuus tai sille
läheinen termi sosiaalinen pääoma onkin ensisijaisesti yhteisöllinen ominaisuus, jota
toki voidaan poliittisestikin edistää, vaikka muutokset eivät välttämättä ole kulttuurisesti kovin nopeita. Tiedetään kuitenkin, että joukkueissa ja eri urheilulajeissakin
on hyvin erilaisia osallisuuteen kannustavia kulttuureja, vaikka monesti puhutaankin
kannustavasta joukkuehengestä, ilmapiiristä tai kannustamiskulttuurista. Liikuntapoliittisestikin osallisuuskeskusteluun on tartuttu ainakin juhlapuhetasolla, mutta myös
”kaikki pelaa” -kulttuuri ja pelisäännöt ovat osaltaan nostaneet esiin konkreettisesti
osallisuuden merkitystä ruohonjuuritasolla.13
Yhteiskuntapoliittisesti ehkä vieläkin ajankohtaisempi keskustelu pyörii toimijuusteorian ympärillä. Nykyisen kaltaisia kehittyneitä hyvinvointivaltioitahan on jo pitkään
syytetty siitä, että ne passivoivat osan väestöstään, kun yhteiskunta ei tarjoa riittävästi mahdollisuuksia osallistua eikä varsinkaan vaikuttaa omaan ja toisten elämään.
Tätä kutsutaan yksinkertaistetuksi toimijuudeksi, joka voimaannuttaa yksilöitä ja saa
hänet kasvamaan yhteiskunnan täysivaltaiseksi jäseneksi tai pysymään sellaisena esimerkiksi vanhuuden, työttömyyden, sairauden tai liikunnallisen aktiivisuuden ja toimintakyvyn laskemisen tilanteessa. Vapaaehtoistoiminta, jota liikuntakulttuuri pitää
sisällään ehkä eniten kaikista vapaaehtoistoiminnan muodoista, on keskeinen areena
toimijuuskokemuksille ja toimijuuden rakentumiselle. Kun julkisuudessa puhutaan
”curling-vanhemmista”, jotka lakaisevat kaikki esteet lastensa ja nuortensa uran
edestä, puhutaan juuri tästä toimijuuden tai sen rakentamattomuuden ongelmasta.
Nuori kasvaa sopivien haasteiden, vastuunoton ja velvollisuuksien tekemisen kautta.
Liikunta- tai urheilupoliittisesti onkin hiukan huolestuttavaa, että huippu-urheilun
muutospuheessa korostuu kovin paljon se, että kaikki pitäisi tehdä urheilijan eteen,
jotta hänen ei tarvitsisi kuin harjoitella ja kilpailla. Kuitenkin samanaikaisesti menestyneimmissä lajeissamme, kuten purjehduksessa, lumilautailussa tai ammunnassa ja
paralympialajeissa, mutta myös pikaluistelussa muutamia esimerkkejä mainitakseni,
urheilijat tekevät valtavasti yksilöinä ja tiimeinä työtä, joka ei varsinaisesti kuulu vain
12 Hyyppä, Markku T. (2013) Kulttuuri pidentää ikää. Duodecim, Porvoo on erittäin hyvin yhteen vedetty tutkimus-

tietoa siitä, miten osallisuus ja yhteisöllisyys vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin ja elinikään. Hyyppä ei näe kovin hyvin
liikunnan ja urheilun suurta merkitystä osallisuuden ja yhteisöllisyyden rakentajana osin siitä syystä, että asiaa ei ole
tutkittu tarpeeksi. Toinen syy lienee se, että Hyyppä ei tunne liikuntakulttuurin merkitysmaailmoja niin hyvin kuin kulttuurin. Ks. myös Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia toimintaohjelma 2011–2014, OKM.
13 Nuori Suomi tai kaikki pelaa -kulttuuria kohtaan on esitetty myös äänekästä kritiikkiä, jossa on useimmiten sotkettu

osallisuus- ja yhteisöllisyyskorosteiseen keskusteluun sille sinänsä vieras ajatus tavoitteellisuudesta tai sen puutteesta.
Osallisuuskokemusten huomioon ottaminen ei vaadi tavoitteiden alentamista – pikemminkin tiedetään, että osallistavassa ryhmässä tavoitteiden saavuttamisen merkitys nousee. On tietenkin mahdollista, että myös kentällä, eikä vain
kritiikissä, asiat on myös sotkettu keskenään. Tähänkin tällainen kokemuksellisuustarkastelu antaisi uusia välineitä
jäsentää ja ymmärtää urheilu- ja liikuntakokemusten luonnetta ja myös kehittää valmennusta ja ohjausta tähän eri
kokemuksellisuuksien huomioimiseen yksilön kasvun tukemisessa.
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harjoitteluun ja kilpailuun. He ovat vahvoja toimijoita ja ovat ottaneet asiat haltuunsa – joku on lähtenyt Espanjaan etsimään itselleen harjoitusolosuhteita ja valmentajaa, toiset tekevät hyndia, videoita ja pientä bisnestä urheilu-uran ohessa ja kolmas
on kehittänyt itselleen omat luistimet. Kaikki kertovat vahvasta toimijuudesta sekä
urheilun sisällä että varmasti myös sen jälkeen. Urheilu on heille merkityksellinen
elämäntapa, ei vain urheilua menestyksen vuoksi. Näin voidaan ajatella, että toimijuuskokemukset ovat erittäin merkityksellisiä myös itse urheilulle, ei vain täysivaltaisen kansalaisen kasvattajana. Seura- ja järjestötoiminnan puolelta tällaisia ”toimijasankareita” löytyy pilvin pimein, vaikkapa jääkiekon MM-kisoihin vuonna 2012
valmistuneista videoelokuvista, joissa kuvattiin näitä pyyteettömiä seuratoimijoita.
Mutta yhtä hyvin näitä on myös yksityisten liikuntapalveluiden kehittäjien joukossa.
Toimijuuskokemusten merkitystä ei voi siis mitenkään aliarvioida sen enempää yksilö-, yhteisö- kuin yhteiskuntapolitiikankaan tasoilla.
Yhteiskuntapolitiikan tasolla toimijuusnäkökulma, -teoria ja sen poliittiskäytännölliset sovellukset ovat tulleet tutuiksi Anthony Giddensin teosten ja toiminnan kautta.14 Liikuntapoliittisesti merkittävintä tässä yhteiskunta-analyysissa ja teoriassa on
sen länsimaisille hyvinvointivaltioille esittämä haaste, jonka pääväite on se, että nykyisenkaltainen hyvinvointivaltio passivoi kansalaisiaan eikä ainakaan vahvista sen
enempää yksilöiden kuin yhteisöjenkään toimijuutta. Tässä ei ole tarpeen mennä
kovin syvälle kyseiseen teoriaan tai sen yhteiskuntapoliittisiin vaikutuksiin, joista ei
välttämättä olla tutkijoidenkaan parissa yksimielisiä. Sen sijaan on selvää, että yksilöiden ja yhteisöjen – esimerkiksi urheiluseurojen, paikallisyhteisöjen – toimijuutta
kannattaa vahvistaa. Pohjoismaiset kansalaisyhteiskunnat ovat kansainvälisesti ottaen edelleen erittäinkin hyviä vahvistamaan yksilöiden toimijuutta, mutta järjestötoiminnan ulkopuolelle jäävien toimijuuteen suomalainenkaan aktiivinen järjestökenttä
ei kykene riittävästi vaikuttamaan.
Sosiaaligerontologian professori Jyrki Jyrkämä on kehittänyt toimijuusteoriaa ja käsitteellistänyt sitä myös käytännön kentille soveltuvaksi.15 Hänen perusajatuksensa on
se, että ihmisten toimintaa ja sen tavoitteita voi tarkastella toimijuuden modaliteettien avulla, jolloin saadaan selville ikään kuin toimijuuden vahvuudet ja heikkoudet
ja niihin voidaan sitten eri tavoin puuttua. Ajatteluun kuuluu tietysti se, että kyse ei
ole yksinomaan yksilön toimijuudesta, vaan myös hänen lähiyhteisönsä, mutta myös
laajemmin esimerkiksi julkinen ja kolmas sektori rakentavat edellytykset toimijuuteen – tai ne voivat myös rajata tai jopa estää toimijuutta.
Liikuntaan liittyvä esimerkki valaissee hyvin Jyrkämän ajatusta. Oletetaan, että yksilöllä on joitakin liikkumiseen liittyviä tavoitteita, kuten kunnon kohotus, laihduttaminen viisi kiloa, osallistuminen triathlon-kilpailuun, juokseminen cooper-testissä
2800 metriä tai pyöräillä töihin kolme kertaa viikossa. Näitä kaikkia tavoitteita voi
tarkastella toimijuuden modaliteettien avulla kysymällä haluaako, osaako, kykeneekö, voiko tai täytyykö ko. henkilön saavuttaa tavoitteensa. Oletetaan vielä, että ko.
14 Ks.esim. Giddens, Anthony (1984) The consitution of society: outline the theory of structuration. Polity, Cambridge.
15 Ks. esim. Jyrkämä, Jyrki (2008) Toimijuus, ikääntyminen ja arkielämä – hahmottelua teoreettis-metodologiseksi
viitekehykseksi, Gerontologia 4, 190-203.
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henkilö arvioi jokaista kohtaa asteikolla, jossa 5 tarkoittaa erinomaista halua, osaamista jne. ja 1 erittäin huonoa. On ymmärrettävää, että yksilö voi haluta jotakin noista tavoitteista intohimoisesti, jolloin on aika todennäköistä, että hän myös toteuttaa
tavoitteensa ellei sitten käy niin, että hän ei esimerkiksi osaa tai ei kykene saavuttamaan tavoitettaan.16 Jokin tavoite taas ei välttämättä herätä intohimoja, mutta sen
saavuttamiseen riittää se, että hänen on pakko vaikkapa pyöräillä töihin tai hänen
on niin helppo toteuttaa kyseiseen tavoitteen saavuttamiseen tarvittava asia, että
tavoite sitten toteutuukin.
Toimijuusnäkökulma on sekä laajassa mielessä – minkälaisen suomalaisen yhteiskunnan halutaan olevan – että pienemmässä mielessä eli miten aktivoida vaikkapa
liikunnallisesti passiiviset yksilöt, erittäin oleellinen ja käyttökelpoinen. Haasteena
on varmasti se, miten nämä käsitteet tai niiden sisältämät ajatukset ja toimintatavat
välittyvä t liikuntakulttuurin kentille tai liikuntapolitiikan välineistöön. Toimijuus on
toki lähellä toiminnan tai toiminnallisuuden käsitteitä, joita jo käytetäänkin kansalaisjärjestöissä. Niistä kuitenkin puuttuu toimijuuskäsitteen voimaannuttava, tukeva
ja kaikki mukaan ottava ajatus. Urheiluseurat järjestävät avointa toimintaa kaikille,
mutta käytännössä vain riittävän aktiiviset ihmiset lähtevät mukaan harrastamaan
ja toimintaa pyörittämään. Toimijuutta kyllä rakentuu urheiluseuroissa tätä nykyäkin vahvasti, sillä ne tarjoavat toiminnan mahdollisuuksia myös niille, jotka eivät itse
ole aktiivisia urheilijoita tai harrastajia, vaan he voivat olla valmentajia, toimitsijoita, talkoolaisia tai muuten toiminnassa mukana olevia. Niitä tärkeitä vapaaehtoisia.
Tässä kappaleessa konkretisoitiin kokemuksellisuuksien eri käsitteitä, mutta samalla
avattiin myös toimijuuskäsitteeseen liikuntakulttuurinen näkökulma. Tarkoituksena
oli näyttää se, miten käsitteiden avulla voi ymmärtää sekä hyvin yksilöllisiä kokemuksia että niitä merkitysmaailmoja, joita erilaisten kokemusten taakse kätkeytyy.
Merkitysten – eli eri kokemuksellisuuksien – kautta voidaan myös vaikuttaa suoraan
yksilön kokemuksiin tai ainakin niiden merkityksiin. Jos kouluissa, järjestöissä ja kaikissa ohjaus- ja valmennustilanteissa ymmärrettäisiin erilaiset kokemuksellisuudet,
niin toimintaa voitaisiin ohjata yksilöitä ja ryhmiä kehittävään suuntaan nykyistä paremmin.
Liikuntasuhdekäsitteet – aktiivit, seuraajat, tuottajat ja kuluttajat
Meillä kaikilla tuntuu olevan jokin suhde urheiluun tai liikuntaan. Liikuntasosiologi
Pasi Koski ajattelee liikuntasuhteen olevan kuitenkin enemmän kuin vain tykkäämistä
tai ei-tykkäämistä. Hänelle liikuntasuhdeteoria ja sen käsitteet avaavat koko yhteiskunnan.17 Kosken teoriassa yksilöllä on suhde liikuntaan joko aktiivisen liikkumisen,
urheilemisen tai harrastamisen kautta – hän on tällöin aktiivi. Hän voi myös olla seuraaja, jolloin penkkiurheilu sen eri muodoissaan tai median kautta urheilun seuraaminen muodostavat suhteen liikuntaan/urheiluun. Yksilö voi myös olla tuottaja eli
hän on urheiluseura-aktiivi, ohjaaja, valmentaja tai muu seuratoimija. Toki hän voi
16 Olen tehnyt Jyrkämän mallin mukaisia arviointeja erilaisille ihmisille. Erityisen hyvin malli toimii silloin, kun tuen

tarve on lisääntynyt. Ks. Palonen, Minna; Takala, Katri, Pohjolainen, Pertti & Tiihonen, Arto (2011) Kotona kunnossa –
Ikäihmisen toimintakyvyn tukeminen kuntoutuksen keinoin. Käpyrinne ry:n Internet-sivut, http://www.kapyrinne.fi/
sites/default/files/tiedostot/Koku-raportti160910%5B1%5D.pdf
17 Ks. Koski, Pasi (2008) Physical activity relationship (PAR). International Review for the sociology of sport 43 (2), 151-

163. Koski, Pasi ja Tähtinen, Juhani (2005) Liikunnan merkitykset nuoruudessa. Nuorisotutkimus 23 (1) 3-21.

29

”tuottaa” liikuntaa myös yksityissektorilla tuottamalla liikuntapalveluja tai valmistamalla liikuntavälineitä. Yhtä hyvin hän voi olla myös liikunnan ja urheilun kuluttaja,
jolloin hän kuluttaa liikuntapalveluja tai urheilutuotteita ja -välineitä. Jokainen meistä
voi olla myös yhtä aikaa näitä kaikkia tai meidän suhteemme voi jäädä vain yhteen
näistä – pahimmillaan meillä ei ole mitään erityistä suhdetta liikuntaan tai urheiluun.
Liikuntakulttuurisesti ajatellen Kosken käsitteet avaavat erittäin hyvin koko liikuntakulttuurin kirjon. Esimerkiksi tuottajan ja kuluttajan käsitteet ovat olleet varmaankin
liian kauan marginaalissa liikuntapalveluista ja esimerkiksi huippu-urheilusta puhuttaessa. Selityksenä on varmaan se, että yksityistä, kaupallista sektoria ja sen käsitteitä ei ole haluttu tuoda vapaaehtoistoiminnan maailmaan ja liikuntapolitiikkakin on
pyrkinyt ohjailemaan ja resurssoimaan vain kolmannen ja julkisen sektorin toimintaa
liikuntakulttuurissa. Yksityinen eli kaupallinen sektori on saanut kehittyä ilman tukea,
resursseja, mutta toisaalta myös ilman suurempaa sääntelyä. Koska liikuntasuhdeteoria avaa tämän koko maailman myös yksilön näkökulmasta ja on aivan selvää,
että ”kuluttajakansalaisuus” tai jopa ”kuluttajaidentiteetti” on väestön keskuudessa
vahvistunut, niin nämä käsitteet ovat erittäinkin käyttökelpoisia jäsentäessämme liikuntakulttuuria ja pyrkiessämme vaikuttamaan liikuntapolitiikkaan.
Jos näkökulmanamme on se, että mahdollisimman moni liikkuisi aktiivisesti, olisi ”aktiivi”, Kosken termein, niin varmasti kannattaisi pohtia sitä, miten urheilun seuraajan
ja kuluttajan mahdollisuudet penkkiurheiluun ovat viime vuosina lisääntyneet lähes
räjähdysmäisesti. Media uusine kanavineen ja koukuttavine ohjelmineen niin televisiossa, radiossa kuin muissakin medioissa (netti, tabletit, mobiililiittymät) on varmasti vahvistanut kuluttajan ja seuraajan identiteettiä viime vuosina – urheilufaneja
löytyy tänä päivänä yllättävistäkin piireistä. Samalla kuitenkin vaarana on se, että
passiivinen liikunta- tai urheilusuhde vahvistuu aktiivisen kustannuksella. Toisaalta
aktiivit ovat myös ahkeria liikunta- ja urheilutuotteiden kuluttajia ja myös urheilun
seuraajia. Voi myös olla, että kuluttamisen kautta aktivoidutaan – ostetaan sykemittari, kuntosalikortti tai kalliit varusteet, jotka tavallaan velvoittavat tällaisen ihmisen
myös liikkumaan ja käyttämään ostamiaan tuotteita tai palveluja. Tätä näkökulmaa ei
ole liikuntakulttuurissa kovin paljon ajateltu motivoivana tekijänä, vaikka kyllä urheiluseuratoiminnastakin on kuulunut ääniä, joiden mukaan ilmaispalvelut eivät enää
houkuttaisi tai koukuttaisi lapsia ja nuoria niin kuin aikaisemmin. Laadulla oletetaan
olevan hinta ja jos jokin harrastus tai valmennusryhmässä oleminen maksaa maltaita, niin se viestii ”laadusta”.
Kosken liikuntasuhdeteoriaa voisi lukea myös niin, että ihmisen liikuntasuhde on vahva, jos se ilmenee kaikilla sen osa-alueilla eli kun yksilö liikkuu aktiivisesti, seuraa urheilua, kuluttaa rahaa liikuntatuotteisiin ja osallistuu liikuntaan tai urheiluun myös
tuottajan roolissa. Liikuntasuhdekäsitteet tangeeraavat mielenkiintoisesti myös kokemuksellisuuskäsitteiden kanssa. Tuottajan roolihan vertautuu aika hyvin toimijuuskokemusten kanssa tai tuottaja todennäköisesti nauttii toimijuudestaan. Seuraajat
hakevat varmasti faniudessaan sekä osallisuus- että elämyskokemuksia, mutta ne
antanevat heille myös merkityksellisiä identiteettikokemuksia ja voivathan he toki
myös vaikuttaa esimerkiksi ottelun lopputulokseen kannustuksellaan. Ei siis ihme,
että urheilun seuraaminen on kokemuksellisesti monimuotoinen ja erilaisia merkityksiä sisällään pitävä kulttuurin alue. Ja selvää on, että myös aktiiviliikkuminen tai
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-urheileminen tarjoaa myös näitä kaikkia kokemuksellisuuksien muotoja. Kuluttajuus
ohjaa sekin ajattelemaan osallisuuskokemuksia, kuulutaanhan merkkien, tavaroiden
ja tuotteiden kuluttamisen kautta tiettyyn ”heimoon” tai alakulttuuriin. Ja varmasti
kuluttamisessa on elämyksellisiä elementtejä varsin runsaasti – se voi olla joillekin
varsin merkittävä nautinto. Tuottajat ovat toimijoita, kuluttajat elämyksellisesti yhteisöllisiä, kun taas aktiivit ja seuraajat voivat löytää harrastuksestaan kaikkia mahdollisia kokemuksellisuuksia.
Liikuntasuhdekäsitteiden käyttökelpoisuus ei tietysti rajoitu yksilön käyttäytymisen
tulkintaan, vaan kyse on tavallaan koko yhteiskunnan tai ainakin liikuntakulttuuriin
vaikuttavien rakenteiden analyysista. Varsinkin ajatus kuluttamisesta ja tuottamisesta sopii hyvin tähän päivään, mutta myös seuraajien tuominen mukaan keskusteluun
avaa uusia näkökulmia liikuntapoliittiseenkin keskusteluun. Miten suhtaudumme siihen, että joidenkin ihmisryhmien suhde liikuntakulttuuriin on liikunnallisesti aika passiivinen, vaikka he silti ovat olennainen osa tuota kokonaisuutta urheilun maksavina
ja merkityksellistävinä seuraajina ja muiden palvelujen kuluttajina?
Arjen roolit liikuntakulttuurin viitekehyksessä
Jo pitkään on väitetty, että postmodernissa jälkiteollisessa kulttuurissa ja yhteiskunnassa yksilöltä odotetaan ja vaaditaankin kykyä toimia hyvin monissa erilaisissa
rooleissa tai identiteeteissä. Miehen ja naisen oletetaan työroolin lisäksi kykenevän
myös isän/äidin rooliin yhtä hyvin. Tämän lisäksi parisuhde vaatii erilaisen roolin puhumattakaan vapaa-ajan ja harrastustoiminnan rooleista. Kyse ei kuitenkaan ole pelkästään rooleista, vaan myös ajankäytöstä: jäänkö ylitöihin, haenko lapset hoidosta
ja vien heidät harrastuksiin, menenkö jumppaan/pelaamaan vai kenties puolisoni
kanssa elokuviin? Tuttu tilanne hyvin monessa perheessä.18
Liikkumista tai urheilun harrastamista voi myös katsoa sosiaalisena ja vuorovaikutuksellisena ilmiönä eli tarkastelemalla sitä, missä roolissa tai kenen kanssa yksilöt liikkuvat ja urheilevat. Suomalaisten liikkumisessa on myös epäsosiaalinen puolensa eli
monet liikkuvat yksin. He (sauva)kävelevät, hiihtävät, uivat ja pyöräilevät pääasiassa
yksin, vaikka olisivat uimahallissa. ladulla tai kevyen liikenteen väylällä kymmenien
ihmisten kanssa yhtä aikaa. Toki monet hakevat myös täydellistä yksinäisyyttä menemällä liikkumaan metsään, vesille tai muualle luontoon. Myös kotona voi jumpata
aivan yksin. Itse asiassa aika iso osa suomalaisten liikunnasta on varsin epäsosiaalista, vaikka liikunnalla voi toki silti olla sosiaalinen ulottuvuutensa vaikkapa niin, että
liikkumalla näytetään omaa osaamista, statusta tai vaikutetaan ulkonäköön. Omasta
liikkumisesta saatetaan mm. puhua paljon tai kertoa siitä sosiaalisessa mediassa silloinkin, kun itse liikunta suoritetaan yksin.
Erittäin paljon liikutaan kuitenkin myös erilaisissa sosiaalisissa ryhmissä ja rooleissa.
Lapset ja nuoret liikkuvat ja urheilevat eniten kavereidensa kanssa erilaisissa leikkija liikuntaryhmissä. Kaverien mukana aloitetaan harrastuksia, niitä jatketaan ja niistä
18 Ks. Tiihonen, Arto (2004): ”Mikään ei ole rumempaa kuin kaunis mies?!” Liikunta & tiede 4/2004, 21-26.

Miestutkimuksen näkökulmasta olen nimennyt roolit Poika-Mies-, Parisuhde-Mies-, Työ-Mies- ja Isä-Miesrooleiksi.
Myöhemmin olen lisännyt rooliksi myös ”Sinkku-Miehen”, vaikka se ei ole ikään kuin kulttuurinen odotus. Ihmiset
kuitenkin liikkuvat paljon myös yksin ja voi ajatella, että yksin tekeminen on Suomessa myös vahvasti kulttuurista
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myös luovutaan usein parhaiden kavereiden kanssa yhtä aikaa. Voidaan jopa ajatella,
että nykynuoret ovat tässä suhteessa paljon sosiaalisempiakin kuin aiemmat sukupolvet tai ainakin tuntuu siltä, että he ovat riippuvaisempia kavereistaan ja heidän
mielipiteistään. Jatkuva yhteydenpito eri laitteiden välityksellä ainakin implikoi tähän
suuntaan. Lapsiperheet liikkuvat myös paljon perheen tai perheenjäsenten kanssa.
Käydään uimassa, hiihtämässä ja pelaamassa yhdessä äidin, isän tai sisarusten kanssa. Yhä useammin myös isovanhemmat liikkuvat lastenlastensa kanssa. Työssäkäyvä
väestö voi liikkua myös työrooleissa työn puitteissa tai työmatkallaan. Puulaakiurheilu ei ole nykyään yhtä suosittua kuin aiemmin, mutta erilaista työyhteisöliikuntaa ja
työhyvinvointiliikuntaa on nykyään vastaavasti enemmän. Työrooli voi siis olla myös
liikunnan kannalta aktiivinen eikä, kuten usein ajatellaan, vain kuluttava ja liikunnallisesti lähes negatiivinen asia. Viimeisin arjen sosiaalinen rooli on tietysti pari- tai ystävyyssuhde. Monet keski-ikäiset ja varsinkin eläkeläiset liikkuvat paljon puolisonsa
kanssa kahdestaan. Varsinkin luonnossa liikkuminen, hyötyliikunta, kuten pihatyöt
tai marjastus sekä arkisten matkojen taittaminen sujuvat paremmin tutun ihmisen
kanssa. Saattaa olla, että liikunta ei tällöin ole se pääasia, kuten se ei ole myöskään
kaikille koiranulkoiluttajille, joita heitäkin on Suomessa satojatuhansia.
Vaikka sosiaaliset roolit tuntuvat itsestään selvältä osalta liikunnan harrastamista,
niin sitä ne eivät kuitenkaan ole. Harvoin nimittäin liikuntakulttuurissa tai -politiikassa on ajateltu vaikkapa sitä, miten pariskunnat voisivat liikkua enemmän yhdessä. Urheilulajit, mutta myös suurin osa liikuntamuodoista on leimallisesti joko naisten tai miesten liikuntaa. Edes kunto- tai terveysliikuntaa ei ole juurikaan ajateltu
pariskuntien näkökulmasta silloin, kun uusia liikuntalajeja tai –muotoja on lanseerattu. Nuoriso harrastaa nykyään jonkin verran enemmän erilaisia liikuntamuotoja
myös sekaryhmissä, mutta perinteisissä lajeissa sukupuolijako on edelleen aika vahva. Edellisestä huolimatta hiihtoladut ja kävelyreitit ovat viikonloppuisin täynnään
eri-ikäisiä pariskuntia, myös kuntosaleilla näkyy pareja yhteisen harrastuksen parissa. Perheiden tai eri-ikäisten yhdessä liikkumista ei myöskään ole paljonkaan tuettu
liikuntapoliittisin keinoin. Tosin uudet liikuntapuistot ja lähiliikuntapaikat sisältävät
nykyään erilaisia kuntolaitteita niin lapsille, nuorille kuin aikuisille ja senioreillekin.
Myös joitakin sovellettuja kenttiä voivat eri-ikäiset ja perheet käyttää entistä paremmin. Eikä mikään tietysti estä (iso)vanhempia käyttämästä vaikkapa leikkipuistojen
laitteita lastensa kanssa. Varmaan onkin niin, että uusi käsite ja käytäntö eli lähiliikuntapaikka yrittää osaltaan ratkaista tätä erilaisten sosiaalisten roolien eriytymisen ongelmaa liikuntatoiminnan kentillä tarjoamalla konkreettisen paikan, jossa eri-ikäiset,
erilaisissa rooleissa ja yhteisöissä liikkuvat voivat harrastaa liikuntaa joko yhdessä
tai erikseen. Ei tarvita suurta taitotasoa tai urheiluseurajäsenyyttä, vaan mennään
lähellä sijaitsevalle lähiliikuntapaikalle silloin kun itselle sopii ja sellaisessa porukassa
– tai yksin – kuin miellyttää.
Liikuntapoliittisesti olisi tärkeää huomata se, miten paljon arjen eri roolit ja niissä
käytetty aika vaikuttaa varsinkin aikuisten liikunta-aktiivisuuteen. Pienten lasten vanhemmat ovat tässä suhteessa kaikkein ristiriitaisimpien rooliodotusten ratkojina. He
ovat voineet tottua melko itsekkääseen ajankäyttöön ennen perheytymistä, mutta
tilanne muuttuu nopeasti aiheuttaen suuren muutoksen sekä ajankäytössä että elämän prioriteeteissa. Omista harrastuksista ja omasta kunnosta huolehtiminen saat-
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taa jäädä liian vähäiseksi, koska juuri se aiheuttaa usein ristiriitoja perheen sisällä.
Pitäisi osata yhdistää eri rooleja niin, että liikkuminen olisi mahdollista muutenkin
kuin omien kavereiden kanssa tai yksin.
Välillinen vaikutus on myös lasten ja nuorten liikuntaan. Jotkut vanhemmat ovat erittäin aktiivisia lastensa tukijoita ja kuskaajia, mutta osalla vanhemmista ei ole aikaa,
resursseja eikä motiiviakaan käyttää kallisarvoista aikaansa lastensa harrastuksiin.
Suuri merkitys voisi olla esimerkiksi sillä, että näitä vanhempia, joiden elämään liikunta tai urheilu ei ole kuulunut tai heillä voi jopa olla siitä kielteisiä kokemuksia,
saataisiin houkuteltua mukaan lastensa liikunta- ja urheiluharrastusten kautta urheiluseuratoimintaan. Erityisen merkityksellistä tämä olisi maahanmuuttajaväestölle,
joille pohjoismainen vapaaehtoistoiminta saattaa olla hyviin tuntematon sekä käsitteenä että käytäntönä.
Nämä arjen roolit ja rooliodotukset voisi myös rinnastaa Kosken liikuntasuhteisiin tai
-rooleihin. Tällöin ymmärrettäisiin, miten haasteellista on yhdistää esimerkiksi pienten
lasten isän ajankäyttö ja arjen roolit niihin rooleihin, joita hänellä voi liikuntakulttuurissa olla aktiivina, valmentajana, urheilun seuraajana tai erilaisten palveluiden kuluttajana. Yhtälö ei ole helppo, kuten jalkapalloilijoista tekemäni tutkimus osoitti. 19 Heidänkin
on pakko – ja he haluavatkin – sovittaa lähes ammattimaisen pelaamisen arjen rooleihin. Huippu-urheilun kehittämisessäkin nämä molemmat roolinäkökulmat ovat
tärkeitä, kun ajatellaan, miten urheilija yhdistää työnsä ja perhe- tai muun elämän.
Vielä tärkeämpää olisi tietysti mahdollistaa vähän liikkuville aikaa ”aktiivin” rooliin
ottamiseen arjen roolien paineissa.20
Liikuntakulttuurin sosiaalihistorialliset muutokset käsitteellisenä viitekehyksenä
Liikuntasosiologian professori Hannu Itkosen anti liikuntakulttuurin käsitekentällä
perustuu sen sosiaalihistorialliseen jaotteluun, jossa toisiaan seuraavat 1800-luvun
lopulta alkaen järjestökulttuurin kausi, harrastustuksellis-kilpailullinen kausi, kilpailullis-valmennuksellinen kausi ja eriytyneen toiminnan kausi. Itkonen paikantaa murrokset 1930-luvulle, 1960-luvun ja 1990-luvun taitteeseen, jolloin jotakin uutta nousi
esille suomalaisessa liikuntakulttuurissa.21 Vaikka kaudet ikään kuin seuraavat toisiaan, niin ”vanhat kaudet” jäävät myös elämään, vaikka uusi kausi alkaakin. Voidaan
myös sanoa, että piirteitä kaikista kausista voi löytää edelleen.
Itkosen tyypittely paljastaa oivaltavasti tiettyjen aikakausien olennaisimmat piirteet
ja ainakin sen ”hegemonisimman” toimintatavan, mikä urheiluseuroissa noina aikoina oli vallitsevana. Vaikka esimerkiksi 1950-luvulla tietysti kilpailtiin tosissaan eikä
vain harrasteltu, niin jälkikäteen ajateltuna voidaan hyvinkin määritellä toiminta harrastukselliseksi suhteessa sen jälkeen tulleeseen valmennuksellisempaan periodiin,
19 Tiihonen Arto (2007) Miehisyysvalinnat jalkapalloilijan elämässä. Teoksessa Itkonen H. & Nevala A. Kuningaspelin

kentät – Jalkapalloilu paikallisena ja globaalina ilmiönä. Helsinki. Gaudeamus 2007. Liigapelaajat halusivat tarinoidensa perusteella elää tasa-arvoisesti ja ottaa huomioon parisuhderoolin, isäroolin, työroolin kuin kaveriroolinkin.
20 Rovio Esa, Pyykkönen Teijo (2011) Vähän liikkuvat juoksuttavat päättäjiä ja tutkijoita. Liikuntatieteellinen seura

Impulssi nro 26. Helsinki. Rovion tutkimuksen perusteella juuri pienten lasten vanhemmat ovat suurissa rooliristiriitapaineissa, joissa liikunta usein jää kokonaan sivurooliin.
21 Itkonen, Hannu (1996): Kenttien kutsu. Tutkimus liikuntakulttuurin muutoksesta. Tampere, Gaudeamus.paineissa,

joissa liikunta usein jää kokonaan sivurooliin.
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joka varsinaisesti täydellistyi 1970-luvulla. Ja vaikka kilpailullis-valmennuksellinen
kausi ei loppunutkaan 1990-luvun alussa, niin jokin muu ikään kuin otti ainakin Itkosen mielestä ”vallan” liikuntakulttuurissa. Eriytyminen tarkoittanee uusia liikuntamuotoja ja urheilulajeja, mutta myös terveysliikunnan nousua ja liikuntakulttuurin
toimialoittumista eli jakoa lasten ja nuorten urheiluun, kunto. ja terveysliikuntaan ja
aikuisten kilpaurheiluun – ehkä myös erityis(ryhmien)liikuntaan, naisten liikuntakulttuuriin ja kaupallisempaan liikuntakulttuuriin.
Nyt 2010-luvun alkupuolella näyttäisi siltä, että jotakin uutta myös tässä jaossa on
tapahtumassa. Selkeästi nousee esille kilpailullis-valmennuksellisen kauden eetos
niissä toimissa, joissa suomalaista huippu-urheilua on nyt huippu-urheilun muutosryhmän ja olympiakomitean uusien strategioiden ja rakennemuutosten kautta hahmoteltu. Toimialat ovat myös järjestäytyneet uuteen rakenteeseen Valossa, joten
voitaneen ajatella, että eriytyneen toiminnan kausi näyttäisi tältä osin olevan ainakin
järjestöjen osalta lopussa. Mutta mitä tulee tilalle vai tuleeko mitään selkeätä sosiaalihistoriallisesti määrittyvää periodia. Se jäänee tässä vaiheessa nähtäväksi.
Liikuntapoliittisesti Itkosen käsitteellistäminen toimii siis edelleen niin, että nuo vaiheet eivät tosiaan kuole, vaan voivat nousta taas uudelleen paremmin esiin.22 Järjestökulttuuri on esimerkiksi koko ajan ollut vahvaa, vaikkakaan se ei ole ollutkaan
niin tärkeässä asemassa kuin 1900-luvun alkupuolella. Vapaaehtoistoiminnan tutkimuksen tuotua esiin paljon positiivista järjestötoiminnasta esimerkiksi sosiaalisen
pääoman ja sen edellyttämän vastavuoroisuuden, vertaisuuden, osallisuuden ja luottamuksen rakentamisessa, on järjestötoiminnalle ollut paljon kysyntää myös viime
aikoina.23 Itkosen käsitteistö rakentuu hänen seuratoimintatutkimuksistaan ja se näkökulma näkyy siinä, että esimerkiksi julkisen sektorin – valtion ja kuntien – merkitys
ei näy ainakaan samalla tavalla kuin vaikkapa Jouko Kokkosen Liikuntaa hyvinvointivaltiossa -kirjassa.24 Siinä taas korostuu painottuneesti julkisen sektorin rooli liikuntakulttuurin ja -politiikan kehityksessä. Onkin erinomaisen tärkeää, että liikuntakulttuuria tutkitaan eri näkökulmista, jotta liikunta- ja urheilupolitiikan toimijat saavat
päätöksilleen riittävästi erilaista ainesta.

22 Vrt. Pirnes, Esa 2008. Merkityksellinen kulttuuri ja kulttuuripolitiikka. Laaja kulttuurin käsite kulttuuripolitiikan pe-

rusteluna. Jyväskylän yliopisto: Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 327. Pirnes on tutkinut
kulttuuripolitiikan muutoksia ja niiden taustalla vaikuttavia käsityksiä kulttuurin luonteesta. Historiallisesti, vaikka ei
käsitteellisesti, Pirneksen käsitteiden sosiaalihistoria vastaa jossakin määrin Itkosen jaottelua. Kulttuuri- ja liikuntapolitiikassa on käytetty jonkin verran samankaltaisia perusteluja historian saatossa. Ks. myös Pirnes, Esa & Tiihonen, Arto
(2011) Merkityksellisen ja kokemuksellisen (kansalais)toimijuuden pelikenttä. Yhteiskuntapolitiikka 76 (4), 436–448.
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/102867/pirnes.pdf?sequence=1). Pirnes E & Tiihonen A. (2010) Hyvinvointia liikunnasta ja kulttuurista, Käsitteiden, kokemusten ja vastuiden uusia tulkintoja. Kasvatus & Aika 4(2) 2010,
203-235. http://www.kasvatus-ja-aika.fi/site/?lan=1&page_id=275. Artikkeleissa olemme käsitelleet tuota liikunnan ja kulttuurin käsitteiden mahdollista vuoropuhelua liikunta- ja kulttuuripolitiikan kehittämisen mahdollistajana.
23 Ks. esim. Kansalaisyhteiskunnan tutkimusportaali http://kans.jyu.fi/ tai www.vapaaehtoiseksiseniorina.fi, joissa
on runsaasti tietoa vapaaehtoistoiminnan erilaisista merkityksistä, joita viime aikoina tutkittu ahkerasti.
24 Kokkonen, Jouko (2013) Liikuntaa hyvinvointivaltiossa. Suomalaisen liikuntakulttuurin lähihistoria. Suomen Urheilumuseosäätiön tutkimuksia n:o 2, Keuruu.
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Pääomakäsitteet liikuntakulttuurin jäsentämisessä ja sen ilmiöiden ymmärtämisessä
Pääomakäsitteet ovat taas tulleet muotiin, kun 2000-luvun alussa virisi voimakas tutkimusintressi sosiaalista pääomaa kohtaan. Jo 1980-luvulla pääomakäsitteet tulivat kuitenkin edellisen kerran tutuiksi ranskalaisen sosiologin Pierre Bourdieun ansiosta .25
Bourdieu laajensi pääoma-ajattelua tuomalla teoriaan mukaan taloudellisen pääoman
lisäksi kulttuurisen ja sosiaalisen pääoman. Vaikka ranskalaisen yhteiskunnan luokkarakenne ja -kulttuuri on hyvin erilainen kuin Suomen, niin monet käsitteet sopivat oikein
hyvin myös silloiseen ja nykyiseenkin suomalaiseen todellisuuteen. Maku, erottautuminen (dinstinktio) ja ajatukset ”kentistä” tai tyylien siirtymisestä etujoukoilta rahvaalle toimivat muutettavat muuttaen edelleenkin erittäin hyvin. Sen sijaan suomalainen
(liikunta)kulttuuri on yllättävänkin hyvin pystynyt pitämään itsensä sillä tavoin tasaarvoisena, ettei valtavan suuria luokkaeroja liikunnan ja urheilun harrastamisessa ole
syntynyt. Unohtamatta toki sitä seikkaa, että joidenkin lajien harrastaminen on ollut
jo pitkään köyhimmän kansanosan ulottumattomissa.
Erittäin paljastava harjoitus on kuitenkin se, missä taloudellinen ja kulttuurinen pääoma asetetaan risteäville janoille, joista taloudellinen osoittaa ylös ja kulttuurinen oikealle. Kun siihen kenttään sijoitetaan eri liikunta- ja urheilulajeja ajatellen harrastajien taloudellisen pääoman tasoa ja toisaalta lajin kulttuurista pääoma eli sitä, miten
korkealle se suomalaisessa kulttuurissa yleensä ”rankataan”, niin nähdään, etteivät
sen enempää harrastajat kuin lajitkaan ole tasa-arvoisia. Liikunnanohjaajaopiskelijoiden silmät aukeavat usein tätä tehtävää tehtäessä, kun he huomaavat, ettei heidän
oma lajinsa nautikaan muiden opiskelijoiden silmissä samaa arvostusta kuin mitä itsellä on. Silti opiskelijat pääsevät usein yhdessä kompromissiin siitä, miten mikin laji
asettuu ns. yleisessä arvostuksessa. Sen sijaan lajien sisälläkin on hurjia eroja siinä,
minkälaisista taloudellisista taustoista harrastajat tulevat. Jalkapalloilijat saattavat
esimerkiksi olla opiskelijoiden mielestä – ja kokemuksissa – yhtä hyvin sosiaaliluokan
ylä- kuin alapäästäkin ja usein tietysti sekoittuneena samassa joukkueessakin. Tämä
on se tasa-arvoinen piirre, jota kannattaa vaalia tulevaisuudessakin.
Taloudellinen ja kulttuurinen pääoma ovat pääoman lajeina aika stabiileja, koska
emokulttuuri eli kodin perintö vaikuttavat niihin vahvasti. Bourdieun ajattelua on
arvosteltu siitä, että hän näki pääoma-ajattelussaan erilaisten käytäntöjen olevan
ensisijassa vallitsevaa järjestystä uusintavia. Eli ”pääoma tulee pääoman luo”. Yksinkertaistettuna vaikkapa niin, että tenniksen ja golfin peluu ovat käytäntöjä, joissa
tarvitaan rahan lisäksi makua – täytyy tuntea etiketti – joita on vain niillä, joilla on
ollut mahdollisuus periä tuo maku tai sivistys vanhemmiltaan. Stabiileissa yhteiskunnissa (Ranska, Englanti), joissa sosiaalinen nousu ja luokkakierto on hidasta, tämä
onkin ollut totta.26 Myös harrastusten yksityinen luonne on luonut pohjaa sille, että
”klubeihin” pääseminen on vaatinut sekä rahaa että suhteita eli sosiaalista pääomaa
Bourdieun termein.

25 Bourdieu, Pierre, 1986: Miten ollaan urheilullisia. Teoksessa Bourdieu, Pierre: Sosiologian kysymyksiä. Jyväskylä,
Vastapaino. Suomessa J.P. Roos ja Antti Karisto kirjoittivat myös liikunnasta ja urheilusta bourdieulaisia analyyseja.
26 Englantilainen sanonta, jonka mukaan kestää neljä sukupolvea kasvattaa herrasmies (gentleman) kuvastaa hyvin
sitä, miten tietyt tavat, suhtautumiset ja maun kehittyminen ei onnistu vain rahalla, vaan riittävän pitkällä perinteellä.
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2010-luvulla suomalainenkin luokkakierto on hidastunut huomattavasti siitä, mitä se
oli esimerkiksi suurten ikäluokkien tai vielä 1960- ja 1970-luvulla syntyneiden joukoissa. Peruskoulu, ilmainen korkeakoulutus ja vaikkapa avoin kansalaistoiminta urheiluseuraharrastuksineen, jotka ovat olleet ainakin periaatteessa kaikille mahdollisia, tekivät Suomesta sodan jälkeen 1980-luvulle tultaessa aika tasa-arvoisen maan.
Nyt kuitenkin näkyy jo toisenlaista kehitystä, kun suurten ikäluokkien ja joidenkin
sen jälkeisten ikäluokkien lapset ja varsinkin lapsenlapset ovat tulossa aikuisuuteen.
Koulutustaso periytyy, mutta myös syrjäytyminen periytyy entistä selvemmin, vaikka mahdollisuudet koulutukseen ja sosiaaliseen nousuun ovat periaatteessa edelleenkin olemassa. Nyt toimii pääomista voimakkaimmin juuri kulttuurinen ja sosiaalinen pääoma, mutta myös pääoma, jota voisi kutsua symboliseksi pääomaksi. On yhä
enemmän sukuja, joissa on paljon vaikkapa kauppatieteilijöitä, insinöörejä, opettajia,
mutta myös taiteilijoita ja urheilijoita – esimerkiksi jääkiekkoilijoita, pesäpalloilijoita
tai formulakuskeja.27
Asian liikuntakulttuurisesti ja -poliittisesti merkittävä kääntöpuoli on se, että ”piirien
ulkopuolelta voi olla vaikea ponnistaa aktiiviharrastajaksi tai menestyjäksi, jos taustalla ei ole symbolista pääomaa, joka kertoo, miten olla esimerkiksi huippu-urheilija
ja miten siitä elämästä tulee itselle tarpeeksi merkityksellistä. Huippu-urheilijan tai
vaikkapa taiteilijan ura on riskibisnestä, johon kenttää tuntemattoman on lähes uhkarohkeata hypätä. ”Urheilijan polkua” silottaa huomattavasti se, jos isä tai äiti tai
joku lähisukulainen on jo tuota polkua kulkenut. Ei kuitenkaan ole mitenkään sanottua, että urheilullinen lahjakkuus – määritellään se millä tavoin tahansa – olisi vain
niiden pääomaa, joiden vanhemmat ovat jo urheilleet. Pääomatermejä käyttäen voisi
ajatella niin, että varsin pienen biologisen pääoman omaavassa maassa ei ole varaa
tuhlata sitä potentiaalia, joka meillä on, sulkemalla tiedostaen tai tiedostamatta ovia
mahdollisilta urheilijakyvyiltä.
Zlatan Ibrahimovićilla ei esimerkiksi juurikaan ollut taloudellista, kulttuurista tai sosiaalista pääomaa pyrkiessään maailman huipulle. Nämä puutteet konkretisoituivat
siinä, että hänen juniorijoukkueensa muiden pelaajien vanhemmat halusivat erottaa
Zlatanin joukkueesta sopimattoman – tai vain erilaisen – käyttäytymisen vuoksi.28
Samankaltaisia ongelmia on ollut Suomessakin vaikkapa Matti Nykäsellä, Pasi Nurmisella tai Kimi Räikkösellä, jotka kylläkin ovat päässeet huipulle. Kysymys onkin,
miten monta heidän kaltaistaan ei ole selvinnyt huipulle siitä syystä, että heillä ei
ole ollut oikeanlaista taustaa. Tässä ei puolusteta näiden urheilijoiden todistetusti
huonoa käytöstä, vaan tuodaan esiin se, että joskus kyse saattaa olla myös siitä, että normaalit, keskiluokkaiset, käyttäytymisnormit toimivat erottautumisen välineinä

27 Tasa-arvopolitiikassa ei ehkä enää riitäkään pelkästään ’yhtäläisten mahdollisuuksien tasa-arvo’, koska toiset pon-

nistavat lähtökohdistaan jo toisia korkeammalta. Omia lapsia puolustavat itse hiukan alemmalta ponnistaneet nyt
keskiluokkaiset ja koulutetut vanhemmat ovat usein sokeita sille, että heidän lapsensa eivät enää olekaan samassa
asemassa kuin he itse olivat lapsuudessaan kouluttamattomien vanhempien lapsina. Heidän – tai meidän – tulisikin
nähdä ne lapset ja nuoret, joilla on nyt sama tilanne perhetaustan suhteen, mutta kilpailu yhteiskunnassa onkin paljon
kovempaa kuin 1960–1990-luvuilla.
28 Lagercrantz, David (2011) Minä Zlatan Ibrahimović. Helsinki, Wsoy. Oikeastaan koko kirja antaa kuvan, että Zlatan
halusi kaikilla teoillaan näyttää noille kavereidensa epäreiluille ja keskiluokkaisille vanhemmille, miten väärässä he olivat. Zlatanin tarina on menestystarina, jonka pontimena tuo eri ’pääomien’ erilaisuus oli. Öljy, joka vei hänet tähtiin,
on kuitenkin polttanut monta lahjakkuutta jo lähtöruudussa.

36

niin, että itse asia – tässä urheilullinen kyvykkyys – jääkin toisarvoiseksi. Sama ilmiö
on tuttu myös esimerkiksi tiedemaailmasta, jossa arvostetaan sellaista suhdetta tietoon ja tiedon tuottamiseen, jota ei välttämättä opita työväenluokkaisessa kasvuympäristössä.29
Pääomakäsitteet sopivat erittäin hyvin myös liikunnan harrastamiseen, koska varsinkin monet kuntoliikuntamuodot perustuvat siihen, että niiden avulla saavutetaan
tietynlainen habitus. Habitus on käyttäytymis- ja suhtautumistapojen kokonaisuus,
josta rakentuu tyyli, mutta myös ruumiillinen olemus. Se on bodarilla erilainen kuin
aerobiccaajalla tai kestävyysurheilijalla. Habitusta ja myös ruumista rakennetaan,
muokataan ja koristellaan esimerkiksi tatuoinneilla, koruilla, vaatteilla jne. Tarkoituksena on kuulua johonkin ryhmään ja erottautua toisista ryhmistä. Joillekin terveelliset elämäntavat ovat lähes pakonomainen tarve.30 Kiihkeät ruokakeskustelut ja yhä
uudet laihtumismetodit kertovat siitä, miten himoittua tuo symboliseksi pääomaksi
luokiteltava omaisuus on. Monissa urheilulajeissa on rankkojakin koodeja siitä, mitä
saa syödä, mitä saa tehdä ja miten käyttäytyä, vaikka niillä ei sinänsä saata olla mitään
vankkaa tieteellistä pohjaa takanaan. Toinen kysymys on se, että vaikka tuo tieteellinen pohja olisikin – esimerkiksi laihuuden tai ”rasvattomuuden” merkitys suoritukseen – niin oikeuttaako se epäeettiset käytännöt urheilijoita kohtaan? 31 Tavalliset harrastajathan kohtaavat nuo samat koodit siten, että he ikään kuin vapaaehtoisesti pakottavat itsensä jopa hengenvaarallisiin dietteihin tai anorektiseen laihduttamiseen.
Bourdieulaiset pääomakäsitteet ovat edelleenkin aika hyviä paljastamaan monenlaisia epätasa-arvoa synnyttäviä rakenteita – olivat ne sitten materiaalisia tai immateriaalisia. Sosiaalisen pääoman positiivinen tulkinta on kuitenkin viime vuosina ollut se
tutkimuksellisen kiinnostuksen kohde, joka on noussut mm. vapaaehtoistoiminnan
ja kulttuurisen harrastamisen erinomaisuutta korostavassa tutkimuksessa esiin. Sosiaalisen pääoman rakentumisessa ensisijaisena on pidetty vapaaehtoistoimintaa eli
yhteiskunnallisesti ajateltuna sen kolmatta sektoria. Toiminta, jossa rakentuu luottamusta, vastavuoroisuutta, osallisuutta ja vertaisuutta, on mahdollista toki muuallakin
kuin vapaaehtoistoiminnan kentillä, mutta siellä nämä käsitteet ovat elintärkeitä toiminnan onnistumiselle. Rakkaus lajia kohtaan ei riitä, jos hommaa ei saada yhteisöllisesti pyörimään. Puhtaimmillaan tämä idea on silloin, kun kaikki voivat tulla mukaan
juuri niillä kyvyillään kuin hänellä on. Ja silti tätä toimintaa arvostetaan.
Liikuntakulttuurissa on edelleen vahva kivijalkansa vapaaehtoistoiminnalla, talkoilla
ja kaikella sillä, mitä tarvitaan vaikkapa juniorijoukkueen pyörittämiseen usein vanhempien aktiivisuuden ansiosta. Näin tullee olemaan myös jatkossa, vaikka ammattimaistuminen ja palveluiden yksityistäminen lisääntyykin koko ajan myös liikunta29 Järvinen, Katriina ja Kolbe, Laura (2007) Luokkaretkellä hyvinvointiyhteiskunnassa. Nykysukupolven kokemuksia

tasa-arvosta. Kirjapaja, Helsinki. Kirjassa Järvinen kuvaa koskettavasti sitä, miten hän vasta yliopistossa ymmärsi,
mitä esteitä hänen työväenluokkainen taustansa asetti uralla etenemiselle, koska häneltä puuttui keskiluokkaisissa
perheissä kasvaneiden kyky tehdä tietynlaisia kulttuurisia ja symbolisia arviointeja maailmasta ja toisista ihmisistä.
30 Ks. esim. Kinnunen, Taina (2001) Pyhät bodarit. Yhteisöllisyys ja onni täydellisessä ruumiissa. Helsinki, Gaudeamus.
31 Hamilton, Tyler; Coyle, Daniel (2013) Voittoja ja valheita. Salattu elämäni pyöräilyn huipulla. Otava, Keuruu. Kirjassa
olympiavoittaja Tyler Hamilton kertoo, minkälaiset erittäin tiukat yhteisöllisesti normitetut käytännöt rakentuvat esimerkiksi syömistä kohtaan huippupyöräilijöiden alakulttuurissa. Tällaista ’anorektista kulttuuria’ esiintyy kestävyyslajien lisäksi myös ilmaisullisissa urheilulajeissa.
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kulttuurin sisällä. Suuri kysymys onkin, miten sosiaalisen pääoman rakentuminen
onnistuu parhaiten myös tulevaisuudessa? Sosiaalisen pääoman tutkijoiden joukossakin on ikään kuin kaksi koulukuntaa, joilla on hiukan erilainen käsitys siitä, mitä koko termi tarkoittaa. Bourdieulle se on pääomaa, joka saadaan vaikkapa juuri
harrastamalla tiettyjä liikuntamuotoja tai käymällä tiettyjä kouluja. Näissä syntyvät
erilaiset vuorovaikutus- ja ystävyyssuhteet muodostavat samanmielisten verkoston,
jotka voivat auttaa toisiaan myös muilla yhteiskunnan kentillä. Taustaltaan tulkinta
on kuitenkin luokkapohjainen eli sosiaalista pääomaa ei ole helppo saavuttaa yli yhteiskuntaluokkarajojen, vaikkakin se on helpompaa kuin taloudellisen ja kulttuurisen
pääoman alueilla.
Putnamilaiseksi tulkinnaksi voisi kutsua sitä tulkintaa, jossa sosiaalinen pääoma rakentuu vapaaehtoistoiminnassa, jossa eri taustoista tulevat ihmiset toimivat yhdessä
harrastusten tai muun toiminnan alueella. Se silloittaa eli luo yhteisyyttä erilaisten
ihmisten välille ja sitoo heitä yhteiseen toimintaan. Tärkeää on erityisesti tämä löyhempi, silloittava, yhteisöllisyys, koska näin sosiaalisesta pääomasta tulee kaikille
mahdollista.32 Mielenkiintoista on se, että Suomessa esimerkiksi Pohjanmaan suomenruotsalaisilla on tutkimusten mukaan enemmän sosiaalista pääomaa ja tietysti
myös erilaista aktiivista vapaaehtoistoimintaa kuin suomenkielisillä. On vahvaa näyttöä siitä, että tuo sosiaalinen pääoma merkitsee myös hyvinvoivempaa elämää ja pidempää elinikää. Kyse onkin nyt siitä, onko tuo sosiaalinen pääoma edes opittavissa
vai onko se kulttuurinen ominaisuus.33 Jälkimmäisessä tapauksessa sosiaalisen pääoman potentiaali on paljon huonompi kuin silloin, jos se olisi ikään kuin opittavissa
ja omaksuttavissa.
Tutkimus ei ole voinut antaa tähän kysymykseen varmaa vastausta, mutta selvää
on, että tietyt sosiaalista pääomaa sisältävät kulttuurit ja toisaalta tietyt sosiaalista
pääomaa rakentava harrastaminen korreloivat esimerkiksi pitkän eliniän suhteen.
Kumpi on ensin kulttuuri vai harrastaminen, on vielä epäselvää, vaikka todennäköistä
on, että ne sitoutuvat voimakkaasti yhteen. Liikuntakulttuuri ja harrastaminen eivät
nykytietämyksen valossa ole niin hyviä eliniän pidentäjiä kuin jotkut kulttuuriharrastukset, vaikka sosiaalista pääomaa eittämättä urheiluseuratyössä rakentuukin. Kyse
voi olla myös siitä, että urheileminen ja siihen liittyvä vapaaehtoistoiminta ei jatku
yleensä aikuisuuteen tai vanhuuteen asti. Monet muut yhteisölliset harrastukset eivät ole niin ikään sidottuja. Toisaalta selittävä tekijä voi olla siinä, että urheilussa
on perinteisesti tähdätty joidenkin yksilöiden menestymisen tukemiseen ja heidän
ominaisuuksiensa kehittämiseen osin muiden kustannuksellakin. Todennäköistä nimittäin on se, että tuolla sosiaalista pääomaa rakentavalla harrastamisella täytyy
olla suuri kulttuurinen ja yhteisöllinen mieli ja merkitys, jossa keskeistä on yhdessä
tekeminen ja se, että toimintaa jaetaan toisten kanssa ja että sitä myös tehdään toisia varten. Tässä suhteessa kulttuuriharrastukset ja vapaaehtoistoiminta yleensä on

32 Ks. esim. Putnam, Robert (2000) Bowling Alone. The Collapse and Revival of American Community. Simon & Schuster, New York.
33 Hyyppä, Markku T. (2013) Kulttuuri pidentää ikää. Duodecim, Porvoo. Hyyppä on useissa kirjoissaan pohtinut asiaa
eikä tässä viimeisimmässäkään ole aivan vakuuttunut siitä, miten pain vaikutussuhde kulkee. Yhä enemmän hän kuitenkin tuntuu kallistuvan siihen suuntaan, että sosiaalinen pääomakin on opittavissa ja rakennettavissa.
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ehkä urheilua tai liikuntaa onnistuneemmin osannut merkityksellistää ja yhteisöllistää toimintansa. Asia voi kuitenkin hyvin olla myös niin, että jakolinja ei menekään eri
harrastusten tai vapaaehtoistoiminnan muotojen välillä, vaan kyse onkin siitä, miten
eri ihmiset harrastavat. Tarkempi tutkimus voi osoittaa sen, että urheilua ja liikuntaa
– tai kuorolaulua ja kotiseututoimintaa - voi harrastaa sekä sosiaalista pääomaa rakentavasti että joillakin toisilla tavoilla, vaikka se todennäköisempää olisikin noissa jo
lähes pitävästi hyviksi todistetuissa harrastus- ja vapaaehtoistoiminnan muodoissa.34
Pääomakäsitteiden avulla liikuntakulttuuri näyttäytyy erilaisina kenttinä, joissa voi
rakentaa tai rakentua erilaisia pääoman muotoja. Käsitemaailma auttaa liikunta- ja
urheilupolitiikan toimijoita tunnistamaan kehityskulkuja, jotka voivat johtaa tai ovat
johtaneet eri väestöryhmien eriarvoistumiseen. Toisaalta näiden käsitteiden avulla
voidaan edistää tasa-arvoistumiskehitystä, jos niitä osataan oikein käyttää poliittisessa, mutta myös aivan ruohonjuuritason toiminnassakin. Kysehän on usein suhtautumistavoista, joilla ilmennetään sitä, halutaanko joku ihminen tai ihmisryhmä
mukaan yhteiseen toimintaan ja koko yhteiskuntaan. Kulttuurisen ja varsinkin symbolisen pääoman voima voi olla myös erittäin positiivinen, kun jokin asia – vaikkapa
liikuntaharrastus tai urheilumenestys – muodostuu kulttuurisesti merkitykselliseksi.
Tällöin suuret joukot haluavat tehdä jotakin sellaista, joka voi olla terveyttä ja hyvinvointia edistävää tai menestystä tuottavaa – tai ainakin tukea tuota toimintaa vaikkapa seuraamalla ja fanittamalla.
Sosiaalisen pääoman rakentumiselle on Suomessa hyvät edellytykset, koska meillä
on vahva kansalaistoiminnan perinne ja kulttuuri. Tulevaisuudessa on kuitenkin yhä
tärkeämpää saada mukaan kaikki nekin ryhmät – esimerkiksi maahanmuuttajaväestö ja heidän suomalaistuneet jälkeläisensä – jotka eivät ole vielä integroituneet
suomalaiseen kulttuuriin. Urheilulla on ollut erittäin merkittävä roolinsa tässä työssä aiemminkin, sillä juuri urheilun kautta on ulkopuolisten ollut kohtuullisen helppo
tulla mukaan yhteiseen toimintaan. Tuntemalla sosiaalisen ja muidenkin pääomien
käsitteellisen ja konkreettisen sisällön voimme edesauttaa toimintamalleja, joilla suomalainen liikuntakulttuuri vahvistuu sen kaikilla rintamilla eikä syrjäytymistä tai poisputoamista tapahdu ainakaan siitä syystä, etteikö ymmärrettäisi, mitä pitäisi tehdä.
Ruumiillisuuskäsitteistöjä liikuntakulttuurissa
Mihaly Csikszentmihalyin lanseeraama virtauskäsite on hyvä esimerkki liikuntatutkimuksessa kehittyneestä käsitteestä, joka on löytänyt paikkansa hyvin laajasti myös
muualla yhteiskunnassa. Ihmisen täydellisen keskittymisen ruumiillista kokemusta
kuvaavaa termiä ei ennen oltu käsitteellistetty yhtä napakasti ja ymmärrettävästi.
Yksinkertaistettunahan kyse on käsitteestä, joka muotoutui kalliokiipeilijöiden tutkimuksesta, jossa havaittiin se, että tehtävän, joka saa aikaan flow-kokemuksen täytyy
olla sopivasti, optimaalisesti, yli henkilön oletuksen omasta suorituskyvystään ennen
suoritusta. Tämä saa aikaan suotuisissa olosuhteissa sen, että tuo henkilö joutuu kes-

34 Tässä kappaleessa esittämäni pohdinta perustuu em. Hyypän kirjan esiin nostamiin teemoihin koskien juuri eri

harrastusten suhdetta elinikään, jota Hyyppä pitää absoluuttisena mittarina eri harrastusten ’hyvyydelle’. Korostan
kuitenkin, että eliniän pituus on vain mittari tai merkitysmaailma, jolla eri harrastusten laatua voi tai kannattaa mitata. Liikuntaa tai urheilua ei omasta mielestäni kannata merkityksellistää vain terveyden tai eliniän suhteen – ne ovat
paljon enemmän.
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kittymään suoritukseen täydellisesti. Jos tehtävä on liian helppo se ei vaadi täydellistä keskittymistä ja jos liian vaikea, niin se aiheuttaa turhaumaa, kun homma ei etene,
vaikka kuinka yrittäisi. Yksinkertaista, mutta silti äärettömän vaikeaa käytännössä.
Ruumiillisuus onkin yksi keskeisiä näkökulmia myös liikuntakulttuuriin, sillä laajennettunahan voidaan hyvin ajatella niin, että liikuntakulttuuri on osa ruumiinkulttuuria, johon kuuluisivat monet taiteen, (ala)kulttuurien, etnisten kulttuurien, sukupuolikulttuurien jne. muodot. Kysehän kaikissa on suhteesta ruumiiseen, ruumiillisiin
kokemuksiin ja/tai ruumiin muokkaamiseen. Kritiikki välineellistä ruumiskuvaa kohtaan, on kirvoittanut paljon myös urheilukritiikkiä. Urheilua ja sen harjoittamista on
pidetty autoritaarisen käskyvallan ja auktoriteetteihin alistumisen muotona, josta
voi pahimmillaan seurata sekä yksilölle itselleen että koko yhteiskunnalle vakavia
seuraamuksia. Toisin sanoen vapauttavan flow-kokemuksen tai esimerkiksi rentoutustekniikoiden lisäksi liikunta ja urheilu tai niiden tietyntyyppinen harjoittaminen
voi edistää ruumiillisuutta, joka on destruktiivinen ihmisen omia ja toisten ihmisten
tunteita kohtaan.
Arthur C. Frank on oivaltavasti kuvannut ja luokitellut näitä mahdollisia ruumiillisuuksia jakaessaan ne neljään luokkaan.35 On kurinalainen ruumiillisuus, jossa yksilö siis
suhtautuu kaikkeen tekemiseensä – ja tietysti myös liikuntaan – ankaran kurinalaisesti pitäen sitä työnä, jossa muokataan ruumista tiettyyn ihannemuotoon tai tiettyä suoritusta silmällä pitäen. Kirsi Hämäläisen tutkimuksessa nuorten urheilijoiden
valmentajien eetoksista löytyy vastaava ajatus, kun valmentajat ovat kuvanneet harjoittelua kurinalaisena työnä valmennettavilleen.36 Kurinalaisuutta selkeästi vahvempi hallinnan muotokin löytyy Frankilta eli dominoiva ja kaiken hallitsemiseen pyrkivä
ruumiillisuus. Tällainen ruumissuhde on nähty olleen mm. Natsi-Saksan keskeisillä
sotilasvaikuttajilla. Ruumista harjoitettiin niin, että se kykeni olemaan lähes tunteeton mm. kaikkea omaa ja muiden kipua kohtaan, jotta ruumis – joka aistimellisena on
siis tunteva entiteetti – ei murtuisi pahimmassakaan tilanteessa. Monissa nykyelokuvissahan kuvataan tällaisia tiedustelupalvelujen agentteja ja palkkamurhaajia, joiden
koulutus on tehnyt heistä tunteettomia tappokoneita. Voi myös aiheellisesti epäillä, että tällaisia dominoivia ruumissuhteita on ollut myös joillakin kouluampumisiin
syyllistyneillä nuorilla, jotka ovat omaksuneet ruumissuhteensa tietokonepeleistä.
Toki siihen on tarvittu muutakin kuin tietokonepelien pelaamista eli ns. normaalisen
vuorovaikutussuhteiden puuttumista, joiksi voi hyvin luokitella mm. leikin, liikunnan
ja urheilupelien pelaamisen, joissa yleensä oppii toisenlaiseen ruumissuhteeseen.
Tuttu ruumiillisuuden muoto nykyaikana on myös peilaava eli jonkin verran narsistinen ruumissuhde, jossa henkilön pääasiallinen tarve on näyttää hyvältä ja esittää
ruumistaan eri tavoin. Anoreksia tai nykyinen sosiaalisen mediankin vahvistama julkisuushakuisuus ovat tyypillisiä ilmenemismuotoja tällaiselle ruumiillisuudelle. Toisaalta peilaavaa ruumiillisuutta tarvitaan myös ilmaisullisessa urheilussa ja taiteessa,
joten se voi ikään kuin kanavoitua myös vuorovaikutuksellisemmaksi ruumissuhteek-

35 Frank, Arthur W. (1990) For a Sociology of the Body: an analytical Review. Teoksessa The Body. Social Process and

Cultural Theory, toim. Featherstone, Mike; Hepworth, Mike & Turner, Bryan S. Lontoo, Sage Publ.
36 Hämäläinen, Kirsi (2008) Urheilija ja valmentaja urheilun maailmassa. Eetokset, ihanteet ja kasvatus urheilijoiden

tarinoissa. Jyväskylän yliopisto. Studies in sport, physical education and health 127.
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si, joka onkin Frankin käsitteistön neljäs ruumiillisuuden muoto eli dialoginen ja vuorovaikutuksellinen ruumiillisuus. Tällainen ruumissuhde syntyy ihmisten välille vaikkapa leikeissä ja peleissä, joissa on otettava itsen lisäksi huomioon muut kanssapelaajat olivat ne sitten samassa tai siinä toisessa joukkueessa. Vuorovaikutuksellinen
ruumiillisuus on myös toisen ihmisen ruumiillisuutta kunnioittavaa ruumiillisuutta.
Vaikka Frankin ruumiillisuusjaottelua voisi lukea niin, että jotkut ruumiillisuudet ovat
ikään kuin ”parempia” kuin toiset, niin todellisuudessa ne eivät kuitenkaan ilmene
puhtaina niin, että yksilö voisi ruumiillisuudessaan olla vain ”yhtä”. Me voimme tunnistaa itsessämme kaikkia ruumiillisuuden muotoja eri elämän tilanteissa tai vaikkapa harjoittaessamme erilaisia liikuntamuotoja. Frank tunnisti nämä ruumiillisuusmuodot tutkiessaan vakavasti sairastuneiden ruumissuhteita ja heidän tuntemuksiaan omaa ja toisten ruumiillisuutta kohtaan.37
Ruumiillisuusnäkökulma oli yksi kulmakivistä silloin, kun 1980-luvun lopulla alettiin
keskustella ”uudesta liikuntakulttuurista”. 38 Kilpaurheilun tai suorituskeskeisen ruumiillisuuden rinnalle haluttiin nostaa sekä leikillisyyttä että vuorovaikutuksellisuutta,
jota mm. sählykulttuuri tai uudet ja vanhat leikit ja pelit sekä rentoutumista ja tanssillisuutta korostavat liikunnan muodot tuolloin uusina edustivat. Nyt neljännesvuosisata myöhemmin voi hyvällä syyllä sanoa, että tuo uusi liikuntakulttuuri on tätä päivää. Esa Sironen jaotteli tuolloin liikuntakulttuurin kansanliikuntaan, johon hän laski
kuuluvan leikkiperinteen, mutta myös puulaakiurheilut ja kuntoliikunnankin monet
ilmenemismuodot. Myös omaehtoinen liikunta kuului tähän kategoriaan. Silloista
hegemonista liikuntakulttuuria edusti tietysti kilpa- ja huippu-urheilu, jossa ”kaikin
keinoin” yritettiin voittaa ei ainoastaan muut kilpailijat, vaan myös toiset yhteiskuntajärjestelmät.
Berliinin muurin murtumisen jälkeen tuo 2. maailmansodan jälkeinen kylmän sodan
aikakausi hävisi pikku hiljaa myös urheilun harteita rasittamasta. Tämä on näkynyt
myös tehostuneempana dopingvalvontana ja eettisyyden uutena nousuna. Sirosen
käsitteistössä olivat myös kaupallinen liikuntakulttuuri, jonka ilmiöistä silloin tunnetuimpia olivat huippu-urheilun kaupallistuminen sekä yksityisten liikuntapalvelujen
eli silloin lähinnä kuntosalitoiminnan alakulttuurit. Nyt tuo ”sektori” on laajentunut
ja monipuolistunut huomattavasti eikä sitä enää pidetä samalla tavalla ”peikkona”
kuin parikymmentä vuotta sitten. Neljäs kategoria Sirosella oli ns. vaihtoehtoinen
liikuntakulttuuri, jonka aineksia Sironen näki niin sähly- ja skeittauskulttuurissa, monissa silloin Suomeen rantautuneissa uusissa liikuntamuodoissa kuin uudenlaisessa
asenteessa liikuntaan. Ehkä on myös niin, että nuo vaihtoehdotkin ovat tänä päivänä
totta, vaikka niistä on tullut jo valtaliikuntakulttuuria lumilautailun, vammaisurheilu,
37 Käytin Frankin typologisointia artikkelissani, jossa yritin kuvata urheilijan ja astmaatikon ruumissuhteita ja niiden

suhdetta miehisyyden rakentumisessa. Ks. Tiihonen, Arto (1994) Asthma - The Construction of the Masculine Body.
International Review for the Sociology of Sport (29) 1, 51-62.
38 Sironen, Esa (1995) Urheilun aika ja paikka. Jyväskylä, LIKES-tutkimuskeskus. Sironen kokosi tärkeimmät tekstinsä

väitöskirjaksi tähän teokseen. Ruumiillisuusnäkökulmaa liikuntasosiologiassa toivat esille erityisesti Eric Dunning ja
Norbert Elias, joiden tutkimukset mm. jalkapallon ja jalkapalloväkivallan sosiaalihistoriasta ovat tunnettuja sivilisoitumisen prosessin teoriastaan, jossa ruumiillisuudella on iso merkityksensä. Dunning, Eric (1993) Sport in the Civilising
Process: Aspects of the Development of Modern Sport. Teoksessa The Sports Process. A Comparative and Developmental Approach, toim. Dunning, Eric; Maguire, Joseph, A.; Pearton, Robert, E. Champaign, Human Kinetics Publishers. Elias, Norbert ja Dunning, Eric (1986) Quest for Excitement. Sport and Leisure in the Civilizing Process. Oxford:
Basil Blackwell.

41

parkourin ja monien muiden uusien tai aiemmin vaihtoehtoisten liikuntakulttuurien
muotojen päästessä sisään niin valtamediaan kuin urheilujärjestelmiinkin.
Ajatus vaihtoehtoliikuntakulttuurista elää kuitenkin kaikkina aikoina – sen lienee historia on voinut todistaa, sillä paikalleenhan ei liikuntakulttuurikaan koskaan ole jäänyt. Mitä uusia liikuntakulttuurin käsitteitä käytämmekään vaikkapa 2020-luvulla on
vielä ainakin osittain arvailujen varassa. Käsitteethän ovat luonteeltaan sellaisia, että
ne joko kuvaavat ns. todellisuutta tai ne voivat myös muokata käsitystämme tuosta
todellisuudesta toisenlaiseksi. Nämä liikuntakulttuurin käsitteet, joita tässä esittelin kuuluivat mielenkiintoisella tavalla kumpaankin kategoriaan. Useimmathan olivat
sellaisia, joita ei valtakulttuurissa eli esimerkiksi mediassa tai liikuntapolitiikassa juuri
kuule, mutta jotka kuitenkin kuvaavat liikuntakulttuuria ja sen ilmiöitä paljon kehittyneemmin kuin ne käsitteet, joita yleisesti käytetään. Käsitteen käyttökelpoisuus ei
siten määritykään itse käsitteen toimivuuden perusteella, vaan myös sen mukaan,
miten tunnettu ja laajalle levinnyt se on.
Lopuksi ja aluksi: liikuntakulttuurin käsitteet siirtyvät kentiltä toisille
Puhuttaessa liikuntakulttuurin käsitteistä ei voi unohtaakaan sitä, miten käsitteet liikkuvat liikuntakulttuuriin muualta ja liikuntakulttuurista muualle. Liikuntakulttuurihan
sovittaa muualla kehitettyjä käsitteitä omaan maailmaansa. Liikuntakulttuuri kuitenkin myös tuottaa käsitteitä, joita on alettu käyttää yhteiskunnan muilla sektoreilla ja
ainakin (sosiaalisessa) mediassa ja arjessa. ”Sähläily” voisi olla yksi termi, joka kiinnittyy sinänsä nerokkaaseen uudissanaan sähly, jolla kuvattiin 1970- ja 1980-lukujen taitteessa Suomeen rantautunutta uutta koko kansan peliä.39 Nyt se harrastajien
käyttämä yleistermi itse lajin pelaamiselle lienee ”säbä”, jossa on yhdistetty sekä
sähly että salibandy keskenään. Sähläilyllähän tarkoitetaan yleisestikin jotain tekemistä, jossa itse tekeminen on tavoitteeseen nähden pääosassa. Sana on tosin vanha
suomalainen sana, mutta sählypeli konkretisoi sen uudella tavalla jo 1980-luvulla.
”Lopeta jo tuo sähläily elämässäsi” kuvannee kirkkaasti sanan tarkoitusta. Säbä pitää
sisällään tuon sähläilyn positiivisen puolen – rentouden, yllätyksellisyyden ja leikinomaisuuden – mutta tuo myös tuon tavoitteellisemman ja urheilullisen puolen hyvin
esiin muistuttaessaan salibandystä. Oikeasta urheilulajista.
”Pelittää”, ”kapitalisoitua”, ”roolipelaaja”, ”pelikirja”, ”hapottaa”, ”ylämummo”, ”käskyttää”, ”ilmaveivi”, ”filmaaminen”, ”tiimspiritti”, ”zlatanismi” jne. ovat termejä, joilla
on ainakin osittain urheilukulttuurinen taustansa. Niitä – ja monia muita – on kuitenkin sujuvasti siirretty vaikkapa johtamiskoulutukseen tai työyhteisöjen toiminnan
kuvaamiseen. Matti Apunen40 mm. vertasi kolumnissaan Suomen hallituksen työskentelyä jääkiekkojoukkueeseen, joka on yhden maalin tappiolla. Hänen mukaansa
rohkea valmentaja (hallitus, pääministeri) ottaisi siinä tilanteessa maalivahdin pois ja
pelaisi kuudella kenttäpelaajalla. ”Nyt Suomi ei tee vaihtoa vaan hautoo kiekkoa maalin takana. Pelkäämme antaa avaussyöttöä, koska se voi lipsahtaa väärään lapaan.
39 Yritimme kuvata 1980-luvun lopun nuorten liikuntakulttuuria kirjassa Hölkkääjiä, sählääjiä, skeittaajia. Suomi, Kimmo; Jokinen, Kimmo ja Tiihonen Arto (1989) Hölkk¬ä¬ä¬jiä, s¬äh¬l¬ä¬ä¬j¬iä, skeittaajia. OLL: sarja A 1/89, Turenki.
Nyt nuo otsikkoon valitut metaforisiksikin ymmärrettävät lajivalinnat voisivat pitää sisällään parkourin, frisbeegolfin
ja vaikkapa sosiaalisen sirkuksen.
40 Helsingin Sanomat, 19.2.2013.
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Vien taklauksen loppuun: hallitus pelaa päiväkotikiekkoa. Sille maila – veropolitiikka
– ei ole väline maalintekoon vaan pystyssä pysymiseen.”, kirjoittaa Apunen käyttäen siis urheilun metaforia ja käsitteitä kuvatakseen yhteiskuntapoliittista tilannetta.
Näin liikuntakulttuuri on ehkä taas entistä lähempänä muuta kulttuuria, kun käsitteet vaihtavat paikkojaan ja muokkautuvat eri käyttöyhteyksissään. Senioriliikunnan
mallinainen Aira Samulinhan on taitavasti siirtänyt Timo Jutilan lanseeraaman ”ylämummotermin” kuvaamaan häntä itseään, ja ehkä muitakin hänen kaltaisiaan aktiivisia vanhuksia (jota sanaa ei toisaalta juurikaan nykyään enää näe sen saaman negatiivisen arvolatauksen vuoksi). Toisaalta ikääntyvä väestö ja yhteiskunta tuottanee
jatkossa yhä enemmän käsitteitä, joilla kuvataan seniorien ja ikäihmisten liikuntaa
– rakennetaan laitteita, liikuntapaikkoja, syntyy uusia liikuntamuotoja ja varmaankin
hyvinvointi ja liikunnan erilaiset, ikääntyneille, sopivat merkitykset nousevat esiin
myös käytettävissä käsitteissä. Kolmas, neljäs ja viides ikä ovat ikätutkijoille tuttuja
käsitteitä, joista ainakin ensimmäisen voisi olettaa jossakin muodossaan – ehkä senioriliikuntana – nousevan lähitulevaisuudessa keskeisesti esille myös liikuntakulttuurissa ja –politiikassa.
Saattaa myös olla, että liikuntakulttuuri lähenee taito- ja taideaineiden ja kulttuurista hyvinvointia –ajatusten kautta yhä lähemmäs luovia aloja ja muuta kulttuuria.
Tämä korostunee, kun liikuntakulttuurillekin on annettu tehtäväksi vähentää syrjäytymistä yhteiskunnasta ja tietysti liikunnasta. Tällöin on oletettavaa, että liikunnalle
ja urheilulle etsitään uusia sosiokulttuurisia merkityksiä, joita voi olla jo taiteen ja
muun kulttuurin puolella ja jotka näkyivät jo erittäin vahvasti esimerkiksi Lontoon
olympialaisten avajaisissa ja päättäjäisissä vuonna 2012.41 Päinvastainen kehityshän
on myös ollut selvää viime vuosina eli urheilusta ja liikuntakulttuurista on otettu paljonkin oppia yhteiskunnan muilla kentillä. Vuorovaikutus tiivistynee, mikä johtanee
vääjäämättä myös siihen, että uusia käsitteitä syntyy, niitä tarvitaan ja niiden välillä
käydään myös – toivottavasti tervettä – kilpailua.

41 Tiihonen, Arto (2012) Lontoo 2012 ikäpolvikokemuksena. Julkaistu sivulla www.ikainstituutti.fi, 15.8.2012. http://
www.ikainstituutti.fi/sitenews/view/-/nid/87/ngid/3/. Kolumnissa pohdin sitä, miten viime vuosikymmenten populaarikulttuuri ja urheilukulttuuri löivät kättä Lontoon olympialaisissa tavalla, jota ei ennen ole nähty.
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Tässä luvussa paneudutaan tärkeimpien liikuntapoliittisten toimijoiden käyttämiin
käsitteisiin 2010-luvun alkupuolella. Luku sisältää tiivistelmän tausta-artikkelista,
suosituksia liikuntapolitiikan käsitteistä ja tausta-artikkelin, jossa käsitellään Opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntayksikön, Helsingin kaupungin liikuntastrategian,
Valo ry:n strategian ja Huippu-urheilun muutosryhmän loppuraportissa käytettyjä
käsitteitä. Valtion, Suomen suurimman kunnan, liikunnan ja urheilun tärkeimmän
järjestön ja huippu-urheilun ajankohtaisen muutospaperin kautta avautuu kuva hyvin eri suuntiin avautuvista käsitteistä, joita tulevaisuuden haltuunottaminen näyttää
liikunta- ja urheilupoliittisilta toimijoilta vaativan.
Luvun sisältö:
2.1. Tiivistelmä tausta-artikkelista ”Liikuntapolitiikan käsitteet avautuvat
		 eri suuntiin”
2.2. Suosituksia liikuntapolitiikan käsitteistä
2.3. Tausta-artikkeli: Liikuntapolitiikan käsitteet avautuvat eri suuntiin

2.1. Tiivistelmä tausta-artikkelista ”Liikuntapolitiikan käsitteet
		 avautuvat eri suuntiin”
Liikuntapolitiikan tärkeimmät vaikuttajat löytyvät Suomessa julkisen vallan puolelta
Valtion liikuntaneuvostosta (VLN) ja sen jaostoista, opetus- ja kulttuuriministeriöstä
ja sen liikuntayksiköstä sekä kuntien liikuntatoimen virastoista ja lautakunnista. Järjestöistä vaikutusvaltaisimpia ovat Valo ry (valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio) sekä Olympiakomitea. Se, mitä käsitteitä nämä eri tahot käyttävät määrää
suurelta osin sitä, minkälaisia painopisteitä liikunta- ja urheilutoiminnassa pidetään
tällä hetkellä tärkeinä, kehitettävinä ja rahoitettavina kohteina.
Tämän työn kannalta on onnellista, että elämme tietynlaisen rakennemuutoksen aikaa koko liikuntakulttuurin kentällä. Opetus- ja kulttuuriministeriössä valmistellaan
liikuntalain kokonaisuudistusta, jota tehdään yhteistyössä valtion liikuntaneuvoston
kanssa. Kuntauudistusta on valmisteltu niin hallituksen kuin kuntienkin toimi- ja päätöksentekoelimissä jo pidemmän aikaa ja kunnissa on jouduttu pohtimaan varsinkin
väestön ja sen eri ryhmien toimintakykyyn ja sitä kautta liikuntaankin liittyviä asioita
entistä laajemmin. Järjestökentällä on tehty kaksi isoa rakenteellista ja toiminnallista uudistusta eli entisten toimialajärjestöjen yhteensulautuminen Valo ry:ksi eli yhdeksi valtakunnalliseksi kattojärjestöksi. Olympiakomitean alainen huippu-urheilun
muutosryhmä (HuMu) taas julkaisi esityksensä huippu-urheilun toimintatapojen ja
rakenteiden muuttamiseksi.
Valon perustaminen tapahtui ja HuMun toiminta päättyi vuonna 2012, Liikuntalakiesitys annetaan eduskunnan käsittelyyn syyskaudella 2014, jolloin myös kuntauu-
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distuksen pääpiirteiden pitäisi olla valmiina, vaikka itse uudistukset toteutunevat
pidemmällä aikajaksolla. Sosiaali- ja terveysalueiden (SoTe) uudistaminenkin liittyy
osin liikuntapolitiikkaan, mutta se jätetään tässä tarkastelussa vähemmälle huomiolle, koska liikunta- ja urheiluasiat kuuluvat kuitenkin pääasiassa kuntien ja tietysti
järjestöjen vastuulle.
Nämä rakennemuutokset ovat merkinneet myös uusien käsitteiden syntyä tai ainakin
aiempien käsitteiden poliittisten merkitysten jonkinasteista muuttumista. Opetusministeriö valmisteli vuosien 2006–2008 aikana kansallisen liikuntaohjelman (Liikkuva ja hyvinvoiva Suomi 2010-luvulla. Ehdotus kansalliseksi liikuntaohjelmaksi julkisen ohjauksen näkökulmasta), jossa käsitellään varsin laajasti liikuntaan, urheiluun
ja esimerkiksi hyvinvointiin ja syrjäytymiseen liittyviä kysymyksiä. Tuota ohjelmaa
ei tarkastella tässä erikseen, koska siinä tehtyjä linjauksia ja sen esiin nostamia käsitteitä näkynee jossakin määrin kaikissa tässä tarkastelluissa strategiapapereissa.
Mainittakoon, että tuon ajankohdan jälkeen myös ministeriön nimi on muuttunut
pelkästä opetusministeriöstä opetus- ja kulttuuriministeriöksi, jonka voi nähdä halutessaan myös käsitteelliseksi kädenojennukseksi niin kulttuurille, liikunnalle kuin
nuorisotyöllekin. Lähtökohtaisesti voidaan olettaa, että nimen muutos heijastelee
ainakin jonkinasteista poliittista ja toiminnallista painopisteen muutosta myös ministeriön toiminnassa.
Lyhyttä yhteenvetoa keskeisten liikuntapoliittisten toimijoiden strategisista käsitteistä on vaikea antaa. Helsingin kaupunki kuntien edustajana painottaa vahvasti strategiassaan terveyttä ja hyvinvointia. Urheilukäsitteet ovat vähemmistössä, kun liikuntaa perustellaan kuntalaisille. Huippu-urheilun muutosryhmän käsitteet ilmaistaan
urheilijan polku –ajattelun kautta. Se tarkoittaa urheilemisen kiinnittymistä lapsen ja
nuoren kasvamisen vaiheittaiseen viitekehykseen. Huippu-urheilu on jatkoa lapsuuden monipuoliselle liikunnalle ja valintavaiheen eri tavoin tuetulle urheilijaksi kehittymiselle. Valo ry:n strategiset käsitteet kallistuvat taas markkinahenkisesti käsitteisiin, joiden side liikuntaan ja urheiluun on lähes symbolinen. Valo hakee selvästi ja
tietoisesti uusia käsitteitä, metaforia ja tapoja ilmaista liikunnan ja urheilun olemusta. Opetus- ja kulttuuriministeriön käyttämien käsitteiden perusta on vakiintuneissa
organisaatioissa ja perinteisemmissä käsitteissä. Ministeriön viestinnän tuleekin perustua niin lakeihin, asetuksiin kuin muihin pysyväismääräyksiin.
Liikuntakulttuurin strategisten toimijoiden käsitteet siis avautuvat moneen eri suuntaan. Muutos on kaiken lisäksi tapahtunut melko nopeasti 2010-luvun alussa, kun
rakennemuutokset tai ainakin niistä puhuminen ovat pakottaneet organisaatiot etsimään uusia toimintatapoja ja tietysti myös uusia käsitteitä. Varmaa on, että uudet
käsitteet ja toiminnan painopisteet pakottavat monenlaisiin käsitekeskusteluihin ja
–neuvotteluihin, joissa voi olettaa tulevan myös väärinymmärryksiä puoleen jos toiseenkin.
Kun Valo ja osin myös Olympiakomitea ovat lanseeranneet uudet toimintatavat, organisaatiomallit ja käsitteet, niin rahoittajan eli opetus- ja kulttuuriministeriön on
oltava hyvin tietoinen näiden uusien käsitteiden merkitsemistä asioista. Järjestöjen
onkin yhtä aikaa puhuteltava sekä jäseniään, suurta liikkuvaa ja urheilevaa yleisöä
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että hallinnon ja poliittisten päättäjien edustajia. Mediaa ja sosiaalista mediaa ei voi
myöskään unohtaa silloin, kun järjestön tehtävänä on houkuttaa erilaisia, eri-ikäisiä,
eri sukupuolta olevia kansalaisia mukaan liikkumaan ja urheilemaan. ”Valo” on hyvä
esimerkki uudesta ajattelusta, jolla pyritään ilmaisemaan täysin uudella ja yllättävällä tavalla liikunnan riemua ja ilosanomaa. Kun käsitteet näin radikaalisti muuttuvat
– ainakin strategiapapereissa – niin eri toimijoiden välisen yhteydenpidon ja luottamuksen tulee olla suurta.
Kuntakentän käsitepuhunnassa liikuntakulttuurin käsitteet avautuvat yhä voimakkaammin sosiaali- ja terveyssektoria, mutta myös taloutta ja kulttuuria kohden. Terveys on kunnassa keskeinen arvo, mutta liikuntatoimijat ymmärtävät myös sosiokulttuuriset merkitykset. Se näkyy myös käytetyissä käsitteissä. Syrjäytymisvaarassa olevat eri-ikäiset vaikuttavat myös kuntien toimintaan ja käsitearsenaaliin – toimintakyky, liikkumattomuus ja monipuolisten liikuntamahdollisuuksien kokonaisuus näkyvät
käytetyissä käsitteissä. Terveysliikunnan rinnalle on tulemassa liikunnan hyvinvointia
monella tavalla lisäävä painotus, vaikka yhtä napakkaa sanaa ei vielä olekaan kehitetty. Liikuntakäsitteet kehittyvät aina käytäntöjen kanssa rinnan – ennen terveysliikuntaakin oli kuntourheilu, kuntoliikunta, terveyttä edistävä (ja ennalta ehkäisevä)
liikunta, jotka käsitteet toki elävät vieläkin ainakin joissakin konteksteissaan.
Liikuntapolitiikassa on pitkään ollut painopisteenä lasten ja nuorten liikunta, joka näkyy myös Huippu-urheilun muutosryhmän työssä, jossa on vakavasti havahduttu yhteiskunnan tarjoaman liikkumattomuuden vaaroihin. Tämä on johtanut käyttämään
käsitteitä, joiden pohjana on sosiologiassa, filosofiassa ja kasvatustieteessä yleistynyt
ajattelu kasvusta ja kehittymisestä tarinan muotoon sijoitettuna prosessina – polkuna. Samalla tarinaan on rakennettu ”kaksoisura- tai -polkuajattelu”, jossa urheilemisen rinnalla on vahva painotus opiskeluun ja sen mahdollisuuksien tarjoamiseen.
Urheilijan polku vaatiikin ”humu-ajattelussa” uudet rakenteet, joihin perinteinen urheiluseura- ja liittojärjestelmä ja -rakenne ei ainakaan huippujen osalta pysty vastaamaan ilman melko suuria rakenteellisia, toiminnallisia ja materiaalisia muutoksia
nykyiseen järjestelmään. ”Duaalimalli” tarkoittaisi urheilu- ja koulutusjärjestelmien
paljon nykyistä parempaa yhteistoimintaa, mutta väistämättä myös resurssien uudelleen kohdentamista.
Yhteiskunnan eläessä sekä globaaleissa että lokaaleissa muutospaineissa, joista osa
on ennakoitu vuosikymmenten ajan – kuten ikääntyminen, tuotannon siirtyminen
halvempiin maihin – mutta osa on seurausta finanssi- ym. kriiseistä, jotka heijastuvat
myös Suomeen, on liikuntakulttuurin erilaisten toimijoidenkin täytynyt uusia ajatteluaan, toimintatapojaan ja -logiikkojaan. Se onnistuu itse asiassa vain käsitteiden
avulla. Käsitteet eivät yksin muuta todellisuutta, mutta ilman niiden muuttamista tai
uudelleen tulkintaa ei muutoksia myöskään voi toteuttaa. Tässä vaiheessa on mahdotonta ennustaa, miten tässä luvussa esiteltyjen strategisten toimijoiden uudet käsitevalinnat ja –painotukset tulevat toimimaan edes lähimässä tulevaisuudessa. Se on
varmaa, että käsitteiden merkitys tulee edelleen kasvamaan, jotta kommunikaatio eri
suuntiin onnistuu näiden uusien käsitteiden avulla. Mahdollista on, että jotkut uusista käsiteavauksista joudutaan ikään kuin perumaan, jos kenttä ei niitä ”osta”. Mutta
onnistuneista muotoiluista voi syntyä pitkään kestäviä ”käsitehittejä”.
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2.2. Suosituksia liikuntapolitiikan käsitteistä
Strategisilla käsitteillä tarkoitetaan tässä niitä käsitteitä, joita ajankohtaisissa liikunta- ja urheilupolitiikan tulevaisuutta suuntaavissa asiakirjoissa on käytetty. Aineistoina olivat opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntayksikön Internet-sivujen käsitteistö,
Helsingin kaupungin liikuntastrategia, Valo ry:n strategia ja huippu-urheilun muutosryhmän tuottama loppuraportti. Jokaisen tarkastellun kohteena olleen tapauksen
käsitteistö kumpuaa omasta sosiaalisesta viitekehyksestään, historiasta ja tulevaisuuden tavoitteista.
Yleissuositus on, ettei strategisia muutoskäsitteitä kannata kahlita. Jokainen em.
strategisista papereista on tuotettu juuri omaan käyttöyhteyteensä tai laajemmin
käsitteelliseen kontekstiinsa. Yhteistä niille on liikunnan ja urheilun edistäminen eri
muodoissaan sekä ajankohta ja sitä kautta tulkinta liikuntakulttuurista kokonaisuudessaan. Strategisten tekstien todella moninaisten liikunta- ja urheilukäsitteiden perusteella voi väittää, että toimivia uusia käsitteitä kaivataan ja jatkuvasti myös muotoillaan. Uusia käsitteitä, muotoiluja ja perusteiden pohdintaa tarvitaan aina muutosten tapahtuessa.
Suosituksena liikunta- ja urheilualan toimijoiden eri suuntiin avautuvien strategisten
käsitteiden perusteella voi suosittaa, että liikunta- ja urheilupolitiikan keskeisillä toimijoilla pitäisi olla ainakin yhteinen ymmärrys siitä, millaisilla käsitteillä liikunta- ja
urheilupoliittista keskustelua käydään esimerkiksi resurssien jakamisesta, toimintojen suuntaamisesta ja painopisteistä. Uudet käsitteet tulisi ”kääntää” kielelle, jota
resursseista päättävät ja niitä ohjaavat ymmärtävät.
Edellinen suositus mielessä tämän tutkimuksen tekijä valmisti opetus- ja kulttuuriministeriön asettamalle liikuntalakityöryhmälle ehdotuksen liikuntakulttuurissa käytettävistä käsitteistä (ks. luku 6). Liikuntalakityöryhmän työn pohjaksi tarkoitettu paperi
pyrki jäsentämään liikunta- ja urheilupolitiikan tärkeimmät käsitteet identifioimalla
eri liikkuja- ja urheilijaryhmät. Näkökulma on vain yksi mahdollinen jäsennys, mutta
hyvä esimerkki siitä, minkälaista käsitteellistä ja samalla toiminnallista käsitetarkastelua tarvitaan, jotta yhteisymmärrys on mahdollista.
Selkeä suositus on se, että uusia liikunta- ja urheilukäsitteitä kaivataan tai ainakin
entisten käsitteiden sisältöjä tulisi tarkentaa. Miten ilmaista esimerkiksi liikunnan ja
hyvinvoinnin moninaiset yhteydet yhtä tiiviisti kuin nyt tehdään terveysliikuntakäsitteen avulla? Hyvinvoinnin edistäminen liikunnan, kulttuurin ja vapaaehtoistoiminnan
avulla on noussut vahvasti esiin. Tarvittaisiin (liikunta)käsite, joka pitäisi sisällään nämä kaikki laajasti ottaen sosiaalista pääomaa tai ainakin osallisuutta ja toimijuutta
lisäävät toiminnat.
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2.3. Tausta-artikkeli: Liikuntapolitiikan käsitteet avautuvat
		 eri suuntiin.
		
		
		
		

Liikunta- ja urheilupolitiikkaa ohjaavien käsitteiden kuvausta ja
arviointia opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntayksikön, Helsingin
kaupungin liikuntastrategian, Valo ry:n strategian ja Huippu-urheilun
muutosryhmän loppuraportin käsitteiden tarkastelua

Liikuntapolitiikan tärkeimmät vaikuttajat löytyvät Suomessa julkisen vallan puolelta
valtion liikuntaneuvostosta (VLN) ja sen jaostoista, opetus- ja kulttuuriministeriöstä
ja sen liikuntayksiköstä sekä kuntien liikuntatoimen virastoista ja lautakunnista. Järjestöistä vaikutusvaltaisimpia ovat Valo ry (valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio) sekä Olympiakomitea. Se, mitä käsitteitä nämä eri tahot käyttävät määrää
suurelta osin sitä, minkälaisia painopisteitä liikunta- ja urheilutoiminnassa pidetään
tällä hetkellä tärkeinä, kehitettävinä ja rahoitettavina kohteina.
Tämän työn kannalta on onnellista, että elämme tietynlaisen rakennemuutoksen aikaa koko liikuntakulttuurin kentällä. Opetus- ja kulttuuriministeriössä valmistellaan
liikuntalain kokonaisuudistusta, jota tehdään yhteistyössä Valtion liikuntaneuvoston
kanssa. Kuntauudistusta on valmisteltu niin hallituksen kuin kuntienkin toimi- ja päätöksentekoelimissä jo pidemmän aikaa ja kunnissa on jouduttu pohtimaan varsinkin
väestön ja sen eri ryhmien toimintakykyyn ja sitä kautta liikuntaankin liittyviä asioita
entistä laajemmin. Järjestökentällä on tehty kaksi isoa rakenteellista ja toiminnallista uudistusta eli entisten toimialajärjestöjen yhteensulautuminen Valo ry:ksi eli yhdeksi valtakunnalliseksi kattojärjestöksi. Olympiakomitean alainen huippu-urheilun
muutosryhmä (HuMu) taas julkaisi esityksensä huippu-urheilun toimintatapojen ja
rakenteiden muuttamiseksi. Valon perustaminen tapahtui ja HuMun toiminta päättyi vuonna 2012, liikuntalain pitäisi valmistua vuoteen 2014 mennessä, jolloin myös
kuntauudistuksen pääpiirteiden pitäisi olla valmiina, vaikka itse uudistukset toteutunevat pidemmällä aikajaksolla. Sosiaali- ja terveysalueiden (SoTe) uudistaminenkin
liittyy osin liikuntapolitiikkaan, mutta se jätetään tässä tarkastelussa vähemmälle
huomiolle, koska liikunta- ja urheiluasiat kuuluvat kuitenkin pääasiassa kuntien ja
tietysti järjestöjen vastuulle.
Nämä rakennemuutokset ovat merkinneet myös uusien käsitteiden syntyä tai ainakin
aiempien käsitteiden poliittisten merkitysten jonkinasteista muuttumista. Opetusministeriö valmisteli vuosien 2006–2008 aikana kansallisen liikuntaohjelman (Liikkuva
ja hyvinvoiva Suomi 2010-luvulla. Ehdotus kansalliseksi liikuntaohjelmaksi julkisen
ohjauksen näkökulmasta42), jossa käsitellään varsin laajasti liikuntaan, urheiluun ja
esimerkiksi hyvinvointiin ja syrjäytymiseen liittyviä kysymyksiä. En tarkastele tuota
ohjelmaa tässä erikseen, koska oletan, että siinä tehtyjä linjauksia ja sen esiin nostamia käsitteitä näkyy sekä opetus- ja kulttuuriministeriön nyt käyttämissä käsitteissä
että tässä tarkastelemassani Helsingin kaupungin liikuntastrategiassa. Mainittakoon,
että tuon ajankohdan jälkeen myös ministeriön nimi on muuttunut pelkästä opetusministeriöstä opetus- ja kulttuuriministeriöksi, jonka voi nähdä halutessaan myös
käsitteelliseksi kädenojennukseksi niin kulttuurille, liikunnalle kuin nuorisotyöllekin.
42 Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2007:13.
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Oletan lähtökohtaisesti, että nimen muutos heijastelee ainakin jonkinasteista poliittista ja toiminnallista painopisteen muutosta ministeriön toiminnassa.
Tarkastelen tässä niitä käsitteitä, joilla opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntayksikkö tällä hetkellä (maaliskuu 2013) viestii omasta toiminnastaan nettisivuillaan. Vaikka kyse ei olekaan mistään virallisesta painopistemäärittelystä, niin tähän käsitetarkasteluun se sopii mielestäni erinomaisesti. Viestinnässä käytetyt käsitteethän ovat
usein paremmin mietittyjä eri kohderyhmien tarpeisiin kuin esimerkiksi komiteoissa
tai asiantuntijatyöryhmissä käytetyt käsitteet. Julkaisija on jo joutunut miettimään
sanomansa ymmärrettävyyttä valitessaan käsitteitä, joilla kuvata toimintaansa ja toimintansa painopisteitä. Tietysti niiden on myös kerrottava siitä, miten toimintakenttä hallinnollisesti on järjestetty.
Toisena tarkastelukohteenani on Helsingin kaupungin liikuntastrategia vuosille
2013–2017 (hyväksytty 13.11.2012). Helsinki on ylivoimaisesti suurin Suomen kunnista ja vaikka sitä ei tästä syystä voikaan käyttää yleistävänä esimerkkinä, niin
käsitteellisesti mielenkiintoista on tietää se, minkälaisia käsitteitä käyttää kunta,
jolla on resursseja. Voitaneen myös olettaa, että tulevaisuuden Suomessa pyritään
kuntarakenteeseen, jossa kunnilla on käytössään enemmän resursseja myös liikuntatoiminnan edistämiseen.
Kolmas käsitetarkasteluni keskittyy uuden kattojärjestön Valon strategiaan vuosille 2013–2015. Oletus on, että kansalaisjärjestöissä samaa asiaa katsotaan hiukan
eri näkökulmasta ja jossakin määrin eri käsitteillä kuin julkisella sektorilla. Järjestöjen mahdollisuus ja kyky ihmisten liikuttamiseen ja urheilutoiminnan edistämiseen
on aktiivisempi ja puhuntakin kohdistunee eri kohderyhmälle kuin ministeriön tai
kunnan strategioissa. Täytyyhän kattojärjestöjen puhutella ihmisiä ja jäsenjärjestöjä,
jotka liikkuvat tai liikuttavat toisia. Yksi mahdollinen tarkastelutapa olisikin se, että
näitä strategioita tarkastelisi käsitteillä, joissa analysoidaan sitä, kuka/mikä vaikuttaa
keihin tai mihin ja millä keinoin.
Neljäntenä asiakirjana tarkastelussani on huippu-urheilun muutosryhmän loppuraportti (Suomalaisen huippu-urheilun muutos 2012), joka ei siis edusta virallisesti
olympiakomitean kantaa, vaan sen asettaman muutosryhmän näkemystä tarvittavasta muutoksesta ja siinä käytettävistä menetelmistä, mutta myös käsitteistä. Mielenkiintoista on lähtökohtaisesti esimerkiksi se, että tästä epävirallisimmasta ja liikuntakulttuurin pienintä osa-aluetta – tosin ehkä näkyvintä – käsittelevä raportti
on näkynyt julkisuudessa eniten. Onko osasyy tai -ansio annettava myös raportissa
käytetyille käsitteille?
Tarkastelussani en käy kaikkia strategioita läpi samalla menetelmällä, koska ne kaikki ovat konteksti- tai käyttöyhteyssidonnaisia. Ne kuitenkin muodostavat yhdessä
suuren osan suomalaisesta liikuntakulttuurisesta ja -poliittisesta kentästä, vaikka yksityiset palvelut tai niiden edustajien ääni tästä puuttuukin. Kun yksityisillä liikuntapalvelujen tuottajilla ei ole mitään yhteistä järjestöä tai äänen käyttäjää, en voinut
sellaista tähän nostaa. Tarkastelen näitä strategioita kuvaamalla käytettyjä käsitteitä
ja pohdiskelemalla syitä ko. käsitteiden käyttöön sekä strategioissa itsessään olevi-
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en perustelujen avulla että yleisemmin. Yritän myös hahmottaa sitä, miksi valittuja
käsitteitä on valittu käytettäväksi, keitä strategioissa puhutellaan ja keihin/mihin käsitteillä yritetään vaikuttaa? Näin saamme toivottavasti kokonaiskuvan siitä, minkälaisia liikuntapoliittisia käsitteitä ja millaisin perustein suomalaisessa yhteiskunnassa
ja liikuntakulttuurissa tällä hetkellä käytetään.

Opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntayksikön käsitemaailmasta 43
OKM:n liikuntayksikön nettisivulta löytyvät alaotsikkoina seuraavat käsitteet tai jäsennykset: Liikuntapolitiikka, Kansalaistoiminta, Huippu-urheilu, Kuntien liikuntatoimi, Liikuntapaikat, Liikunta-alan koulutus, Liikuntatieteellinen tutkimus, Antidopingtyö, Kansainvälinen yhteistyö, Palkinnot ja Ansiomerkit. Oletus lienee, että sivujen
käyttäjät löytävät näiden linkittyvien otsikoiden alta OKM:n liikuntayksikön toiminnasta parhaiten tietoa. Varmaankin tämä jäsennys perustuu myös jonkinlaiseen traditioon siitä, mitä ministeriön sivuilta tulee löytyä. Liikuntapoliittisestihan tai resurssien jaon kannaltahan nämä valitut otsikot eivät ole kovin hyvin vertailukelpoisia. Sen
sijaan voi ajatella, että esimerkiksi palkinnoilla ja ansiomerkeillä on paljon rahallista
tai poliittista arvoa suurempi merkitys. Ansiomerkkien avulla liikunnalle ja urheilulle
hankitaan positiivista arvostusta ja antidopingtyöllä pyritään estämään negatiivista
mainetta. Myös kansainvälinen yhteistyö on resurssivertailussa pientä, mutta sen
merkitys kansainvälistyvässä liikuntakulttuurissa on katsottu niin merkittäväksi, että
se on nostettu otsikkotasolle, vaikka se voisi olla osana liikuntapolitiikkaakin.
Toiminnallisesta tai resurssienjakonäkökulmasta katsottuna edellä mainitut valinnat
ovat siis antidopingtyötä, kansainvälistä yhteistyötä ja palkintoja ja ansiomerkkejä
lukuun ottamatta hyvinkin perusteltuja. Ministeriö jakaa runsaasti resursseja, ohjaa
ja vaikuttaa poliittisesti kuhunkin otsikoiden alle kuuluvaan alueeseen. Kolmeen ”pienempäänkin” otsikkoalueeseen kohdistuu paljon merkityspääomaa eli niitä voidaan
perustella perinteillä tai ajankohtaisilla haasteilla.
Käsitteellisesti, jota ei voi aina irrottaa poliittisesta, valinnat ovat kuitenkin aina valintoja, jotka voisivat olla muitakin. Ministeriöiden toimintaa ohjaa nykyään yhä enemmän se, mitä kulloinenkin hallitusohjelma sanoo eli vaatii tehtäväksi näiden isompien
toimintaa ohjaavien kokonaisuuksien sisällä. Nämä ajankohtaiset liikuntapoliittiset
linjaukset löytyvät myös sivuilta otsakkeen Liikuntapoliittiset linjaukset, ohjelmat
ja hankkeet alta.44 Siinä sanotaan:”Opetus- ja kulttuuriministeriö painottaa toimissaan liikunnan merkitystä väestön hyvinvoinnille ja terveydelle sekä sen roolia kansalaisyhteiskunnan ja osallisuuden vahvistamisessa. Ministeriö tukee eettisesti kestävää ja kansainväliseen menestykseen tähtäävää huippu-urheilua.”
Käsitteet, joilla nyt operoidaan ovatkin hiukan erilaiset kuin edelliset. Ne pitävät sisällään liikunnan kansalaistoiminnan, lasten ja nuorten liikunnan, aikuisväestön liikunnan, erityisryhmien liikunnan, huippu-urheilun, tasa-arvon, liikunnan koulutus43 Opetus- ja kulttuuriministeriön internet-sivulta löytyvät liikunta-asiat osoitteesta:
http://www.minedu.fi/OPM/Liikunta/?lang=fi (tarkastelu tehty maaliskuussa 2013).
44 Osoite: http://www.minedu.fi/OPM/Liikunta/liikuntapolitiikka/linjaukset_ohjelmat_ja_hankkeet/?lang=fi
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keskukset, liikuntapaikkarakentamisen ja liikuntatieteellisen tutkimuksen. Uusia
edellisiin käsitteisiin verrattuna ovat siis lasten ja nuorten sekä aikuisväestön ja erityisryhmien liikunta että tasa-arvo. Linjaukset nostavat esiin myös muita tärkeitä ja
ajankohtaisia käsitteitä, joilla pyrittäneen artikuloimaan tarpeita ja tavoitteita, joita
juuri nyt tarvitaan liikuntakulttuurin kehittämisessä. Hallitusohjelmaan viitataan linjauksissa kahdessa kohtaa eli lasten ja nuorten sekä aikuisväestön liikunnan kehittämisen yhteydessä. Käsitteellisesti lienee myös niin, että aikuisväestö pitää sisällään
seniorit, ikääntyneet ja vanhat, koska ”hallitusohjelman mukaisesti tuetaan liikuntaa
koko elämänkulussa”. Organisaatiokeskeinen puhunta ja käsitteellistäminen täydentyy linjauksissa käsitteillä, joissa puhutaan eri ihmisryhmistä. Pohdittava asia ehkä
olisikin se, voisivatko liikuntayksikön peruskäsitteetkin olla ihmisryhmälähtöisiä organisaatio- tai perinnelähtöisyyden sijasta?
Tätä ajatusta tukee myös se, että kansalaistoiminnan, erityisryhmien liikunnan, huippu-urheilun, koulutuskeskusten ja liikuntapaikkarakentamisenkin linjauksissa – em.
lasten, nuorten ja aikuisväestön linjauksista puhumattakaan – korostetaan yhteistyötä eri toimijoiden ja hallinnonalojen kesken. Sama tendenssi näkyy myös järjestöjen
ja esimerkiksi huippu-urheilun rakennemuutosten peruslähtökohdissa.
Tämä lyhyt tarkastelu opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntayksikön nettisivuilta
löytyviin keskeisiin käsitemäärittelyihin paljasti sen, että käytettyjä käsitteitä ohjaavat erilaiset käyttöyhteydet ja perinteet, mutta myös ajattelutavat, joista yhdessä
ensisijaista on organisaatio- tai rakennelähtöisyys, toisessa väestöryhmälähtöisyys.
Kolmantena voisi esille nostaa vielä toimintalähtöisyyden ja neljänneksi tavoitelähtöisyyden. Eräässä mielessä kyse on myös pitkä- ja lyhytjänteisyyden välisestä
kamppailusta. On varmaan ajateltu, että organisaatiolähtöisyys viestinnässä kertoo
pysyvyydestä, kun taas esimerkiksi hallitusohjelma- tai politiikkalähtöisyys kertoisi
lyhytjänteisyydestä. Elämme kuitenkin juuri nyt voimakasta rakenteiden uudistamisaikaa, joten peruste saattaa olla hyvinkin ontuva. Organisaatiot saattavat kaatua ja
uudistua nopeammin kuin liikuntapoliittiset tavoitteet, toimintamuodot tai painopisteet. Eri väestöryhmien välinen tasa-arvo- tai hyvinvointitavoitteet eivät esimerkiksi liikuntapolitiikassa ole todennäköisesti vain hallituskauden mittaisia hankkeita.
Organisaatiolähtöisyyden perinne on syntynyt jo ensimmäistä liikuntalakia valmistellessa eikä lähestymistapa ole ainoastaan liikuntapolitiikassa käytetty, vaan koko suomalainen hyvinvointivaltio rakennettiin ajatuksella, jossa julkinen valta synnyttää tai
tukee rakenteita, joiden kautta hyvinvointia ja muita yhteiskuntapoliittisesti tärkeitä
asioita edistetään. Julkisen vallan tehtävänä oli luoda mahdollisuuksia organisaatioita ja instituutioista tukemalla, joiden oletettiin aika itsenäisesti hoitavan tehtävänsä.
Viime vuosikymmenten aikana on huomattu, että yhteiskuntapoliittisiin tavoitteisiin
ei ole päästy sen enempää terveydenhuollossa, koulutuksessa, sosiaalityössä kuin
liikuntapolitiikassakaan pelkästään rakenteita tukemalla.45

45 Kulttuurin puolella keskustelu on ollut perinteisesti erittäin ärhäkästä rintamalinjojen mennessä laitosten (teatte-

reiden, oopperan jne.) tukemisen ns. vapaiden ryhmien tukemisen välillä. Liikuntaväki ei ole noussut barrikadeille,
vaikka resursseja on annettu sellaisten tilojen rakentamiseen, joita ei käytetä täysitehoisesti (koulujen liikuntasalit,
urheilukentät jne.), vaikka samaan aikaan toimintaa ja tilojen tarvetta olisi kuinka paljon.
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Edellisiä OKM:n nettisivuilla esiintyviä käsitteellisiä jakoja, kuten kansalaistoiminta,
liikuntapaikat, kuntien liikuntatoimi, liikunta-alan koulutus tai liikuntatieteellinen tutkimus, voidaan perustella myös siksi, että ko. alueet ovat sellaisia, joille annetaan
valtionavustuksia. Esimerkiksi liikuntapaikkojen tukemisen vaihtoehtonahan voisi
olla toiminnallisten liikuntaympäristöjen tukeminen, jolloin vaikkapa lähtökohtana
olisi tietty alue ja sen väestön tarpeet ja toiveet. Kunnathan näin tietysti toimivatkin,
joten näkökulma ei ole tuntematon. Käsitteellisesti valtion tukipolitiikka kuitenkin
muuttuisi, jos tuettaisiin alueita ja erilaisten ihmisryhmien toimintaa eikä esimerkiksi
halleja tai kenttiä ja sitä kautta lähinnä tiettyjen urheilulajien toimintaa. Kansalaistoiminnan käsitteen alla rajaus on yleisesti vedetty siihen, että liikuntamäärärahoja ja
-avustuksia voi saada vain järjestö, jonka pääasiallinen toiminta on liikunta tai urheilu
ja niiden edistäminen. Yhä useammin on kuitenkin niin, että liikuntaa harrastetaan
paljon myös sellaisissa järjestöissä, joiden pääasiallinen toiminta on jotakin muuta.
Nykyisen liikuntapoliittisen linjauksen mukainen lasten, nuorten, aikuisten ja käsittääkseni myös ikääntyneiden liikunnan edistäminen saattaisi onnistua nykyistä paljon paremmin, jos tämä laaja kansalaistoiminnan alue otettaisiin myös aidosti tuen
kohteeksi.
Tässä tullaankin yhteen arkaluonteiseen asiaan käsitetarkastelun näkökulmasta eli
siihen, hämärretäänkö käsitteitä käyttämällä sitä toimintaa, jota oikeasti tuetaan?
Kansalaistoimintahan tarkoittanee lähes sataprosenttisesti urheilujärjestöjä eli lajiliittoja ja urheiluseuroja – liikunnan aluejärjestöt ja jotkut tukea saavat kansanterveysjärjestöt ovat poikkeuksena, vaikka osa niidenkin tuesta kohdistuu urheilutoimintaan. Kyse ei ole tässä siitä, etteikö urheilu(seura)toimintaa saisi ja pitäisi tukea,
vaan siitä, että annetaanko käsitteiden käytöllä eli kansalaistoiminta, liikuntaseura,
liikuntapaikka tai vaikkapa liikuntapolitiikka ymmärtää asioita, jos ei väärin, niin ainakin harhaanjohtavasti? Kysehän on tässä usein yleistason käsitteistä, jotka kyllä
asiantunteville selviävät, kun he tarkastelevat vaikkapa liikuntapaikkoihin annettuja
avustuksia. Siellä eri liikunta- tai urheilupaikoille on omat kriteerinsä ja osin kiintiönsäkin. Yleistasolla puhutaan kuitenkin vain liikuntapaikoista.
Asialla on myös toinen puolensa eli urheiluseuroissa ja -järjestöissä joudutaan, jos ei
nyt häpeilemään, niin kuitenkin käsitteellistämään se varsinainen toiminta sellaiseksi, että sillä olisi yleinen tai ainakin liikuntapoliittisesti hyväksyttävä nimitys. Kyse ei
taaskaan ole mistään pahantahtoisuudesta tai tahallisesta ”sumuttamisesta”, vaan
nähdäkseni enimmäkseen siitä, että tietyillä käsitteillä on eri ihmisille erilaiset ymmärrykset ja sisällöt. Toki tietysti myös siitä, että millä tahansa toiminnalla on monenlaisia vaikutuksia ja merkityksiä. Urheiluseuroissa esimerkiksi harjoitetaan asioita, joilla kehitetään monin eri tavoin fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia ominaisuuksia.
Pieni osa toiminnasta on kilpailua, vaikka kilpailuissa menestyminen olisi pääasiallinen tavoite. Urheilu- tai liikuntakäsitteistä kumpikaan ei riitä kattavasti kuvaamaan
sitä kaikkea toimintaa, jossa syntyy erilaisia kokemuksia ja niiden erilaisia tulkintoja.
Liikuntapoliittisissa linjauksissa yritetään kuitenkin vaikuttaa ainakin implisiittisesti,
erilaisten hankkeiden avulla myös konkreettisesti, siihen, mitä tai miten urheiluseuroissa toimitaan. Kun linjauksissa painotetaan eri väestöryhmien huomioon ottamista, etiikkaa ja tasa-arvoa, niin liikuntapoliittisesti valistunut ihminen ymmärtää sen
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tarkoittavan sitä, että tällä hetkellä nämä asiat eivät ole vielä riittävän hyvällä tasolla.
Jos toimittaisiin niin kuin 1970-luvulla, niin tällaista toimintaa varten perustettaisiin
erillinen oma, mahdollisesti valtakunnallinen, organisaationsa, jolle uskottaisiin sellaisen liikunnan ja urheilun edistäminen – ehkä myös varsinainen toiminta – jossa
nuo asiat olisivat lähtökohtaisesti kunnossa. Tämän ”valistuneen” lukijan ongelma voi
kuitenkin hyvin olla se, että sekään ei perustu totuuteen siitä, mitä kentällä tapahtuu.
Mikään tutkimus ei ole osoittanut pitävästi, että urheiluseuroissa ei kehitettäisi juuri
näitä positiivisia asioita ja arvoja, joita linjauksissa on nostettu esille.46 Tiedetään, että
asioissa on ongelmia, mutta ei tiedetä ainakaan sitä, voisiko olla olemassakaan toista järjestelmää, joka toimisi edes lähellekään yhtä hyvin kuin nykyinen järjestelmä.
Kolmas vaihtoehto on tulkita liikuntapoliittiset linjaukset omaehtoisen liikunnan lisäämismahdollisuuksina tai vaikuttamalla julkisiin instituutioihin, kuten päiväkoteihin, kouluihin, palvelutaloihin jne. Jälkimmäisiin on kohdistettukin joitakin hankkeita,
mutta vaikutusmahdollisuuksia rajaa huomattavasti se, että päiväkodit ja ikääntyneiden laitokset ovat sosiaali- ja terveysministeriön alaisia ja koulutkaan eivät ole
liikuntamäärärahojen tai -hallinnon alaisia. Liikuntapaikkarakentamisen kautta OKM
voi vaikuttaa omaehtoiseen liikuntaan konkreettisestikin, mutta suurin vaikutuskanava lienee ns. informaatio-ohjaus, jonka avulla yritetään saada kuntia ja järjestöjä
kiinnittämään lisää huomiota eri väestöryhmien liikuttamiseen myös omaehtoisesti.
Välillisesti asiaan voi vaikuttaa myös tutkimuksen kautta, mutta sielläkin järjestelmä
– vertaisarviointi ja tieteellinen pätevyysvaatimus – estävät suuntaamasta rahoitusta
kovin painavasti vain yhteen poliittisesti tärkeään kohteeseen.

Kuntien liikuntakäsitteistä – esimerkkinä Helsingin liikuntastrategian
käsitteet 47
Helsingin kaupungin vuonna 2012 uudistetun liikuntastrategian johdantoteksti antaa erittäin hyvän ja tiiviin kuvan koko strategian kannalta tärkeistä käsitteistä ja sitä
kautta liikuntapoliittisista painopisteistä. Lainaan seuraavassa kyseistä strategiatekstiä sanasta sanaan: ”Liikunta tuo helsinkiläisille hyvinvointia, elämyksiä, yhteisöjä ja
sisältöä arkeen. Liikunnan vaikutuksia ei voi mitata pelkästään rahassa. Toimivat,
monipuoliset ja helposti saavutettavat liikuntapalvelut tekevät kaupungista kilpailukykyisen.”
Liikunnan edistäminen on osa helsinkiläisten laajempaa terveyden ja hyvinvoinnin
edistämistä. On tärkeää huolehtia terveysnäkökohtien huomioon ottamisesta kaupungin kaikissa toiminnoissa sekä tehdä laajaa yhteistyötä kaupungissa toimivien
muiden tahojen kanssa. Oleellista on nähdä luontevat yhteistyömahdollisuudet liikunnan ja muiden terveellisten elintapojen edistämisessä.
46 Tutkija Jari Lämsä esitteli 11.4.2013 liikuntalain valmistelua pohjustaneessa seminaarissa tutkimustuloksia, joiden

mukaan jotkut lajiliittojen johtajat olivat sanoneet OKM:n sellaisten tuloskriteerien, jotka eivät koskeneet ns. varsinaista toimintaa, ohjanneen tai vaikuttaneen kovin heikosti konkreettiseen toimintaan. Toisaalta edes rikoslaki ja isokaan
rangaistuksen pelko ei estä kaikkia rikoksia ennalta. Tällä tarkoitan sitä, että jos poliittista ohjausta ei noudateta, niin
se ei ole syy ohjauksen lopettamiseen.
47 Helsingin kaupungin liikuntastrategia vuosille 2013–2017 löytyy seuraavalta nettisivulta: http://www.hel.fi/sta-

tic/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Esitys/2012/Halke_2012-12-17_Khs_45_El/8522A3B8-4757-47C8-B42E8C5B64E6F55D/Liite.pdf
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Käsitys liikunnasta on laajentunut kilpaurheilusta kaikkien väestöryhmien terveyttä
edistävään liikuntaan ja arkipäivän fyysiseen aktiivisuuteen. Liikunta kuuluu liikuntatoimen lisäksi kaupungin monen toimialan tehtäviin. Kaupungin eri toimialoilla on
omat mahdollisuutensa edistää helsinkiläisten fyysistä aktiivisuutta ja liikunnan harrastamista. Liikuntamyönteisessä kaupungissa eri toimialat ymmärtävät roolinsa ja
vastuunsa edellytysten luomiseksi liikunnalle. Yhteistyössä ne pystyvät tarjoamaan
asukkaille hyvät mahdollisuudet päivittäiseen fyysiseen aktiivisuuteen ja liikunnan
harrastamiseen.”
Ensimmäiseen kappaleeseen kiteytyy ensin neljä tärkeää kokonaisuutta eli hyvinvointi, jota käytetään tässä laajempana käsitteenä kuin pelkkä terveys. Myöhemmin
esiteltäessä liikunnan yhteiskunnallista ja taloudellista merkitystä puhutaan terveydestä, fyysisestä aktiivisuudesta ja fyysisesti passiivisesta elämäntyylistä, liikuntatottumuksista ja monin käsittein siitä, miten nykyaikana ihmiset ovat fyysisesti passiivisempia kuin aiemmin. Vaikka itse hyvinvointikäsitettä ei sen paremmin avatakaan,
niin tekstistä voi päätellä, ettei se tarkoita pelkästään fyysistä terveyttä, vaan ainakin
jonkinlaista elämäntyylin kokonaisuutta.
Toiseksi käsitteeksi strategiassa on nostettu elämys. Elämystä ei myöskään avata käsitteenä kovin tarkasti; sen yhteydessä mainitaan myöhemmin ilo ja yhteisöllisyys,
joka sisältyy tuohon ensimmäiseen lauseeseenkin. Elämys lienee tulkittavissa liikunnasta saatavana kokemuksena ”an sich” ilman sen tarkempaa merkitystarkastelua.
Ihmisethän toki saavat elämyksiä eri asioista ja eri syistä. Strategisesti on mielenkiintoista, että elämyksellisyys ja ilo on nostettu näin kärkeen selkeästi liikuntapoliittisessa tekstissä.
Kun strategiassa kuvataan väestön liikuntaan käyttämiä varoja, niin muutos tiivistetään lauseeseen: ”Liikuntapalvelut ovat osa hyvinvointi- ja elämystaloutta”. Tämän
muutoksen odotetaan näkyvän myös kaupungin omassa toiminnassa, jota hoidetaan
myös kaupungin osaomistaman Urheiluhallit Oy:n kautta, jossa tarjotaan kaupallisia
liikuntapalveluja.
Käytetyt käsitteet eivät olekaan aivan ”puhtaita”, mikä näkyy hyvin siinä, että ensimmäinen aika idealistinen lause vaati strategiassa vielä peräänsä lauseen, jolla vahvistettiin syntynyttä käsitystä: ”Liikunnan vaikutuksia ei voi mitata pelkästään rahassa”.
Mutta rahaa ja taloutta ei voi tietenkään ohittaa, sillä jo ensimmäisen kappaleen
viimeinen lause yhdistää talousnäkökulman taitavasti yleisimpiin tavoitteisiin. ”Toimivat, monipuoliset ja helposti saavutettavat liikuntapalvelut tekevät kaupungista
kilpailukykyisen.
Yhteisöt ja yhteisöllisyys eivät myöskään avaudu esimerkiksi sosiaalista pääomaa korostaviin suuntiin, mutta toimenpide-ehdotuksissa asia on kuitenkin huomioitu mm.
omia tukijärjestelmiä uudistamalla ja kohdentamalla niitä paremmin lapsille, nuorille, erityisryhmille ja ikääntyneille. Sen sijaan yhteisöllisyyttä pohditaan suhteessa
yksilöllisyyteen ja sitä kautta vapaaehtoiseen kansalaistoimintaan. Yksilöllistyminen
nähdään kehityskulussa uhkana perinteiselle kansalaistoiminnalle.
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”Yksilöllisyys korostuu suhteessa yhteisöllisyyteen. Pitkäjänteinen sitoutuminen vapaaehtoiseen kansalaistoimintaan vähenee, perinteisen yhdistyskulttuurin merkitys
heikkenee ja toiminnan projektimaisuus lisääntyy. Kansalaistoiminnan muodot kirjavoituvat ja osin ammattimaistuvat. Liikunnan vapaaehtoistyön väliaikaistumista ja
sitoutumattomuutta paikataan suurimmissa liikunta- ja urheiluseuroissa ammattihenkilöstöllä. Liikunnan järjestökenttä on muutoksessa ja on organisoitumassa uudelleen.”
Viimeisenä käsitemaailmana avataan arjen sisällöt, joihin liikunnan pitäisi tai se voisi
kuulua. Strategiassa on painotusta siihen suuntaan, että liikunnan sisältöjen merkitysmaailma tulisi ennen kaikkea yksilön hyvinvoinnista ja terveydestä tai että kunnan
liikuntatoimen ainakin tulisi tällaisia sisältöjä jos ei tuottaa niin ainakin korostaa toiminnassaan. Tutkimukset ja taloudelliset vaikutukset tuodaan strategiassa selvästi
esille. Silti strategia ei korosta sisällöissä tai merkityksissä yksisilmäisesti vain terveellisyyttä, vaan elämykset, yhteisöllisyys ja monet muutkin merkitykset saavat sijansa.
Strategian tavoitteissakin näkyy monipuolisuus:
• Terveyttä edistävän liikunnan lisääminen ja liikkumattomuuden vähentäminen
• Helsingin ja sen kaupunginosien viihtyvyyden sekä vetovoimaisuuden lisääminen
• Liikunnan kansalaistoiminnan aktivoiminen ja liikuntaseurojen avustusten
myöntämisperusteiden uudistaminen siten, että painopiste on lasten ja
nuorten liikunnan tukemisessa
• Liikuntapalvelujen tuottaminen yhdessä muiden toimijoiden kanssa
• Henkilökunnan osaamisen kehittäminen ja työhyvinvoinnin parantaminen
Helsingin kaupungin liikuntastrategiassakin taiteillaan sekä käsitteellisesti että käytännössä liikuntakulttuurin erilaisten ilmiöiden ristiaallokossa. Liikunnan ja urheilun
arvoja – tai käsitteiden erilaisia merkitysmaailmoja – pyritäänkin aukaisemaan vertaamalla niitä toisiinsa mediakentän tarjoamasta näkökulmasta. Siinä liikunta ja urheilu ikään kuin kilpailevat median huomiosta. Oletan, että tällä tavoin vieraannuttamalla ilmaistuna strategiassa vahvistetaan niitä valintoja, joita strategiassa on tehty.
Julkisuus saattaa tämän mukaan kiinnostua enemmän siitä osasta liikuntakulttuuria,
joka on pienempi osa kokonaisuutta kuin se, joka ”kiinnostaa kaikkia kansalaisia”.
”Uudistuva ja muuttuva mediakenttä heijastaa liikunnan ja urheilun arvoja. Samalla
se muokkaa liikuntaan kohdistuvia mielipiteitä ja -kuvia sekä vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen. Liikuntakulttuurin osa-alueista huippu-urheilu saa ylivoimaisesti eniten
mediajulkisuutta. Mitä enemmän urheilu kiinnostaa yleisöä, sitä enemmän media siihen panostaa. Liikunnan yhdistäminen aiempaa vahvemmin terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen on lisännyt terveyttä edistävän liikunnan osuutta mediassa. Oma
terveys kiinnostaa kaikkia kansalaisia.”
Yhteenvetona Helsingin kaupungin – ja ehkä yleisemminkin kunta- tai kaupunkikontekstin – liikuntakäsitteistä voi sanoa sen, että käsitteet aukenevat moneen eri suuntaan ja käyttökontekstiin. Hyvinvointinäkökulma ja siihen kytkeytyvät terveyteen,
fyysiseen aktiivisuuteen ja viihtyvyyteen liittyvät käsitteet muodostavat yhden ”käsiteperheen”, jonka sisällä käytetään tilanteisesti kuhunkin argumentaatioon sopivimpia käsitteitä.
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Hyvinvointi, mutta varsinkin terveys kytkeytyy toisaalta suoraan tai välillisesti taloudellisuuteen, kilpailukykyyn ja vaikuttavuuteen liittyviin käsitteisiin. Liikunta, liikuntatoiminta ja -palvelut tuottavat hyvinvointia ja terveyttä, mikä taas on kilpailukykytekijä ja kannattava investointi sen vähentäessä muita paljon kalliimpia menoja.
Kokemuksellisuudet ja erilaiset liikunnan ja urheilun merkitykset muodostavat oman
käsiteperheensä, jossa elämykset ja yhteisöllisyys nousevat näkyvimmiksi. Ne ovat
ikään kuin liikkumisen puhtainta antia, vaikka ilon lisäksi puhutaan myös elämystaloudesta, jolla kokemuksellisuuskin yhdistyy hyödyllisyyteen.
Käsitteellistä jännitettä on nähtävissä siinä, miten liikunta ja varsinkin huippu-urheilu
perustellaan kuntastrategiassa. Huippu-urheilun merkitystä ei kielletä, mutta strategiassa annetaan ymmärtää, että kaikille sopiva liikunta on kaikille tärkeää.

Valoa kansalle – valtakunnallisen liikunta- ja urheiluorganisaation
strategia käsitteinä 48
Uusi liikunnan ja urheilun kattojärjestö aloitti toimintansa vuonna 2012. Rakenneuudistus saattoi yhteen Suomen Liikunnan ja urheilun lajiliittoineen ja aluejärjestöineen
sekä toimialajärjestöt Kunto ry:n ja Nuori Suomi ry:n. Uudelle järjestölle annettiin nimeksi Valo – valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio.
Valo jo sinänsä on mielenkiintoinen käsite ja strategia nostaa esille monia muitakin
uusia käsitteellistyksiä ainakin liikuntakulttuurin kontekstissa. Valon strategia vuosille
2013–2015 tuo jo kansilehdellään näkyviin käsitteellisesti jännittäviä kokonaisuuksia
eli ”yhteinen tekeminen on kilpailuetumme”, ”rytminvaihdos”, ”innostava tulevaisuus”, ”kumppanuus” ja ”yhdessä tekeminen”.
Visioksi Valo määritteli ”Olemme maailman liikkuvin urheilukansa – 2020”, jota tavoitellaan valinnoilla, joiksi määritellään Arvostus ja resurssit, Menestyvä urheilu,
Liikunnallinen elämäntapa ja Yhdistävät palvelut yhteisön sisäisenä valintana. Näiden
otsikoiden alle majoittuvat myös Valon toiminnat uusine johtajineen ja toimijoineen.
Selvästi keskeisintä strategiassa on yhdessä tekeminen, joka toistetaan eri konteksteissa useaan kertaan jo kansilehdellä – se on kilpailuetu, mutta myös tavoite sinänsä. Kumppanuuskin viittaa epäsuorasti yhdessä tekemiseen. Lukijalle tulee selväksi
heti alussa, että tähän toimintatapaan uskotaan vahvasti. Taustalla on kolmen erillisen järjestön yhdentyminen, joten se on ymmärrettävää.
Kyseessä on tietysti myös laajempi yhteiskunnallinen ellei jopa globaali trendi, jossa
verkostoituminen, yhteistoiminta, asiantuntijuuksien avaaminen jne. ovat olleet jo
vuosia keskeisiä tekijöitä. Niiden avulla on pyritty vahvistamaan niin kansallisvaltioiden, sen osien kuin kansainvälisten toimijoidenkin kilpailukykyä. Strategian viimeisessä luvussa tehdäänkin lyhyt, mutta käsitteellisesti monipuolinen katsaus toimintaympäristössä tapahtuneisiin muutoksiin. Näitä muutostrendejä strategian perus48 Valon strategia 2013–2015 yhteinen tekeminen on kilpailuetumme. http://valo-fi-bin.directo.fi/@Bin/68ea7fc8cc7

79e14a53c96402151c5da/1359998706/application/pdf/288903/Valon%20Strategia%202013-2015.pdf

58

teella ovat: ”ikääntyminen, alueellinen keskittyminen, globalisaatio, digitalisoituminen, sosiaalinen eriarvoistuminen ja ilmaston muutokset”.
”Innostava tulevaisuus” löytyy sekin ainakin luovuutta ja uutta taloutta kehittävien
ihmisten ajatuksista ja visioista. Strategiassa ei tehdäkään kovin tarkkaa toimintasuunnitelmaa tulevaisuutta varten, vaan siinä esitellään tavoitteita ja muotoillaan
lyhyesti tarjotut ratkaisut, joita ei juurikaan perustella. Tavoite, toimenpide, tulos
ja mittari -taulukolla konkretisoidaan varsien isojen tavoitteiden saavuttamiseksi aiottu prosessi.
”Rytminvaihdos” jää strategian lukemisen jälkeenkin kaikkein kryptisimmäksi käsitteeksi, vaikka urheilussa se tietysti tarkoittaa yleensä vauhdin kiihdyttämistä – toki rytmiä voi vaihtaa hiljaisempaan ja rennompaankin suuntaan. Liikuntakulttuurin
kentällä olisi siihenkin tietysti aineksia, jos ajatellaan, että liikunta toimisi ihmisten
reproduktiivisten tarpeiden täyttäjänä.
Konkreettisemmin Valon toiminta käsitteellistyy mainittujen arvovalintojen kautta.
Liikuntaelämä tarvitsee lisää arvostusta ja resursseja. Niiden varmaan ajatellaan käyvän myös käsi kädessä. Jos on arvostusta, voi myös saada resursseja. Todennäköisesti
on myös ajateltu niin, että arvostus syntyy voimakkaammalla yhteistyöllä ja kumppanuudella.
Menestyvä urheilu kertoo paljon sekin. Urheileminen ei enää yksin riitä, vaan menestystä on saatava enemmän kuin viime aikoina. Rytminvaihdos ja innostava tulevaisuus lienevät sloganeita, jotka parhaiten viittaavat tämän toimintakentän alueeseen.
Kolmas teemallinen ja toiminnallinen käsite on liikunnallinen elämäntapa, johon
käytettyjen iskulauseiden perusteella päästään lisäämällä yhteistoimintaa, yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemistä. Luulen, että myös urheilussa uskotaan nyt näiden käsitteiden tehoon. Palveluidenkin tehtävänä on yhdistää toimijoita – pelkkä hyvä palvelu ei tunnu riittävän.
Käsitteet tai sloganit, joita strategiassa on käytetty, ovat tuttuja ajankohtaiseen tulevaisuussuuntautuneeseen keskusteluun osallistuneille. Ne innostavat uudenlaiseen
yhteistoimintaan ja niillä puhutellaan laajasti koko liikuntakulttuurin kenttää – eniten tietysti järjestön omia toimijoita tai niitä tahoja, jotka voisivat toimia yhteistyökumppaneina. Tähän draiviin on hyvä tulla mukaan, on varmaankin se taustalla oleva
viesti.
Yleisen toimintatavan kuvauksen lisäksi Valon on tietysti kaikkien organisaatioiden
tavoin asetettava painopisteitä ja rajattava mahdollisia toiminnanalueita. Kovin yllättävää ei ole se, että ”toimialoiksi” valikoituivat juuri Menestyvä urheilu (urheilun
lajiliitot ja olympiakomitea), Liikunnallinen elämäntapa (Kunto ja Nuori Suomi), Arvostus ja resurssit sekä Yhdistävät palvelut (Suomen Liikunta ja Urheilu). Toimialajärjestöjen yhdistäminen ei siis sittenkään – ainakaan näin aluksi – näytä sekoittaneen
kovin radikaalisti aiempia rakenteita.

59

Käsitteillä puhutellaan strategiassa erilaisia kohderyhmiä tai yhteistyökumppaneita.
Käsitteitä määrittää myös se, minkälaisia tuloksia aiotaan saavuttaa. Arvostusta ja
resursseja haetaan strategian perusteella erityisesti kunnista ja päättäjiltä niin ministeriöissä, eduskunnassa kuin EU:ssakin. Hiukan erikoista on, että arvostusta tai
resursseja ei haeta suoraan kansalaisilta tai neljänneltä valtiomahdilta medialta eikä
edes sosiaalisesta mediasta.
Olisi voinut kuvitella, että innostava ja yhteistyöhakuinen strategia olisi kääntynyt
kansalaisten, kansalaisyhteiskunnan järjestöjen ja jopa liike-elämän puoleen rakentaessaan uutta tulevaisuutta. Uutta taisi olla vain sosiaali- ja terveysministeriön maininta tässä yhteydessä. Tulokset on kuitenkin määritelty hyvin perinteisen edunvalvonnan näkökulmasta. Tuloksellista toimintaa on strategian mukaan se, että saadaan
kunnat, oppilaitokset ja ministeriöt arvostamaan ja resurssoimaan Valon ja jäsenjärjestöjen toimintaa kunhan eettiset kysymykset hoidetaan asianmukaisella tavalla.
Menestyvän urheilun puhunnan kohteena ovat ensisijaisesti urheiluseurat ja urheilun lajiliitot, vaikka puhuntaa kohdennetaan myös lasten ja nuorten vanhemmille,
suurelle yleisölle ja päättäjillekin. Urheilullinen elämäntapa on käsite, jonka alle konkretisoituu aika tarkasti määriteltyjäkin tavoitteita mm. urheilevien lasten ja nuorten
määrän lisäämisestä. Koko elämänkulun kestävällä liikunnallisella elämäntavalla taas
määritellään tavoitetta, joka jatkuu nuoruuden urheilullisen elämäntavan jälkeen.
Käsitteellisesti erittäin haasteelliseksi tuntuukin strategiassa asettuvan juuri se, millä
tavoin ilmaistaan koko toiminnan ydin eli liikkuminen ja urheileminen. Liikunnallisen
elämäntavan otsikon alla käytetään vielä kolmatta muotoilua eli fyysisesti aktiivista
elämäntapaa urheilullisen ja liikunnallisen elämäntavan lisäksi. Missään näitä käsitteitä ei avata kunnolla.
Voisi olettaa, että urheilullisella elämäntavalla tarkoitettaisiin jonkin urheilu- tai liikuntalajin harrastamista usein kilpailutarkoituksessa – toiminta keskittyy urheiluseuroihin. Liikunnallinen elämäntapa on sekin erilaisten liikunta- tai urheilulajien harrastamista, mutta kilpailuihin osallistuminen rajoittunee harrastetasolle. Toiminta on
omaehtoista tai päiväkodeissa, kouluissa, työyhteisöissä, työmatkoilla ja vapaa-aikana tapahtuvaa liikuntaa ja urheilua joko yksin tai erilaisissa sosiaalisissa yhteisöissä.
Fyysisesti aktiivisella elämäntavalla viitattaneen sekä molempiin edellisiin että vielä
sellaiseen fyysistä toimintakykyä ylläpitävään liikkumiseen, joka ei ole liikunta- tai
urheilulajipohjaista, vaan esimerkiksi välimatkojen kulkemista liikkuen.
Kun Menestyvä urheilu puhutteli jäsenjärjestöjä, Arvostus ja resurssit julkista valtaa
ja päättäjiä, niin Liikunnallinen elämäntapa puhuttelee muita instituutioita eli päiväkoteja, kouluja ja työpaikkoja, mutta myös opetus- ja hoitoalan ammattilaisia sekä
työhyvinvoinnista vastaavia tahoja. Puhunta on jälleen hyvin etujärjestömäistä välillistä vaikuttamista jonkun toisen instituution toimintaan. Oma subjektiasema on
ikään kuin asiantuntijan tai konsultin, mutta toimijat ovat jossain muualla.
Kysymys kuuluukin: eikö kansalaistoiminnalla – omalla tai erittäin laajalla muulla yhdistys- ja järjestötoiminnalla tai edes kaupallisilla liikuntapalveluilla – nähdä mitään
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roolia liikunnallisen elämäntavan synnyttämisessä, rakentamisessa ja ylläpitämisessä? Tuntuu myös siltä, että aikuisten liikuntaan ei tarvittaisi kansalaistoiminnan kaltaista toimijaa lainkaan eli liikunnallinen elämäntapa jäisi omaehtoisen liikkumisen
tai työyhteisöliikunnan varaan.
Tosiasiahan on, että aikuisten liikuttamiseksi Suomessa on vain muutamia järjestöjä,
joiden pääasiallisena tehtävänä on liikunta. Yhä useampien yhdistysten ja järjestöjen
toiminnassa liikunnalla on kuitenkin yhä suurempi rooli – esimerkkinä eläkeläisjärjestöt ja -yhdistykset sekä kansanterveysjärjestöt. Näiden kansalaistoimijoiden kautta
myös tavoitettaisiin paljon aktiivisia liikkujia ja esimerkiksi vapaaehtoisia liikuntaaktiiveja. Liikunta- ja urheilujärjestöissä on myös kehitetty erilaisia hyviä käytäntöjä
ja malleja, joiden tavoitteena on tarjota liikuntaosaamista ja -palveluja sekä julkisen
sektorin kautta eri väestöryhmille että suoraan asiakkaille, joita voivat olla muut organisaatiot tai yksityisasiakkaat.49
Kumppanuusnäkökulmasta on outoa sekin, että yksityiset tai kaupalliset liikuntapalvelut eivät näy strategiassa juuri lainkaan Valon kumppaneina, vaikka esimerkiksi naisten ja aikuisten liikunnasta yksityisten liikuntapalvelujen osuus on koko ajan
kasvanut. Välillisesti nämäkin tosin tulevat näkyviin, jos ja kun Valo onnistuu vaikuttamaan työmarkkinaosapuoliin, työnantajiin ja työterveyshuoltoon strategian toivomalla tavalla, jolloin yksityiset liikuntapalvelutkin saavat oman osansa toivotusta
työhyvinvointia lisäävästä liikuntatoiminnasta.
Koko strategiaa ajatellen ihmetystä herättää se, että jos tavoitteena pidetään koko
väestön liikuttamista ja toimintatapana korostetaan laajaa yhteistoimintaa, niin yksityisen sektorin jääminen lähes kuriositeetin asemaan ei oikein istu tähän aikaan – sitä
ei mainita arvostuksen ja resurssien eikä menestyvän urheilunkaan kohdalla, vaikka
liike- ja yritysmaailman kanssa on jo nyt paljon kumppanuuksia ja niitä toivotaan ainakin huippu-urheilulle paljon nykyistä enemmän.
Käsitteellisestikin tämä on erikoista, koska Valon strategian käsitemuotoiluissa on
selvästi otettu oppia yksityisiltä tai kaupallisilta toimijoilta. Heitä ei kuitenkaan haluta oikeasti yhteistyökumppaneiksi, koska heidän kanssaan halutaan kilpailla? Sama
koskee kansalaistoiminnan kenttää, joka sekin on jäänyt marginaaliseksi yhteistyökumppaniksi julkisen sektorin erilaisten instituutioiden rinnalla. Valon strategia onkin
tältä osin hyvinvointivaltiolle pikemmin kuin hyvinvointiyhteiskunnalle kirjoitettu.50
Tutkimus kuitenkin osoittaa monin tavoin sen, miten tärkeää vapaaehtois- ja harrastustoiminta on yksilöille, yhteisöille kuin koko yhteiskunnallekin. Sosiaalisen pääoman rakentuminen, toimijuuden vahvistuminen ja hyvinvointiyhteiskunnan kehittyminen vaativat yhä enemmän ihmisten osallisuuden lisäämistä. Tästä ollaan hyvin

49 Esimerkiksi Kolmaslähde –hankkeessa ja Voimaa vanhuuteen –ohjelmassa näitä erilaisten järjestöjen tuottamia

liikuntatoimintoja ja –palveluja on kehitetty ja juurrutettu käytäntöön.
Ks. www.kolmaslahde.fi ja www.voimaavanhuuteen.fi
50 Ero käsitteiden kesken menneekin juuri siinä, että hyvinvointiyhteiskuntaa käyttävät näkevät kolmannen (kansalais-

toiminnan) ja ensimmäisen (yksityisen) sektorin vahvempina toimijoina yhteiskunnassa kuin hyvinvointivaltiotermin
käyttäjät, jotka ensisijaistavat julkisen sektorin toimijana.
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yksimielisiä tutkimuksen piirissä, mutta myös yhteiskuntapoliittisissa linjauksissa niin
ulkomailla kuin Suomessakin. On ymmärrettävää, että Valon strategia kuvaa kattojärjestön roolista omia tehtäviään, mutta kun sen jäsenjärjestöt ovat tunnetusti Suomen suurin kansanliike ja kansalaistoiminnan areena, niin olisi odottanut sen näkyvän
kattojärjestönkin strategisissa linjauksissa ja käsitteellisissä valinnoissa paremmin.51
Kun Valon strategiassa analysoidaan toimintaympäristössä tapahtuneita ja tapahtuvia muutoksia, ei tätä vahvistuvaa vapaaehtoistoiminnan merkitystä korostavaa
trendiä – joka on myös hyvin tuttu esimerkiksi sosiaali-, terveys- ja kulttuurialan järjestöissä – ole huomioitu oikeastaan lainkaan. Valo tuntuukin identifioivan itsensä
eräänlaiseksi ammattimaiseksi asiantuntija- ja edunvalvontaorganisaatioksi eikä kansalaisyhteiskunnan eläväksi toimijaksi. Kattojärjestön rooli tietysti näkyy, vaikka strategian ilme, esitystavat ja käsitteet ovatkin ”kampanjamaisen” innostavia.
Voisiko olla, että Valon toimintaa ohjaisikin jonkinlainen ajatus kampanjaorganisaatiosta vaikkapa USA:n presidentinvaalien puolueorganisaatioiden tapaan? Nehän
saavat mukaan innostuneeseen toimintaan runsaasti ruohonjuuritason toimijoita,
yhteisöjä ja yksittäisiä ihmisiä. Valon tehtävä ehkä onkin saada liikunta- ja urheilujärjestöt seuroineen mukaan määräaikaiseen kampanjaan, jonka tavoitteena on rakentaa yhdessä ”maailman liikkuvin urheilukansa vuonna 2020”? Tähän viittaisi sekin,
että strategia on itse asiassa rakennettu portaikoksi, jossa jo kahden vuoden päästä
voidaan tarvittaessa tehdä uudet strategiset valinnat. Ja aloittaa uusi kampanja, uusin teemoin?

Urheilijan polku käsitteellisesti aukipurettuna 52
Huippu-urheilun muutosryhmä (HuMu) lanseerasi yhden käsitteen ylitse muiden – se
on Urheilijan polku. Valo ry:n strategiassa asetettiin kova tavoite olla maailman liikkuvin urheilukansa vuonna 2020. Kovin paljon vähäisempi ei ole HuMun loppuraportissa esitetty tavoite, joka on ”Urheilijan polun osaamisella, yhteistyöllä ja intohimolla
parhaaksi Pohjoismaaksi 2020”. Yhteistyökäsite yhdistää Valon ja HuMun käsitteistöä, innostava on huippu-urheilukielessä muuttunut intohimoksi. Osaaminen löytyy
vain huippu-urheilun maailmasta.
HuMun raportti sisältää erittäin paljon erilaisia ja erisuuntiin aukeavia käsitteitä. Raportissa puhutellaan myös hyvin erilaisia kohderyhmiä. Se tekee raportista ulkopuolisille lukijoille varsin haasteellisen varsinkin, kun tekstiä voisi kuvailla tiivistyksiksi
työpajoista, joissa asioita on asiantuntijavoimin pohdittu ja käsitteellistetty.
Uudistuva huippu-urheilu -luku esimerkiksi juoksuttaa lukijan työryhmän työn, huippu-urheilun merkityksen, huippu-urheilun osana yhteiskuntaa, huippu-urheilun vi51 Esimerkiksi Tämän julkaisun liikuntakulttuurin käsitteitä kuvaavassa osassa enemmän tästä aiheesta tutkimuksen

näkökulmasta.
52 Urheilijan polku – Suomalaisen huippu-urheilun muutos. Huippu-urheilun muutosryhmän loppuraportti 2012 &

Uudistuva huippu-urheilu Suomessa 2010-luvulla. Muutosryhmän väliraportti suomalaisen huippu-urheilun uudistamiseksi 17.11.2011. Loppuraportti löytyy osoitteesta: http://noc-fi-bin.directo.fi/@Bin/18cf6938cb9e64e22a79d212
0cf34c1d/1369906765/application/pdf/6112727/HuMu_loppuraportti_www.pdf
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sion, huippu-urheilun muutoksen ja huippu-urheilun arvojen kautta maaliin, johon
matkaan tarvittiin vain viisi sivua, mutta se käsitti yli neljäkymmentä erilaista ja laajaa
käsitettä tai -kokonaisuutta.
Huippu-urheilun muutosta tehtäessä on tärkeää kertoa, minkälainen merkitys huippu-urheilulla on, minkälaiset arvot sitä ohjaavat ja minkälaisessa maailmassa muutosta toteutetaan. Sen lisäksi pitää kertoa myös se, miten muutos aiotaan toteuttaa
ja mitä se eri toimijoilta vaatii. Pitää myös kertoa, miten paljon muutos maksaa.
Keskeisiä raportin mukaan ovat urheiluakatemiaohjelma, huippuvaiheen ohjelma
ja osaamisohjelma, jotka muutettavat muuttaen pyrkinevät vastaamaan ”urheilijan
polun” eri vaiheisiin eli lapsuusvaiheeseen, valintavaiheeseen ja huippuvaiheeseen.
Loppuraportissa on jonkin verran yhtäläisyyttä Valon strategian kanssa, sillä kummassakin toimintaohjelmat on esitetty lähes samankaltaisissa taulukkomuodoissa,
joista löytyvät tavoitteet, toimenpiteet, mittarit ja vastuut. Lisäksi raportissa on runsaasti erilaisia kuvioita, joiden tarkoituksena on kuvata monimutkaisia prosesseja ja
riippuvuussuhteita, joista vain harvoja avataan kunnolla tekstissä auki. Yksi kuva vastaa todellakin ainakin tuhatta sanaa tässä raportissa. Tästä syystä raporttia voi kehua
informatiivisuudestaan, koska se tiivistää kuviin, kuvioihin ja taulukoihin valtavasti
monimutkaisesti tekstinä ilmaistavaa informaatiota. Kirjalliseen ilmaisuun tottuneita
tällainen ilmaisumuoto ja käsitteellistäminen vieroksuttaa, sillä niin paljon ristiriitoja,
erilaisia mahdollisia tulkintoja ja myös käsitteitä jää kokonaan käsittelemättä tässä
virtaviivaisessa esityksessä. Olettaisin, että jos ”HuMu-prosessi” olisi ollut niin avoin
kuin sen luvattiin etukäteen olevan ja minkälaisena tekijätkin sen ehkä prosessin aikana kokivat, ei loppuraporttia olisi julkisuudessa arvosteltu – tosin useimmiten vääristä syistä – niin paljon kuin sitä on arvosteltu.
Loppuraportin käsitemaailma on varsin heterogeeninen. Keskeisintä on jonkinlaisen
aktiivisen muutosprosessin kuvaus, joka konkretisoituu urheilijan polussa, polun eri
vaiheissa ja näitä kulkevaa yksilöä tukevissa strategisissa ohjelmissa. Muutoksen keskiöön onkin nostettu urheilija. Raportissa tämä on ilmaistu mm. näin: ”Toimintaympäristön muutoksen vuoksi huomio on käännettävä ihmiseen, jonka tarpeet ja tavoitteet ratkaisevat. Järjestelmän ja rakenteiden tulee tukea ihmiskeskeistä ajattelua ja
toimintaa – ei päinvastoin. Siksi huippu-urheilun muutoksessa urheilija on asetettu
keskiöön”.
Tekstistä on helposti luettavissa viesti, jonka mukaan ennen on toimittu järjestelmäja rakennekeskeisesti, joka ei ole tuonut tarpeeksi tuloksia ainakaan viime vuosina.
Yksilökeskeisyys korostuu, kun raportissa avataan auki huippu-urheilun merkitystä,
ensimmäinen näistä on: ”Huippu-urheilua tarvitaan urheilijan vuoksi. Huippu-urheilu
on intohimoinen ja vastuullinen polku kaikille urheilijoille ja valmentajille, jotka haluavat pyrkiä parhaimpaansa ja olla kannustavana esikuvana muille”. Toki merkitystä
on myös osaamisella, yhteistyöllä, viihteellä ja yhteisöllisyydellä, matkalla ja onhan
huippu-urheilu edelleen tärkeää myös kansakunnan vuoksi.
Selvää kuitenkin on, että urheilijan polku rakentaa kuvan jonkinlaisesta poikkeusyksilöstä, jonka tueksi rakennetaan systemaattinen, erittäin monipuolinen ja kattava
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järjestelmä, joka tukee yksilöä hänen uransa kaikissa mahdollisissa vaiheissa ja ongelmissa. Kun ennen urheilija meni yksin seuraan/joukkueeseen, sieltä piirin/alueen
valmennukseen, josta saattoi päästä myös liiton leireille ja maajoukkueisiin, niin tulevaisuudessa seurojen ja piirien lisäksi on urheiluakatemioita, joissa voi rakentaa
kaksoisuran eli urheilu ja opiskelu nivelletään yhteen.
Raportissa rakentuukin uudenlainen kuva nuoren urheilijan maailmasta, jossa perheellä ja muilla läheisillä, mutta myös kavereilla on entistä enemmän merkitystä.
Urheiluseura ja -joukkue ikään kuin häivytetään taka-alalle, kun urheilijayksilö hakee
lähes asiakasmaisesti palveluja erilaisilta hänen polkuaan tukevilta asiantuntijoilta,
jotka löytyvät suunnitelman mukaan ”yhdeltä luukulta” joko urheiluakatemiasta tai
huippuvaiheen ohjelmasta, joita osaamisohjelma asiantuntijuudellaan ruokkii.
Käsitteellisesti lienee ennen kuulumatonta, että oletettu urheilijan ääni ilmaistaan
tässä raportissa yksikön ensimmäistä persoonaa käyttäen. Oletan, että tämä urheilijan ääni on osittain rakennettu selvityksen pohjalta, joka tehtiin haastattelemalla
nykyisiä huippu-urheilijoita. Lapsuusvaiheessa tuleva huippu-urheilija voi siis tulevaisuudessa kertoa, vaatia tai ainakin olettaa, että ”perheeni, kouluni ja seurani yhteistyö mahdollistaa urheilijaksi kasvun” ja ”olosuhteeni mahdollistavat monipuolisen ja
määrällisesti riittävän harjoittelun”. Nuoruusvaiheessa vaatimukset kovenevat: ”minulla on päivittäin mahdollisuus kahteen laadukkaaseen harjoitukseen” ja ”onnistun
yhdistämään opiskelun, urheilun ja muun arjen”, ”urasuunnitelmani on valmis sekä
opiskelun että urheilun osalta” ja ”valmennukseni asiantuntijapalvelut ovat arkikäytössäni”.
Ihmis- tai urheilijakeskeisyys rakentaa ulkopuoliselle lukijalle kuvan ihannemaailmasta – tai sen irvikuvasta, jos tuo lapsinero ei osaakaan itse käyttää valtaansa oikein.
Entä jos hän oikeasti odottaa saavansa kaiken tuon luvatun, vaikka tämän hetkinen
todellisuus ei voi mitenkään vastata tuota ideaalitilannetta. Tai jos nykyiset huippuurheilijat ovat voineet nauttia tuollaisista eduista lapsesta lähtien, on ymmärrettävää se, että meillä ei ole liikaa huippu-urheilijoita. Zlatan Ibrahimović tuskin nautti
mistään noista eduista – Lionel Messi toki jopa enemmästä, vaikka tässä suomalaisessa mallissa ei toki tarvitsisi 11-vuotiaana muuttaa pois kotoa, kotimaasta tai kotimantereelta. Tavoitteena raportissa onkin, että nuoret pysyisivät nykyistä kauemmin
kotimaan - tulevaisuudessa toki paremman - järjestelmän piirissä kuin tällä hetkellä
monissa lajeissa tehdään.
Filosofisesti, sosiologisesti tai psykologisesti ajatellen ei liene sekään täysin kannatettavaa, että urheilijan polku näyttää pikemminkin valtatieltä täydenpalvelun ABCasemineen muutaman kilometrin välein kuin aidolta metsään tai puistoon suunnittelemattomasti syntyneeltä, erilaisia risteyskohtia ja valintoihin pakottavia esteitä sisältävältä polulta, jollaisia polut oikeasti ovat. Hyvä polku pakottaa toimijuuteen, mutta
ei toisaalta vaadi liikaa kykyä rationaalisten valintojen tekemiseen liian varhaisessa
vaiheessa. Poluthan risteävät, niitä tehdään tarpeen mukaan lisää ja ne poikkeavat
paikkoihin, joita ei kartassa ole merkitty merkityksellisiksi paikoiksi.
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Urheilijan polku on kuitenkin käsitteenä erinomaisesti eri toimijoita yhteen sitova ja
sitä kautta niitä myös velvoitetaan tekemään urheilijaa tukevia asioita. Karu totuus
kuitenkin paljastuu koko järjestelmän keskeisimmän – ja uusimman – toimijan eli
urheiluakatemiaohjelman resursseja ja resurssitarpeita esiteltäessä. Vuonna 2012
tuo taso on ollut 1,255 M€, mutta 2014 sen pitäisi olla jo 4, 205 M€ ja vuonna 2018
8, 055 M€ eli yli kuusinkertainen tähän päivään nähden. Tällainen huikean nopea ja
iso menojen lisäys mitättömästä summasta isohkoksi lottovoitoksi ei voi kertoa kuin
siitä, että urheiluakatemiajärjestelmä on tällä hetkellä vasta raakile ja ajatus, joka
konkretisoitunee parhaiten juuri tässä loppuraportin sivuilla.
Käsitetasollakin on vaikea hahmottaa tulevaisuuden urheiluakatemioiden toimintaa,
vaikka loppuraportissa sitä eri kuvioin koetetaan lukijalle hahmotella. HuMun yhtenä
tehtävänä oli muuttaa rakenteita ja nämä kaupunkiympäristössä sijaitsevat urheiluakatemiat ovat uusia rakenteita suomalaisessa järjestelmässä. Raporttia lukiessa ei
kuitenkaan selviä häviääkö urheiluakatemioiden tieltä mitään vanhoja rakenteita,
jotta voitaisiin puhua rakenteiden muutoksesta. Ainakin tältä osin muutosryhmä on
siis epäonnistunut työssään, jonka piti muuttaa toimintatapoja ja rakenteita – ei rakentaa niitä lisää.
Toki urheiluakatemiat voivat olla huippu-urheilun pelastavia tulevaisuuden rakenteita, joita olisi tarvittu jo aiemmin. Koska käsitteet toimivat vain konkreettisissa käyttöyhteyksissään, niin urheiluakatemioille on käsitteenäkin annettava aikaa muuttua
konkreettiseksi toiminnaksi. Selvää on, että loppuraportin hahmottelema tulevaisuus
lähestyy anglosaksista mallia, jossa oppilaitoksilla on erittäin suuri merkitys urheilussa ja urheilijoiden kasvatuksessa. Pohjoismaista kansalaistoimintaan, seuratoimintaan ja vapaaehtoisuuteen perustuvaa mallia ollaan tässä myös käsitteellisesti
muuttamassa suuntaan, jonka uskotaan toimivan paremmin nykyaikana. Yksilö- ja
urheilijakeskeisyyskin on osin lainattu amerikkalaisesta kulttuurista, vaikka yhtä hyvin sieltä olisi voinut lainata sen valtavan, paikallisen yhteisöllisyyden, joka elävöittää
koululais-, college- ja yliopistourheilua ja myöhemmin ammattilaisseurojakin.
Käsitteellisesti Suomessakin olisi voitu tehdä toisenlainen tulkinta suomalaisten urheilijoiden tai urheilulajien menestyksen syistä. On vaikea nähdä, miten ”urheilijan
polku” selittää lumilautailijoiden, purjehtijoiden, lentopalloilijoiden, jääkiekkoilijoiden tai moottoriurheilijoiden menestystä, kun kaikilla noilla lajeilla on pikemminkin
taustana vahva yhteisöllisyys, jota voisi kuvata jopa alakulttuuriksi, jossa rakentuu
elämäntapa tai -tyyli, joka aukenee paljon urheilumenestystä laajemmaksi toiminnan
ja merkitysten maailmaksi. Samanlaisia yhteisöjä on aiemmin ollut mm. mäkihypyssä,
hiihdossa, yleisurheilussakin, joissa vahvat seurat kilpailivat keskenään.53 Suunnistuksessa suomalaiset seurat ovat kansainvälisiä toimijoita tänä päivänäkin ja se näkyy
osin suomalaisten menestyksessäkin.

53 Mainion kuvan tuosta vahvasta yhteisöllisyydestä saa esimerkiksi lahtelaista erittäin menestynyttä mäkihyppy-

kulttuuria ja –historiaa kuvaavasta teoksesta. Karisto, Antti & Laaksonen Pekka (2011) Punapaidat – lahtelainen mäkilegenda. SKS, Helsinki.
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Joukkueurheilussakin on tarvittu ainakin joitakin vahvoja kansallisia seuroja, tai hyvätasoinen liiga, maajoukkueiden rinnalle kilpailemaan myös kansainvälisillä kentillä.
Eivät urheilijat tyhjiöstä voi nousta ulkomaisten joukkueiden pelaajiksi tai yksilölajien kansainvälisiksi tähdiksi. Tätä erittäin tärkeää kulttuurista, sosiaalipsykologista
ja merkityksiä rakentavaa puolta ei loppuraportissa käsitellä oikeastaan lainkaan.
Tuntuu siltä, että yksilö voi kulkea urheilijan polkuaan metsässä, joka ei vastaa, kun
sinne huudetaan ellei hän pääse mukaan ”ABC-porukkaan”, jota huolletaan ja tuetaan ehkä jopa liikaakin.
Saattaa olla, että HuMu-ryhmällä on silti ollut näkynä juuri tuo mainitsemani yhteisöllinen alakulttuuri, vaikka yksilöllisyys puskeekin käytetyn strategisen ratkaisun
vuoksi voimakkaammin läpi. Kyllähän raportista voi lukea erittäin hyvinkin sen, miten
tärkeitä perhe, läheiset, valmentajat ja tuki-ihmiset ovat yksilölle. Sosiologisesti on
kuitenkin vaikea nähdä, miten tällainen kulttuuri voitaisiin rakentaa järjestelmän eli
lähinnä tämän urheiluakatemiaohjelman ja huippuvaiheen ohjelman avulla. Yhteistyö on varmasti tärkeää, mutta todellisuudessa urheilulajien kansainväliset ja kansalliset kulttuurit ovat niitä merkityksenantomaailmoja, joissa kunkin lajin urheilija elää
ja jossa merkitykset rakentuvat. Jalkapalloilijaa tai jääkiekkoilijaa ei kuitenkaan suomalainen ampumahiihto tai purjelautailu puhuttele, kun hän tähyää Zlatania, Messiä
tai vaikkapa Pukkia sekä NHL:ää, KHL:ää tai SM-liigaa kohden toimissaan.
Mutta, kuten sanottu, loppuraportin käsitteellisiä painotuksia voi lukea monella eri
tavalla, koska lukijalle ei ole annettu ainakaan liikaa perusteita valituille ratkaisuille.
Toinen vaikeus on se, että HuMu-ryhmä yrittää puhutella tämän raportin kautta niin
urheilijoita, heidän perheitään, seuraihmisiä, valmentajia ja muita asiantuntijoita sekä päättäjiä ja sponsoreita tai yhteistyökumppaneita saman aikaisesti. Tavoitteenahan on ollut ennen kaikkea se, että huippu-urheilumenestyksestä syntyisi uudelleen
se merkitykseltään tärkeä tekijä, joka se joskus aiemmin on oletusten mukaan ollut.
Urheilija, myös joukkuelajien urheilija, on nyt asetettu ensimmäiseksi ja tärkeimmäksi tässä merkitysmaailmassa. Hänen polkuaan, tai toisin sanoen tarinaansa, me muut
sitten haluamme tukea ja seurata. Ei se aivan huono valinta ole, jos ajattelee, mitkä
muut vaihtoehdot ovat olleet tarjolla.

Yhteenvetoa liikuntakulttuurin keskeisten toimijoiden
strategisista käsitteistä
Tässä luvussa tarkastelin muutamien erittäin tärkeiden liikuntapoliittisten toimijoiden melko uusia käsitteellisiä valintoja erilaisissa heidän ulostuloissaan. Opetus- ja
kulttuuriministeriön liikuntayksikön käsitemaailmaa tutkin ministeriön Internet-sivujen avaaman käsitteellisen maailman kautta. Ministeriön edellinen strateginen teksti
on valmistunut vuonna 2008, joten se olisi ollut tähän tarkasteluun nähden liian vanha ja sen painotusten voi olettaa näkyvän tämän päivän käsitevalinnoissa nettisivuilla, joilla on tarkoitus viestiä juuri käytettyjen käsitteiden avulla siitä, mitä ja miten
liikuntapolitiikkaakin ohjataan ja määritellään.
Helsingin kaupungin vuonna 2012 valmistunut liikuntastrategia on erittäin perusteltu valinta analyysin kohteeksi, kuten myös samana vuonna valmistunut uuden
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kattojärjestön, Valo ry:n, strategia. Varmasti myös huippu-urheilun muutosryhmän
loppuraportti kuuluu tähän joukkoon, vaikka sen poliittinen ohjausvaikutus lieneekin edellisiä jonkin verran heikompi. Julkisuus on tosin ollut kiinnostunut juuri tästä viimeisimmästä, vaikka kaksi edellistä ovat liikuntapoliittisesti paljon vahvempia
asiakirjoja ja ne koskettavat huomattavasti suurempaa ihmisjoukkoa. OKM:n liikuntayksikön nettisivujen kautta välittyvät myös Suomen hallitusohjelman painopisteet
yhdessä liikuntapolitiikan pitkän linjan käsitevalintojen kanssa.
Käsitteiden analyysi tapahtuu aina jossakin toiminta- tai käyttöyhteydessä tai -kontekstissa. Mitään neutraalia tai täysin objektiivista tapaa analyysiin ei ole olemassakaan. Analysoijan on hyvä tuntea ja ymmärtää aika hyvin se konteksti, jossa kunkin tekstin tulisi toimia. Hän ei kuitenkaan saa olla niin sisällä, ettei näe käytetyille
käsitteille vaihtoehtoja. ”Todellisuudessa” voi olla niin, että käytetyille käsitteille ei
ole ollut poliittisia tai taloudellisia vaihtoehtoja, mutta käsitteitä tarkasteleva tutkija ei voi antaa rajoittaa omaa tulkintaansa vain siihen, mikä toimijoiden mielestä on
näyttänyt mahdolliselta – politiikkahan on myös mahdollisen taidetta, vai miten se
nyt sanottiinkaan? Toisin sanoen: kaikki käsitevalinnat olisivat ainakin periaatteessa
voitu tehdä toisinkin.
Mitään hyötyä ei kuitenkaan olisi sellaisesta käsiteanalyysistä, jossa ”todellisuudelle”
ei annettaisi mitään roolia. Siksi tässä tarkastelussa onkin ensisijaisesti yritetty kuvata ja ymmärtää kunkin toimijan käyttämiä käsitevalintoja. Kun tekstit ovat kuitenkin
melko niukkasanaisia suhteessa kunkin käytetyn käsitteen tai käsiteperheen valitsemiskriteerien suhteen, on tässä ollut tarkoituksena tehdä myös tällaista työtä eli on
yritetty aukaista syitä, miksi juuri noihin käsitteisiin on päädytty. Oletan, että tästä
työstä on paljonkin hyötyä tämän julkaisun lukijoille, koska se avaa tietystä – toki
tässäkin rajatusta – näkökulmasta sitä, miksi tiettyihin käsitevalintoihin on päädytty.
Joissakin tapauksissa on ollut pakko tuoda esimerkinomaisesti esille myös se, että
joihinkin toisiin käsitevalintoihinkin olisi voitu päätyä.
Kun en ole ollut mitään noista teksteistä itse muotoilemassa, niin en tietenkään voi
oikeasti tietää, miksi ja miten kuhunkin käsitteelliseen valintaan on prosessissa päädytty. Voin kuitenkin tehdä (liikunta)sosiologian tutkijana erittäin päteviä tulkintoja
siitä, mistä nämä käytetyt käsitteet ovat yleisesti ottaen yhteiskunta- tai liikuntapoliittiseen keskusteluun tulleet ja minkälaisista kulttuurissa, yhteiskunta- ja liikuntapolitiikassa tai tutkimuksessa ja julkisuudessa olleista keskusteluista, tendensseistä ja
käsitteistä nämä näissä teksteissä käytetyt käsitteet kertovat. Yritin siis valottaa niitä
konteksteja, joista käytetyt käsitteet ovat näihin liikuntapoliittisiin teksteihin tulleet
ja minkälaisen tulkinnan ne ovat niissä saaneet.
Opetus- ja kulttuuriministeriön käyttämiä käsitteitä ohjaa perinne ja käsitteiden merkitysten sitoutuminen niin liikuntalakiin, -asetukseen kuin esimerkiksi avustettaviin
organisaatioihin ja valittuihin painopisteisiin. Vaikka käsitteet näyttävät neutraaleilta,
niin jokainen niistä on aikanaan ollut myös liikuntapoliittisen kamppailun kohteena.
Päälinjaukset käsitevalinnoille on tehty osin jopa yli kolmekymmentä vuotta sitten.
Käsitteiden taustalla näkyvät tietysti liikuntakulttuurin rakenteet erittäin vahvasti.
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Kun tasavallan hallitus on esittänyt nettisivullakin näkyviä linjauksiaan mm. lasten,
nuorten ja aikuisten liikunnan tukemisen lisäämiseksi, on se samalla esittänyt huolensa siitä, että nykyisillä rakenteilla ja toimilla asia ei ole tullut riittävän hyvin hoidetuksi.
Opetus- ja kulttuuriministeriön käyttämien käsitteiden organisaatio- ja rakennesidonnaisuus on nähty jonkinlaisena ongelmana myös muualla valtionhallinnossa,
jossa hallitusohjelman ja sinne kirjattujen ”politiikkaohjelmien” kautta onkin pyritty
hallinnonalat ja organisaatiot ylittäviin toimenpiteisiin, jotta hyvinvointivaltiota tai
-yhteiskuntaa voitaisiin ajanmukaistaa ja kehittää. Voi olla, että opetus- ja kulttuuriministeriössä ja sen liikuntayksikössäkin – hallitusohjelmien tavoin – olisi halukkuutta vaikuttaa liikuntapoliittiseen ohjailuun nykyistä enemmän. Se vaatisi varmaankin
dynaamisempia ja ei-niin-rakennesidonnaisia käsitteitä kuin tänä päivänä käytetään.
Ministeriön käyttämät käsitteet puhuttelevat ennen kaikkea organisaatioita, jotka
saavat avustuksia liikuntalain perusteella. Ne löytävät sieltä tarvitsemansa tiedot
avustusten hakemiseen ja raportointiin. Lisäksi sivulta löytyvät tietyt linjaukset, joilla
informaatio-ohjausta käytetään mm. muuttamalla avustusperusteita ja niiden painopisteitä. Käytetyt käsitteet eivät juurikaan puhuttele tavallisia kansalaisia tai niitä,
jotka haluaisivat tietoa liikunnasta tai urheilusta. Tässä suhteessa peruskäsitteet ovat
hyvin byrokraattisia.
Poikkeuksen liikuntayksikön sivuilla tekee ”ajankohtaista-palsta”, jossa puhutellaan
jopa tavallisia kansalaisia. Esimerkiksi 12.3.2013 sivuilla oli uutisia kahdesta palkitsemisesta – olympiavoittajien ja terveysliikuntahankkeiden – yhdestä tutkimuksesta
sekä maankäytön suunnittelua avaavasta uudesta sivustosta. Viime mainittua voisi
pitää jopa kansalaisia aktivoivana sivustona. Tiedot seuratuen, aikuisten terveysliikunnan sekä lasten ja nuorten liikunnan kehittämiseen ja edistämiseen tarkoitetuista
tuista sekä liikuntalain uudistamisesta kertovat liikuntapoliittisista linjauksista, joita
hallitusohjelmassa tehtiin. Ainakin tuona mainittuna ajankohtana liikuntapoliittiset
linjaukset sattuivat nousemaan etusivulle ja siten haastamaan traditionaalisemmat
käsitteet, rakenteet ja niiden taakse kätkeytyvän ajattelutavan ja politiikan.
Yhteenvetona voinee sanoa, että OKM:n liikuntayksikössä käsitteet, joilla viestitään
ulospäin omasta toiminnasta ovat jonkinlaisessa muutoksessa. Tarve dynaamisempaan, muutosta ja muutoksen suuntia ilmaisevaan viestintään on huomattu, mutta
perinteet, rakenteet ja byrokratian toimivuus on nekin otettava huomioon. Käytetyt
käsitteet ovat kokonaisuutena kuitenkin hyvin kapea-alaisia liittyen vahvasti liikuntapoliittiseen ja –hallinnolliseen kontekstiin. Sivuilla ei esimerkiksi palvella tai puhutella
lapsia, nuoria tai aikuisia suoraan, vaikka hallituksen linjaukset antaisivat siihen tietyn velvoitteenkin. Ministeriö kuitenkin tukee rakenteita ja antaa resursseja, vaikka
esimerkiksi juuri nettisivujen tai vaikkapa face bookin kautta kansalaisia voisi lähestyä suorempaankin. Voi olla, että tämä on vielä liian radikaalia – ja ainakin se vaatisi
käsitteiden uudistamista.
Helsingin kaupungin liikuntastrategiassa näkyy selvästi se, miten kunta asemoi itsensä liikuntapoliittisena toimijana. Painopiste käytetyissä käsitteissä on hyvinvoinnissa ja terveydessä sekä kaikkien asukkaiden palvelemisessa. Se tapahtuu pääasiassa
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liikuntaolosuhteita – mm. uusia lähiliikuntapaikkoja – rakentamalla ja kehittämällä. Kunnan omat liikuntapalvelut kohdistuvat erityisryhmiin ja osin myös kaupungin
työntekijöihin, välillisesti laajemminkin liikuntapalveluiden tarjoamiseen osaomisteisen yrityksen kautta. Hyvinvointi ja terveys sekä väestön tasa-arvo ovat tässä käsitteinä, joita käytetään ilon, yhteisöllisyyden, mutta myös kilpailukyvyn lisäksi.
Urheilun edellytyksiä ei niitäkään unohdeta, vaan kilpa- ja huippu-urheilun suorituspaikkoja rakennetaan ja remontoidaan. Urheiluseuroja avustetaan tukien ensisijaisesti lapsia ja nuoria. Käytännössä resursseja todennäköisesti menee urheilun edellytysten tukemiseen enemmän kuin muun väestön liikuntaan, vaikka strategiassa
käytetty käsitteistö viittaisikin päinvastaiseen. Kyse on tässäkin siitä, että käytetyillä
käsitteillä kerrotaan enemmän toiminnan tavoitteista ja suunnista kuin faktisesta toiminnasta. Jos on toimittu tietyllä tavalla, niin sen toistaminen tulevaisuuteen suuntaavassa tekstissä ei ole retorisesti yhtä tärkeää kuin muutoksen perustelu. Varmaan
on myös niin, että liikuntapoliittista painetta koko väestön hyvinvointia ja terveyttä
painottavaan suuntaan on viime aikoina ollut enemmän kuin aiemmin. Jossakin määrin ongelmallista on se, että urheiluseurojen erittäin laaja ja monipuolinen – myös
hyvinvointia, elämyksiä ja terveyttä tuottava – toiminta ja merkitysmaailma jää tässäkin asiakirjassa käsitteellisesti avaamatta.
Valo ry:n käsitemaailmasta näkyvät päällimmäisenä muutokseen ja yhteistoimintaan
viittaavat käsitteet niin kuin uuden järjestön kyseessä ollen on ehkä luonnollistakin.
Valo kuitenkin asemoi itsensä ehkä yllättävänkin selvästi perinteiseksi edunvalvojaksi, välilliseksi vaikuttajaksi ja ehkä jonkinlaiseksi asiantuntijaorganisaatioksi. Toiminta
näyttäytyy strategian valossa innostavuuteen ja yhteiseen tekemiseen luottavana.
Silti aitoja kumppanuuksia ei tekstin perusteella kuitenkaan rakenneta, vaan Valo
pyrkii ensisijaisesti vaikuttamaan kuntiin, oppilaitoksiin, päättäjiin, työnantajiin, jotta
niissä tapahtuisi Valon toivomia muutoksia. Muut kansalaisjärjestöt loistavat poissaolollaan niin liikunnan järjestämiskumppaneina kuin mahdollisina kumppaneina
vaikkapa työhyvinvoinnin ja työyhteisöliikunnan alueilla, jossa työntekijäjärjestöt olisivat aika luonteva kumppani. Vain urheilun kohdalla omat jäsenjärjestöt eli lajiliitot
ja niiden urheiluseurakenttä nähdään toimijoina. Kyse voi olla toki siitä, että jonkinlaisista reviirijaoista on sovittu esimerkiksi Olympiakomitean, lajiliittojen tai Suomen
työväen urheiluliiton kesken. Tällaisesta olisi voinut olla maininta strategiassa, koska
kumppanuuttahan työnjakojen tekeminenkin on.
Suomen Liikunta ja Urheilun jäljiltä näkyvät tietyt painopisteet, jotka vastaavat muutettavat muuttaen SLU:n toimialoja. Menestyvä urheilu kokoaa osin Nuoren Suomen
ja lajiliittojen mandaatin, Liikunnallinen elämäntapa myös Nuoren Suomen ja Kunto
ry:n rootelin ja Arvostus ja resurssit sekä Yhteiset palvelut entisen SLU:n. Käsitteellisesti selkein muutos koskee ehkä sitä, että Nuoren Suomen periaatteisiin kohdistunut
julkinen kritiikki on laimennettu korostamalla urheilun yhteydessä menestymistä.
Toisaalta periaatteet on voitu kanavoida liikunnallisen elämäntavan toimintalohkon
alle. Toimintakenttänä siellä ovat muut toimijat kuin urheilun lajiliitot ja seurat, kuten päiväkodit ja koulut. Näin kompromissi on voitu tehdä sekä käytännössä että
retoriikassa.
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Huippu-urheilun muutosryhmän loppuraportissa painottuvat Valon tavoin muutoskäsitteet ja edellistä vielä selvemmin kronologinen jako lapsuuteen, nuoruuteen ja
”huippuvaiheeseen”, joka konkretisoituu tärkeimmässä käsitemetaforassa eli urheilijan polussa. Ajatusta ja toimintaa ohjaavaksi ihannemalliksi rakennettu urheilijan
polku jäsentää ja asemoi muiden käsitteiden käyttöä. Uudet tai muutettavat huippu-urheilun rakenteet urheiluakatemia-, huippuvaiheen- ja osaamisohjelma tukevat
näitä polun eri vaiheita ja samalla jäsentävät käsitteellisesti kokonaisuutta, joka pitää
sisällään monenlaisia asioita. Kaksoisura lienee urheilijan polun kanssa tärkein käsite, joka on ohjannut HuMu-ryhmän toimintaa. Se on pakottanut luomaan rakenteet
ja käsitteet, joilla on mahdollista toteuttaa ihannemalli, jossa urheilija kykenee lähes
ammattimaisen urheilun ohella myös opiskelemaan ja hankkimaan itselleen pätevyyksiä uran jälkeistä työelämää varten.
Näistä uusista rakenteista selvästi tärkein on urheiluakatemia(ohjelma), joita varten
tarvitaan raportin mukaan myös runsaasti resursseja varsin nopeaan tahtiin. Urheiluakatemia rakentaa Suomeen mallia, jossa oppilaitoksilla on entistä paljon suurempi
vastuu urheilijoiden kotipesänä kuin ennen. Siirtymä seuramallista kohti oppilaitosmallia käsitteellistetään loppuraportissa monin kuvioin, tavoittein ja toimintaesittelyin, mutta joukkueiden, seurojen, piirien ja liittojen yhteistoimintaa urheiluakatemioiden kesken ei silti kuvata kovin tarkasti. Tämä on käsitteellisestikin puute, koska
suomalaispohjoismainen kansalaistoimintaan ja vahvaan seura-, piiri-/alue- ja liittorakenteeseen perustuva malli kuitenkin toimii tämän loppuraportin jälkeenkin eikä
niiden purkamista HuMun loppuraportissakaan esitetä. HuMun yhtenä tehtävänä
oli rakenteiden uudistus, mutta ainakaan loppuraportti ei esitä minkään aiemman
rakenteen lopettamista, vaikka uusia rakenteita halutaankin lisää. Voi tosin olla, että
ohjelma -käsitteellä ei tässä tarkoiteta perinteistä rakennetta, vaan uutta toimintatapaa. On kuitenkin vaikea nähdä, mikä on rakenteen ja ohjelman ero, jos ne kumminkin vaativat runsaasti uusia resursseja.
HuMun loppuraportissa ja Valon strategiassa pyrittiin selvästi johonkin uuteen myös
– ehkä jopa etenkin – käsitteellisellä tai ainakin ilmaisullisella tasolla. Tekstiä oli vähän, kuvioita ja taulukoita sitäkin enemmän. Käsitteitä oli myös paljon suhteessa
tekstiin. Ne olivat iskevämpiä, puhuttelivat lukijaa tai monenlaisia lukijaryhmiä eri
tasoilla ja tavoilla. Aika näyttää, miten tuollainen osin mainosmaailmasta lainattu
käsitteellistäminen ja asioiden havainnollistaminen puree kohderyhmiin ja yhteistyökumppaneihin päin kommunikoitaessa. Toiminnallisten käsitteiden tulee tulevaisuudessa oikeasti johtaa toimintaan eikä jäädä pelkiksi sanoiksi. Innostuksen ja intohimon tulee näkyä.
Toimintatapojen muutoksen käsitteellistäminen on erittäin vaikeaa, kun perinnettä ei
ole. Siksi Valon ja HuMun käsitteissä on edelleen rakenteellinen pohja. Joillekin ”toimialoille” tai ”ohjelmille” eli rakenteille, kun sitten kuitenkin pitää resurssit kohdistaa. Toimintatavalle ei ehkä tänäkään päivänä voi antaa resursseja, vaikka toimintatavan muutoksen valmisteluun toki annettiinkin olympiakomitean kautta runsaahkosti
resursseja tässä HuMu-prosessissa. Ratkaisu urheilijan polun avulla käsitteellistää
toimintatapaa tai matkaa on kuitenkin mielenkiintoinen uusi yritys kuvata toiminnallisemmin ja prosessimaisemmin myös liikunta- ja urheilupoliittisia tavoitteita.

70

3
71

Asiantuntijat tarvitsevat
monipuolisia käsitteitä

3

Asiantuntijat tarvitsevat
monipuolisia käsitteitä

Tässä luvussa esitellään liikuntakulttuurin eri alueilla toimivien asiantuntijoiden työssään tarvitsemia käsitteitä. Tutkimuksessa tehtiin yhteensä kahdeksan haastattelua,
joihin oli valittu tunnustettuja asiantuntijoita liikuntapolitiikan, liikuntahallinnon, liikuntasuunnittelun, urheilujärjestöjen johdon, kansainvälisen toiminnan, yksityisten
liikuntapalvelujen, liikuntajärjestöjen viestinnän ja liikuntamedian alueilta. Erityisliikunnan osalta aineistoa saatiin valtion liikuntaneuvoston erityisliikunnan jaoston
käsitetyöryhmältä ja yhdeltä alueen asiantuntijalta.
Erittäin laaja ja mielenkiintoinen aineisto tiivistetään hyvin lyhyeksi luvun ensimmäisessä osassa. Toisessa osassa esitellään suosituksia haastattelujen pohjalta. Kolmas
osa sisältää tausta-artikkelin, johon on koottu keskeiset havainnot asiantuntijahaastatteluista. Neljäs osa sisältää yhtä lukuun ottamatta kaikki haastattelut ja asiantuntijoiden tekemät käsitearvioinnit.
Luvun sisältö:
3.1. Tiivistelmä tausta-artikkelista ”Asiantuntijat tarvitsevat monipuolisia käsitteitä”
3.2. Suosituksia asiantuntijoiden käsitetarpeiden pohjalta
3.3. Tausta-artikkeli: ”Asiantuntijat tarvitsevat monipuolisia käsitteitä”
3.4. Taustatiedosto: Asiantuntijahaastattelut ja käsitearvioinnit

3.1. Tiivistelmä tausta-artikkelista
		 ”Asiantuntijat tarvitsevat monipuolisia käsitteitä”
Liikuntakulttuurin keskeisillä asiantuntijoilla on käytössään todella paljon erilaisia käsitteitä, joita he tarvitsevat töissään ja toimissaan. Johtopäätoksenä ei voi olla muu
kuin se, että liikuntakulttuuri on ainakin käsitteellisesti varsin eriytynyttä ja erikoistunutta ja se, että erilaisia toiminnallisia ja käsitteellisiä rajapintoja liikuntakulttuurin
ja muiden yhteiskuntaelämän alueiden kesken on runsaasti.
Kieli ja käsitteistö on tehty vuorovaikutuksen välineeksi, mikä näkyy siinä, miten erilaisia käsitemaailmoja haastateltavilla oli riippuen juuri heidän omimmasta toimintakentästään liikuntakulttuurin sisällä. Valtion hallinnossa, kunnissa, järjestöissä, yksityisellä sektorilla, mediassa jne. tarvitaan erilaisia käsitteitä, vaikka itse perusilmiö
tai tavoitekin olisi sama eli liikunnan tai urheilun kaikinpuolinen edistäminen.
Asiantuntijahaastattelujen lisäksi haastateltavia pyydettiin määrittelemään itselleen
tärkeimmät käsitteet liikuntakulttuurin alueelta. Arviointeja saatiin yhteensä seitsemältä asiantuntijalta. Nämä arvioidut käsitteet ovat osin samoja käsitteitä, joita löytyy
haastatteluissakin. Haastatteluissa liikuntakulttuuriin jollakin tavoin liittyviä käsitteitä
oli tosin vielä paljon enemmän. Näihin arviointeihin kukin haastateltava valitsi vain
ne itselleen kaikkein tärkeimmät käsitteet. Tästä huolimatta arvioijilta kertyi käsitteitä
yhteensä 112, joista 104 oli erilaisia (kaikki käsitteet löytyvät tausta-artikkelista 3.3.).
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Liikuntakulttuuri tai liikunnan ja urheilun edistäminen liittyivät jollakin tavalla jokaiseen asiantuntijoiden tärkeänä pitämään käsitteeseen. Käsitteitä, joissa liikuntasana
oli osana, oli noin neljäkymmentä. Vielä enemmän oli käsitteitä, joissa liikkuminen
jollakin tavoin oli osa käsitettä. Vastaavasti urheilutermejä oli noin puolet vähemmän eli parikymmentä ja urheiluun jollakin tavalla liittyviä käsitteitä mainittiin reilu
60 kappaletta.
Käsitteiden täsmällinen luokittelu oli vaikeaa, koska yksi käsite toimii monessa eri
käyttökontekstissa. Julkisen sektorin (kuntien ja valtion) toimintaan liittyviä käsitteitä mainittiin noin 75 kappaletta, kun kansalaistoimintaan viitattiin lähes yhtä monta
kertaa eli arviolta noin 70 kertaa. Yksityisen sektorin toimintaan oli selkeä kytkös 45
käsitteellä.
Haastateltavat myös arvioivat omia käsitteitään ja sitä, miten ne sopivat eri käyttöyhteyksiin. Asiantuntijoiden mielestä erityisen sopivia ja tunnettuja liikuntakulttuurin
liittyviä käsitteitä oli yhteensä 15 kappaletta eli noin 15 prosenttia kaikista mainituista käsitteistä. Näitä olivat: liikunta, urheilu, urheiluseura, huippu-urheilu, kilpaurheilu, eettisyys, yhdenvertaisuus, tasa-arvo, liikunnallinen elämäntapa, liikuntaolosuhde, liikuntapaikka, esteettömyys, saavutettavuus, kaksoisura ja tasa-arvoliikunta.
Suurin osa näistä on hyvin tunnettuja liikunnan ja urheilun käsitteitä, kun toinen puoli
kertoo liikuntakulttuuriin liittyvistä eettisistä tai yhteiskunnallisista odotuksista. Ne
eivät välttämättä aukea suurelle yleisölle samalla tavoin kuin alueen asiantuntijoille.
Todennäköistä tosin on, että nämä nyt tuntemattomammat käsitteet tulevat jo lähivuosina tutuiksi suuremmallekin yleisölle. Kaksoisura, liikuntaolosuhde, tasa-arvoliikunta tai saavutettavuus ovat ainakin tällaisia käsitteitä, joita tulisi avata paremmin
myös julkisuudessa.
Asiantuntijat arvioivat hankaliksi tai vaikeasti avautuviksi käsitteiksi noin kymmenen
prosenttia kaikista mainituista käsitteistä. Mitään niistä ei voi kuitenkaan pitää tarpeettomana. Päinvastoin osa on suorastaan välttämättömiä. Haastetta on siis erityisesti niiden aukaisemisessa ja konkretisoimisessa. Esimerkiksi tässä hankalaksi arvioitu käsite terveysliikunta on varmasti tullut käsitteenä kaikille tutuksi, mutta ehkä
se ei ole asiantuntijankaan mielestä vieläkään konkretisoitunut riittävän selkeästi
tietyntyyppiseksi toiminnaksi, jota jokin taho toteuttaa.
Suurin osa asiantuntijoiden mainitsemista ja itsearvioimista käsitteistä oli heidän
omasta mielestään melkoisen toimivia käsitteitä erilaisissa käyttöyhteyksissään.
Kun he arvioivat käsitteiden toimivuutta vain liikuntapolitiikan ja -kulttuurin alueilla, niin erittäin hyvin toimivien käsitteiden määrä nousee edellä mainitusta 15:sta
56:en eli noin puoleen kaikista käsitteistä. Suurin osa niistä toimii hyvin myös muissa käyttöyhteyksissä (julkinen sektori, järjestömaailma, yksityinen sektori, perheet,
yksilöt), mutta on niitäkin, joiden toimivuus heikkenee huomattavasti, kun mennään
liikuntakulttuurin ja -politiikan alueiden ulkopuolelle varsinkin perheisiin tai yksilöiden maailmoihin.
Asiantuntijoiden käsitteet toimivat hyvin tai erinomaisesti julkisella sektorilla, liikuntapolitiikassa ja liikuntakulttuurissa. Hyvin ne toimivat myös järjestömaailmassa. Sel-
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västi heikommin – toki kohtuullisen hyvin – ne toimivat yksityissektorilla, yksilöiden
ja perheiden maailmoissa. Kun liikunnan ja urheilun edistämiseksi tehtävä työ kohdistuu lopulta niin yksilöihin kuin perheisiinkin, niin tulkintana voisi olla se, että käsitteellistä työtä on vielä runsaasti tehtävä tulevaisuudessakin juuri tähän suuntaan.
Liikuntakulttuurissa toimivien asiantuntijoiden käsitteet ovat (liikunta)politiikkakeskeisiä. Käsitteet tuntuvat toimivan aika hyvin myös järjestökentällä ja kunnissa. Julkisuuden suuntaan on jonkin verran petrattavaa eivätkä liikkujat/urheilijatkaan voi olla
täysin tyytyväisiä näihin käsitteisiin. Eniten parannettavaa tai kehitettävää käsitteissä
on silloin, kun toimitaan yhteistyössä eri hallinnonalojen kanssa.
Haastattelujen ja arviointien avulla ilmeni sekin, että ymmärrettävyys ei ratkea pelkästään käsitteiden avulla, niitä muuttamalla tai uusia keksimällä. Yhtä tärkeää ellei
tärkeämpääkin on se, että käsitteet tunnetaan laajasti ja niistä käydään keskustelua.
Näinkään toimien ei toki voida välttää sitä, että eri ihmiset ja esimerkiksi erilaisen
koulutuksen saaneet ihmiset ymmärtävät samat käsitteet hiukan toisistaan poikkeavalla tavalla. Jotkut käsitteet ovat liian yleisiä ja jotkut taas vastaavasti liian erityisiä.
Kummatkin haittaavat viestintää ja ymmärrettävyyttä. Käsitteiden moninaisuus on
rikkaus, ehkä joskus sekin, että samasta käsitteestä ollaan erimielisiä. Käsitteitä pitää
kuitenkin käyttää niin, ettei niiden sisältö hämärry ja monien käsitteiden merkitystä
pitää avata paremmin.
Keskeiset käsitteet, joita liikuntakulttuurissa ja -politiikassa tällä hetkellä tarvitaan
löytyivät tämän tarkastelun avulla. Näin uskaltanee väittää, vaikka haastateltavien
määrä ei ollut kovin suuri, niin heidän edustamansa kirjo liikuntakulttuurin sisällä oli
kuitenkin aika kattava. Tarkastelun avulla vahvistui käsitys siitä, että keskeisimpiäkin
käsitteitä on aika paljon ja että niitä tultaneen tarvitsemaan tulevaisuudessa lisää.
Keskeisten käsitteiden määrä ei kuitenkaan ole mahdottoman suuri, vaan se on hallittavissa ja perusteltavissa.

3.2. Suosituksia asiantuntijoiden käsitetarpeiden pohjalta
Liikuntakulttuurin eri puolia edustaneiden asiantuntijoiden haastatteluista ja käsitearvioinneista tehtyjen analyysien ja tulkintojen perusteella voidaan sanoa, että
käsitteet kuvaavat hyvin niitä käyttöyhteyksiä ja -tilanteita, joissa asiantuntijat niitä
omassa arjessaan joutuvat käyttämään tullakseen ymmärretyiksi sekä omissa organisaatioissaan että yhteistyökuvioissaan. Kaiken lisäksi nämä yhteydet muille elämänalueille tuntuvat vain lisääntyvän. Liikuntakulttuurin käsitteiden on siis kommunikoitava eri elämänalueilla käytettyjen muiden käsitteiden kanssa. Tästä seuraa kaksi suositusta: uusia käsitteitä tarvitaan ja niitä ei kannata pelätä, vanhoja käsitteitä
pitää edelleenkin selventää ja tehdä ymmärrettävimmiksi myös muiden elämän- ja
hallinnonalojen toimijoille.
Liikuntakulttuurin toimijoilla julkisella sektorilla (valtio, kunnat), kansalaistoiminnan
sektorilla (erilaisissa järjestöissä) ja yksityisellä sektorilla (liikuntayrityksissä) tarvitaan asiantuntijahaastattelujen mukaan erilaisia käsitteitä pelkästään liikunnan ja
urheilun ilmiöiden, käytäntöjen ja toimintojen kuvaamiseksi. ”Liikuntakieleen” on
siis syntynyt omia ”murteitaan”, erikois- ja ammattisanastoaan. Liikuntapolitiikassa
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tärkeää on koko väestön ja sen eri osien huomioon ottaminen, järjestöissä omien jäsenten tai oman toiminnan kehittäminen ja yksityisellä sektorilla palveluiden ja tuotteiden kehittäminen erilaisten asiakasryhmien tarpeisiin. Liikuntapoliittisten toimijoiden tietoisuutta eri alakulttuurien liikuntakäsitteistä tulee lisätä ja liikuntahallinnon
tulee myös entistä paremmin avata omat käsitteensä kentän erilaisille toimijoille.
Erityisliikunnan (ennen erityisryhmien liikunta, rinnakkaisterminä soveltava liikunta)
alueella asiantuntijat ovat pohtineet säännöllisin väliajoin käsitteellisiä kysymyksiä.
Samankaltaista työtä voi suositella myös muille liikuntakulttuurin osa-alueille. Hallinnon, kansalais- ja vapaaehtoistoiminnan, kilpa- ja huippu-urheilun, kunto- ja terveysliikunnan, ammattinimikkeiden, yksityisten liikuntapalveluiden jne. käyttämistä
käsitteistä olisi syytä käydä keskustelua ao. alojen asiantuntijoiden kesken.
Yhtenä erityiskysymyksenä on jo pitkään pohdittu liikunta-alan tutkinto- ja ammattinimikkeitä. Hämmennystä ovat aiheuttaneet niin viralliset tutkintonimikkeet kuin
esimerkiksi järjestöjen ja erilaisten yksityisten tahojen antamat ammattinimikkeet.
Ammattioppilaitosten, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen liikunta-alan tutkintonimikkeiden harmonisointiin ja ajanmukaistamiseen on jälleen tarvetta. Yhteiskunnallinen kehitys on johtamassa myös siihen, että tarvitaan uudenlaista osaamista,
uusia tutkintoja ja uusia nimikkeitä. Yhtä tärkeää olisi luoda ainakin suositukset siitä,
millaisia ammattinimikkeitä koko kentällä käytetään niin järjestöissä kuin yksityiselläkin sektorilla. Asiakkaiden ja kuluttajien suojakin vaatii sen, että he tietävät, minkälaista koulutusta ja osaamista kunkin nimikkeen alle kätkeytyy.
Liikunta- ja yhteiskuntapoliittisesti tärkeää olisi selvitellä yhteiskunnan eri sektoreiden toimintatapoja ja käsitteistöä, jolla järjestöjen, yhdistysten ja seurojen liikuntatoimintaa ja -palveluita voitaisiin paremmin hyödyntää hyvinvointipalveluina sekä
julkisen sektorin kanssa yhteistoimien että suoraan asiakkaiden toimesta. Erityisen
ajankohtaista olisi selvitellä liikuntakulttuurin ja hyvinvoinnin käsitteistöä, koska kulttuuri- ja vapaaehtoistoiminta yhdessä liikunnan harrastamisen kanssa on nousemassa yhteiseksi teemaksi sosiaalisen pääoman, yhteisöllisyyden ja osallisuuden sekä
toimijuuden kokemusten tuottajina.
Urheilun ja huippu-urheilun yhteydet kansallisiin, kansainvälisiin ja kaupallisiin merkitysmaailmoihin ovat lisääntymässä tai ainakin muuttumassa. Kansainvälistyminen
lisääntyy EU:n suuremman vaikutusvallan, pelimanipulaatioiden, integriteettikysymysten ja kaupallisten intressien vuoksi. Suomalaisen liikunta- ja urheilukäsitteistön
yhteensovittamista lähinnä englanninkieliseen termistöön tulee lisätä menettämättä
kansallista erityislaatuisuuttamme niin liikuntakulttuurissamme kuin sen käsitteistössäkään.
Medioituminen ja kaupallistuminen on johtanut piilomainonnan kaltaisiin ongelmiin
mm. julkisen palvelun yleisradiotoiminnassa. Aiemmin vapaana ja lähes ilmaisena
kansalaistoimintana ollutta liikunta- ja urheilutoimintaa tuotteistetaan, ”trademarkataan”, muutetaan brändeiksi ja palveluiksi kiihtyvällä vauhdilla. Kyse on usein myös
liikuntakäsitteiden ”omistamisesta”. Liikuntakulttuurin käsitteiden kaupalliseen käyttöön ja omistamiseen liittyvät eettiset ja juridiset ohjeet olisi saatava aikaiseksi.
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3.3. Tausta-artikkeli: Asiantuntijat tarvitsevat monipuolisia
		 käsitteitä
Tutkimuksessa tehtiin yhteensä kahdeksan haastattelua, joihin oli valittu tunnustettuja asiantuntijoita liikuntapolitiikan, liikuntahallinnon, liikuntasuunnittelun, urheilujärjestöjen johdon, kansainvälisen toiminnan, yksityisten liikuntapalvelujen, liikuntajärjestöjen viestinnän ja liikuntamedian alueilta. Erityisliikunnan osalta aineistoa saatiin valtion liikuntaneuvoston erityisliikunnan jaotson käsitetyöryhmältä ja yhdeltä
alueen asiantuntijalta.
Tässä artikkelissa esitellään haastattelujen ja arviointien tulokset tiivistettyinä. Tutkija on myös joutunut tulkitsemaan laajaa aineistoa tähän yhteenvetoartikkeliin. Kaikki haastattelut yhtä lukuun ottamatta voi – ja kannattaa – lukea myös kohdasta 3.4.
Taustatiedosto: Asiantuntijahaastattelut ja käsitearvioinnit. Käsitteet ovat konteksti- eli käyttöyhteyssidonnaisia, joten lukija voi haastattelujen perusteella paremmin
ymmärtää haastateltujen käsitevalintoja.
Haastattelujen ja tehtyjen arviointien perusteella voi tehdä joitakin johtopäätöksiä
siitä, mitkä ovat tärkeimmät käyttöyhteydet tai kontekstit, joissa liikuntakulttuurin
toimijat käsitteitään käyttävät. Johtopäätöksenä tästä tarkastelusta voi sanoa sen,
että nykyiset käsitteet toimivat erinomaisesti tai hyvin julkisella sektorilla, liikuntapolitiikassa ja myös liikunta- ja urheilujärjestöissä. Skarpattavaa löytyy silloin, kun pitää
toimia muiden hallinnonalojen, median tai yksityisen sektorin toimijoiden kanssa –
erityisesti pitää panostaa siihen, miten suurelle yleisölle ja ns. tavalliselle liikkujalle
viestitään
Haastattelujen lisäksi pyysin haastateltaviani määrittelemään itselleen tärkeimmät
käsitteet liikuntakulttuurin alueelta. Sain arviointeja kuudelta haastatellulta sekä valtion liikuntaneuvoston erityisliikunnan jaoksen yhdeltä jäseneltä. Kaksi haastateltavaa vetosi kiireisiinsä, joten heiltä en arviointeja saanut. Nämä arvioidut käsitteet
ovat tietysti samoja käsitteitä, joita kävimme läpi haastatteluissakin. Haastatteluissa
liikuntakulttuuriin jollakin tavoin liittyviä käsitteitä oli tosin vielä paljon enemmän.
Näihin arviointeihin kukin haastateltava valitsi vain ne tärkeimmät käsitteet. Tästä
huolimatta arvioijilta kertyi käsitteitä yhteensä 112, joista 104 oli erilaisia.
Keskeisin viesti lienee se, että jopa asiantuntijoilla, jotka jakavat paljon yhteistä toimintakenttää aivan liikuntakulttuurin ytimissä, on käytössään näin paljon erilaisia käsitteitä, joita he tarvitsevat töissään ja toimissaan. Johtopäätoksenä ei voi olla muu
kuin se, että liikuntakulttuuri on ainakin käsitteellisesti varsin eriytynyttä ja erikoistunutta ja se, että erilaisia toiminnallisia ja käsitteellisiä rajapintoja liikuntakulttuurin
ja muiden yhteiskuntaelämän alueiden kesken on runsaasti. Kieli ja käsitteistöhän on
tehty vuorovaikutuksen välineeksi, mikä näkyy siinä, miten erilaisia käsitemaailmoja haastateltavillani oli riippuen juuri heidän omimmasta toimintakentästään liikuntakulttuurin sisällä. Valtion hallinnossa, kunnissa, järjestöissä, yksityisellä sektorilla,
mediassa jne. tarvitaan erilaisia käsitteitä, vaikka itse perusilmiö tai tavoitekin olisi
sama eli liikunnan tai urheilun kaikinpuolinen edistäminen.
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Liikuntakulttuuri tai liikunnan ja urheilun edistäminen liittyivät jollakin tavalla jokaiseen käsitteeseen. Käsitteitä, joissa liikunta-sana oli osana, oli noin neljäkymmentä.
Vielä enemmän oli käsitteitä, joissa liikkuminen jollakin tavoin oli osa käsitettä. Vastaavasti urheilutermejä oli noin puolet vähemmän, ja urheiluun jollakin tavalla liittyviä käsitteitä mainittiin reilu 60 kappaletta. Käsitteiden täsmällinen luokittelu onkin
vaikeaa, koska yksi käsite toimii monessa eri käyttökontekstissa. Julkisen sektorin
(kuntien ja valtion) toimintaan liittyviä käsitteitä mainittiin noin 75 kappaletta, kun
kansalaistoimintaan viitattiin lähes yhtä monta kertaa eli arviolta noin 70 kertaa. Yksityisen sektorin toimintaan oli selkeä kytkös 45 käsitteellä. Seuraavassa taulukossa
kaikki arvioinneissa mainitut käsitteet (osa on kahteen kertaan, koska eri haastateltavat ne mainitsivat omissa listoissaan).54
Haastateltavat edustivat liikuntakulttuurin toimijoita sen eri sektoreilta ja toimintaalueilta. Silti kyse ei tietenkään ollut mistään erityisen laajasta otoksesta ajatellen
koko kenttää. Tarkoituksena oli kuitenkin selvittää tärkeimpiä käsitteitä, joita liikuntakulttuurissa ja -politiikassa tarvitaan, joten oli perusteltua kääntyä sellaisten asiantuntijoiden puoleen, joilla on hyvä kosketus juuri tärkeimpiin käsitteisiin tällä annetulla rajauksella. Käsitteitä kertyi näinkin satakunta, mitä voi pitää kohtalaisen isona
käsitejoukkona.
Tärkeä kysymys tässä vaiheessa esitettäväksi on – puuttuuko listasta jokin elintärkeä
käsite vai onko tässä listassa tarpeeksi tai jopa liikaa käsitteitä tilaajan ja mahdollisten
muiden käyttäjien tarpeisiin.55 Oma arvioni on, että tässä listassa on aika kattavasti
käsitteitä liikunta- ja urheilupolitiikan tarpeisiin – on myös muistettava, että haastatteluissa tuli esiin esimerkiksi kansainvälisessä toiminnassa ja huippu-urheilussa
tarvittavaa käsitteistöä, joita kaikkia ei tässä listassa näy. Haastateltavien valinnasta
johtuen listasta puuttuvat ilmaisuliikunnan käsitteet ja voi olla, että liikuntatutkijat
olisivat voineet tuoda tähän listaan vielä joitakin käsitteitä mukanaan.56
Pyysin haastateltaviani myös arvioimaan käyttämiään käsitteitä eri käyttöyhteyksissään. Näitä esiteltiin yksityiskohtaisesti kunkin haastattelun jälkeen. Vaikka näitä arviointeja voi pitää hyvin subjektiivisina käsityksinä, koska haastateltavat arvioivat
omia käsitteitään, niin silti ne tuottivat aika itserefleksiivisia tuloksia. Haastateltavat
olivat nimittäin aika tarkkanäköisiä sen suhteen, miten heidän käyttämänsä käsitteet
toimivat eri konteksteissaan. Kun kyse on lisäksi liikunta-alan asiantuntijoista, ei näitä
arviointeja kannata väheksyä. Ainakin jokainen käsitteiden käyttäjä voisi tehdä samankaltaisen arvioinnin omille käsitteilleen.

54 Mainittakoon, että Jouko Kokkonen googletti pelkästään liikunta -alkuisia sanoja 290 kappaletta kirjaansa Liikuntaa hyvinvointivaltiossa. Se kuvastanee sitä, miten massiivinen tehtävä tällainen käsitetutkimus on. Suurin osa niistä
oli kuitenkin sellaisia, joilla ei ole kovin suurta merkitystä liikuntakulttuurin saati -politiikan kehittämisen kanssa, joten pelkän tietyn sanan tai käsitteen kautta ei kannattanut lähteä tekemään tätäkään sektoritutkimusta. Kokkonen,
Jouko (2013) Liikuntaa hyvinvointivaltiossa. Suomalaisen liikuntakulttuurin lähihistoria. Suomen Urheilumuseosäätiön
tutkimuksia n:o 2, Keuruu.
55 Tilaaja on tässä tapauksessa opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntayksikkö, mutta toki heidänkin tavoitteenaan on
se, että sektoritutkimus palvelisi laajemminkin liikunta- ja urheilualan toimijoita.
56 Liikuntatutkijoiden käsitteitä esitellään ja arvioidaan toisaalla tässä julkaisussa. Myös liikunnan, kulttuurin ja vapaaehtoistoiminnan käsitteistöä ainakin sivutaan myös toisaalla.

77

Taulukko 1. Liikuntakulttuurin käsitteitä
Liikunta
Urheilu
Liikuntapolitiikka
Liikuntakulttuuri
Urheiluseura
Liikuntaseura
Terveyttä edistävä liikunta
Terveysliikunta
Kuntoilu
Kuntourheilu
Kansanterveys
Fyysinen aktiivisuus
Passiivisuus
Huippu-urheilu
Kilpaurheilu
Liikkuminen
Tulosperusteinen ohjaus
Tulosohjaus
Tavoiteohjaus
Vaikutus
Vaikuttavuus
Sektoritutkimus
Päätöksentekoa
palveleva tutkimus
Eettisyys
Yhdenvertaisuus
Yhteiskuntavastuu
Tasa-arvo
Liikunnallinen elämäntapa
Drop out
Lopettaminen
Erityisliikunta
Soveltava liikunta
Vammaisurheilu
Erityisryhmien liikunta
Integraatio
Inkluusio
Kansalaisjärjestö
Vapaaehtoistoiminta
Yleishyödyllinen toiminta

Liikuntayrittäjyys
Työyhteisöliikunta
Työhyvinvointi
Liikuntavaikutusten
arviointi
Tiedolla johtaminen
Liikuntaolosuhde
Liikuntapaikka
Esteettömyys
Saavutettavuus
Urheiluakatemia
Valmennuskeskus
Urheiluopisto
Liikuntaopisto
Kaksoisura
Itseisarvo
Välinearvo
Elämänkaari
Elämänkulku
Omaehtoinen liikunta
Organisoitu liikunta
Organisoimaton liikunta
Valtionosuus
Valtionavustus
Kustannusvaikuttavuus
Hyvinvointiliikunta
Liikuntaviihde
Tasa-arvoliikunta
Massaliikunta
Painonhallinta
Liikuntakeskus
Ryhmäliikunta
Omaohjaaja
Yritysliikunta
Senioriliikunta
Vesiliikunta
Arkiliikunta
Fyysinen aktiivisuus
Harrasteliikunta
Henkilöstöliikunta
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Hyötyliikunta
Liikuntakaavoitus
Kansalaistoiminta
Liikkumattomuus
Liikkumisympäristö
Lähiliikuntapaikka
Terveyden kannalta
riittävä liikunta
Terveysliikunta
Vammaisurheilu
Vammaishuippu-urheilu
Paralympiaurheilu
Erityisliikunta
Soveltava liikunta
Integraatio
Inkluusio
Kaikille avoin
Liikuntakulttuuri
Liikuntapolitiikka
Liikunnan edistäminen
Matalan kynnyksen
liikuntapaikka
Urheilun lieveilmiöt
Integriteetti
Opiskelijaliikunta
Liikkumattomuus
Liikunta
Urheilu
Huippu-urheilu
Kilpaurheilu
Liikunnallisesti
aktiivinen elämäntapa
Liikunnasta syrjäytyminen
Menestyvä urheilu
Valo
Liikkuja
Urheilija
Urheilijan polku
Yhteensä 112
Erilaisia 104

Seuraavassa koetan vielä supistaa tätä tärkeiden käsitteiden joukkoa nostamalla
esiin sellaisia käsitteitä, joita haastateltavat tai usein pelkästään yksi haastateltava
piti sopivana ja toimivana eri käyttöyhteyksissään. Vastaavasti nostan esiin käsitteitä,
joiden ymmärrettävyys ei ehkä ole kovin hyvä kaikissa käyttöyhteyksissä, joita tässä
kysyttiin. Tämä ei tarkoita sitä, että käsite olisi huono, sillä se saattaa kuvata erinomaisesti juuri sitä asiaa, mitä sen kuuluukin kuvata. Sen tunnettuus saattaa kuitenkin olla heikko. Esimerkiksi monet hallinnon, kansainvälisten toimijoiden tai tiedeyhteisön yleisesti käyttämät termit eivät aukene sen enempää julkisuudelle kuin ns.
tavalliselle kansalle. Johtopäätöksenä ei siis tarvitse olla se, että käsite on sinällään
huono, vaan se, että käsitettä on aukaistava lisää joihinkin suuntiin. Toisaalta kaikille
tuttu käsite saattaa olla ongelmallinen, koska sen yleisyys voi tarkoittaa sitä, että siitä
tehdyt tulkinnat eroavat radikaalistikin toisistaan.
Taulukko 2. Käsitteet, joita arvioitsijat pitivät erittäin hyvinä (5 arvioinnissa) kaikissa käyttöyhteyksissään eli liikuntakulttuurissa, liikuntapolitiikassa, julkisella sektorilla, järjestömaailmassa, yksityissektorilla, perheissä ja yksilöiden näkökulmasta.

Käsite

Liikuntakulttuuri

Liikuntapolitiikka

Keskiarvo

KA-kaikki

Liikunta

5

5

5,00

5,00

Urheilu

5

5

5,00

5,00

Urheiluseura

5

5

5,00

5,00

Huippu-urheilu

5

5

5,00

5,00

Kilpaurheilu

5

5

5,00

5,00

Eettisyys

5

5

5,00

5,00

Yhdenvertaisuus

5

5

5,00

5,00

Tasa-arvo

5

5

5,00

5,00

Liikunnallinen elämäntapa

5

5

5,00

5,00

Liikuntaolosuhde

5

5

5,00

5,00

Liikuntapaikka

5

5

5,00

5,00

Esteettömyys

5

5

5,00

5,00

Saavutettavuus

5

5

5,00

5,00

Kaksoisura

5

5

5,00

5,00

Tasa-arvoliikunta
Yhteensä (kpl)

5

5

15

15

Prosenttiosuus kaikista

5,00
15

5,00
101
14,85
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Tällaisia sopivia ja tunnettuja käsitteitä oli yhteensä 15 kappaletta eli noin 15 prosenttia kaikista. Suurin osa on hyvin tunnettuja liikunnan ja urheilun käsitteitä, mutta on
joukkoon mahtunut käsitteitä, joita ainakin tutkija hiukan ihmettelee. Liikuntapaikka
lienee tuttu, mutta liikuntaolosuhde varmaankin tuntemattomampi. Saavutettavuus ei
varmaankaan aukene kaikelle kansalle ainakaan liikuntapoliittisena käsitteenä – kaksoisura ja tasa-arvoliikunta voivat nekin olla vielä tuntemattomia käsitteitä suurelle
yleisölle. Arvioitsijat eivät kuitenkaan arvioineet tätä tunnettuutta, vaan ennemminkin sitä, miten nämä sopivat eri käyttöyhteyksiinsä. Ja siinä mielessä tämä lista on hyvä alku määriteltäessä tärkeimpiä käsitteitä liikuntakulttuurin ja -politiikan käyttöön.
Seuraavaksi kannattaakin vilkaista niitä käsitteitä, joita arvioitsijat pitivät itse tärkeinä, mutta näkivät niiden käytössä ainakin jonkin verran ongelmia.
Taulukko 3. Käsitteet, joiden sopivuus arvioitiin kohtuullisen hyväksi tai jopa heikoksi (1–3
arvioinnissa). Taulukosta näkee arvion liikuntakulttuurin ja -politiikan konteksteissa, näiden
keskiarvon sekä kaikkien käyttöyhteyksien yhteisen keskiarvon.

Käsite

Liikuntakulttuuri

Liikuntapolitiikka

Keskiarvo

KA-kaikki

Terveyttä edistävä liikunta

3,00

3,00

3,00

2,71

Terveysliikunta

3,00

3,00

3,00

2,71

Kansanterveys

2,00

3,00

2,50

1,86

Passiivisuus

2,00

2,00

2,00

2,00

Liikkuminen

1,00

1,00

1,00

1,29

Tulosohjaus

1,00

1,00

1,00

1,57

Sektoritutkimus

3,00

3,00

3,00

2,57

Yritysliikunta

3,00

3,00

3,00

2,86

Vesiliikunta

3,00

2,00

2,50

2,86

Urheilun lieveilmiöt

2,00

4,00

3,00

2,71

Integriteetti

2,00

4,00

3,00

2,57

2,64

2,45

Keskiarvo
Yhteensä (kpl)

2,27
11

11

2,34
101
10,89

Prosenttiosuus kaikista

Taulukossa on käsitteitä, jotka liittyvät jollakin tavoin kaiken kansan liikunnan tai liikkumisen edistämiseen (terveyttä edistävä liikunta, terveysliikunta, kansanterveys,
passiivisuus, liikkuminen), jotka ovat kuitenkin olleet jo aika pitkään liikuntapoliittisella agendalla ja niiden avulla on perusteltu liikunnan toimijoiden resursseja yhteiskuntapolitiikan suuntaan.57 Ehkä tämä arviointi kuvastaa sitä, miten vaikeaa on toiminnallistaa näinkin tärkeitä asioita kuin mitä kansanterveys on. Tietoahan liikunnan
terveysvaikutuksista todennäköisesti on riittävästi, mutta passiivisten liikkumiseen
ei tunnu olevan kovin hyviä keinoja. Kyse ei siis ole välttämättä siitä, että käsitteet

57 Terveyttä edistävä liikunta ja terveysliikunta olivat kahden eri asiantuntijan tärkeitä käsitteitä. Toinen arvioi niiden
toimivuuden tästä taulukosta poiketen erinomaiseksi liikuntakulttuurin ja –politiikan viitekehyksissä.
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olisivat sinänsä huonoja vaan siitä, että ne eivät toimi käytännössä. Toki kyse voi olla
siitäkin, että parempi käsite saisi myös aikaan parempaa toimintaa.
Tulosohjaus ja sektoritutkimus liittyvät lähinnä valtion hallinnon käyttämään terminologiaan, mutta yhtymäkohtia on tietysti myös järjestömaailmaan ja tiedemaailmaan. Tulosohjauksen ongelmana on kaiketi se, että erilaiset johtamisen ja ohjaamisen metodit muuttuvat kaiken aikaa muotien mukaan. Sektoritutkimus taas voi olla
sekä käsitteellisesti että sisällöltään epäselvä ulkopuolisille, kun siitä eivät edes keskeiset toimijat tunnu olevan samanmielisiä. Yritys- ja vesiliikunta ovat ennen kaikkea
yksityisten liikuntapalveluiden käyttämiä termejä, joiden sisältö on vielä liikkeessä.
Vesiliikuntalajeja kehitetään koko ajan lisää ja yritysliikunta voi olla melkein mitä tahansa – tuotteinakin ne ovat vielä ikään kuin raakileita.
Urheilun lieveilmiöt ja integriteetti ovat käsitteitä, joihin tavallinenkin kansa on viime
aikoina joutunut tutustumaan. Varsinkin jälkimmäisestä on kuitenkin olemassa erilaisia käsityksiä myös asiantuntijoiden joukossa, joten ei ole ihme, jos käsitteet eivät
ole ainakaan vielä kovin toimivia. Toki kumpikin käsite voisi olla täsmällisempi ja integriteetille voisi kehittää myös suomalaisen nimityksen. Urheilun itsemääräämisoikeuteen liittyvistä kysymyksistähän tässä integriteettiasiassa on kyse, mutta suunta
voi olla sekä sen lisäämisen että vähentämisen suuntaan. Eikä kysymys toki aina ole
urheilun lieveilmiöistä, kun integriteetistä puhutaan, vaan kansalaistoimintaan kiinteästi liittyvästä ja yhteiskuntapoliittisesti erittäin merkittävästä asiasta, joka ei koske
ainoastaan urheilujärjestöjä.
Hankalia käsitteitä oli noin kymmenen prosenttia kaikista käsitteistä. Mitään niistä
ei voi pitää sellaisena, että niitä ei tarvittaisi. Päinvastoin osa on suorastaan välttämättömiä. Haastetta on siis niiden aukaisemisessa ja konkretisoimisessa. Esimerkiksi
terveysliikunta on varmasti tullut käsitteenä tutuksi, mutta ehkä se ei ole vieläkään
konkretisoitunut riittävän selkeästi tietyntyyppiseksi toiminnaksi, jota jokin taho toteuttaa.58
Asiantuntija-arviointien rajaaminen koskemaan vain liikuntakulttuurin ja –politiikan
konteksteja tuottaa tuloksen, johon tässä tutkimuksessa varsinaisesti haluttiin tilaajan näkökulmasta vastausta. Kun otetaan huomioon vain ne käsitteet, jotka arvioijat
arvioivat erinomaisiksi näissä kahdessa kontekstissa, saadaan aikaan lista, jossa on
yhteensä 56 käsitettä. Suurin osa niistä toimii hyvin myös muissa käyttöyhteyksissä,
mutta on niitäkin, joiden toimivuus heikkenee huomattavasti, kun mennään liikuntakulttuurin ja -politiikan alueiden ulkopuolelle varsinkin perheisiin tai yksilöiden
maailmoihin.

58Teimme 2000-luvun alussa selvityksen opetusministeriölle oppilaitosten terveysliikunnasta vastaavien opettajien
terveysliikuntakäsityksistä. Kysyimme tätäkin asiaa. Selvisi, että käsite oli tosiaan tuttu, mutta liikunnanopettajillakin
oli hyvin paljon epätietoisuutta siitä, mitä terveysliikunta käytännössä tarkoittaa. Ks. Tiihonen, Arto & Lukka, Sanna
(2004): Terveysliikunta rulettaa – jos vain tietäisi miten sen toteuttaisi. Liikunta & tiede 3/2004. Ehkä käsite ei vieläkään ole käytännön kentillä riittävän selkeästi määritelty.
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Taulukko 4. Käsitteet, jotka toimivat erinomaisesti (5) liikuntakulttuurin ja -politiikan
konteksteissa.
Käsite

Liikuntakulttuuri

Liikuntapolitiikka

Keskiarvo

KA-kaikki

Liikunta

5,00

5,00

5,00

5,00

Urheilu

5,00

5,00

5,00

5,00

Liikuntapolitiikka

5,00

5,00

5,00

3,36

Liikuntakulttuuri

5,00

5,00

5,00

3,79

Urheiluseura

5,00

5,00

5,00

5,00

Fyysinen aktiivisuus

5,00

5,00

5,00

4,57

Huippu-urheilu

5,00

5,00

5,00

5,00

Kilpaurheilu

5,00

5,00

5,00

5,00

Vaikutus

5,00

5,00

5,00

4,43

Vaikuttavuus

5,00

5,00

5,00

4,00

Päätöksentekoa

5,00

5,00

5,00

3,43

Eettisyys

5,00

5,00

5,00

5,00

Yhdenvertaisuus

5,00

5,00

5,00

5,00

Yhteiskuntavastuu

5,00

5,00

5,00

4,43

Tasa-arvo

5,00

5,00

5,00

5,00

Liikunnallinen elämäntapa

5,00

5,00

5,00

5,00

Drop out

5,00

5,00

5,00

4,43

Lopettaminen

5,00

5,00

5,00

4,57

Erityisliikunta

5,00

5,00

5,00

4,57

Soveltava liikunta

5,00

5,00

5,00

4,57

Vammaisurheilu

5,00

5,00

5,00

4,57

Erityisryhmien liikunta

5,00

5,00

5,00

4,57

Integraatio

5,00

5,00

5,00

4,57

Inkluusio

5,00

5,00

5,00

4,57

Kansalaisjärjestö

5,00

5,00

5,00

4,29

Vapaaehtoistoiminta

5,00

5,00

5,00

4,29

Yleishyödyllinen toiminta

5,00

5,00

5,00

4,43

Liikuntavaikutusten arviointi

5,00

5,00

5,00

3,71

Tiedolla johtaminen

5,00

5,00

5,00

3,86

Liikuntaolosuhde

5,00

5,00

5,00

5,00

Liikuntapaikka

5,00

5,00

5,00

5,00

Esteettömyys

5,00

5,00

5,00

5,00

Saavutettavuus

5,00

5,00

5,00

5,00

Urheiluakatemia

5,00

5,00

5,00

4,43

Valmennuskeskus

5,00

5,00

5,00

4,14

Urheiluopisto

5,00

5,00

5,00

4,86

Liikuntaopisto

5,00

5,00

5,00

4,86

Kaksoisura

5,00

5,00

5,00

5,00

Itseisarvo

5,00

5,00

5,00

3,29

Välinearvo

5,00

5,00

5,00

3,29

Elämänkaari

5,00

5,00

5,00

4,14

Elämänkulku

5,00

5,00

5,00

4,14

Organisoitu liikunta

5,00

5,00

5,00

4,57

Organisoimaton liikunta

5,00

5,00

5,00

4,14

Valtionosuus

5,00

5,00

5,00

3,14

Valtionavustus

5,00

5,00

5,00

3,57

Kustannusvaikuttavuus

5,00

5,00

5,00

3,71

Tasa-arvoliikunta

5,00

5,00

5,00

5,00

Liikuntakaavoitus

5,00

5,00

5,00

4,00

Kansalaistoiminta

5,00

5,00

5,00

4,00

Liikkumattomuus

5,00

5,00

5,00

4,29

Liikkumisympäristö

5,00

5,00

5,00

4,29

Terveyden kannalta riittävä

5,00

5,00

5,00

4,43

Terveysliikunta

5,00

5,00

5,00

4,43

Vammaisurheilu

5,00

5,00

5,00

4,14

Integraatio

5,00

5,00

5,00

3,86

palveleva tutkimus

liikunta

Liikunnan edistäminen

5,00

5,00

5,00

4,57

Keskiarvo

5,00

5,00

5,00

4,39

Yhteensä kpl

56

56
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Uskaltaisiko sanoa, että tässä listassa ovat tärkeimmät liikuntakulttuurissa ja -politiikassa tarvittavat käsitteet vuonna 2014? Se on ehkä liikaa sanottu, sillä ainakin joitakin kansainvälisessä toiminnassa tarvittavia käsitteitä tässä voisi olla mukana. Toki
voi kysyä sitäkin, onko tässä listassa joitakin käsitteitä, jotka eivät sinne välttämättä
kuulu. Kovin monta sellaista käsitettä ei varmaankaan ole, koska jokainen haastateltava edusti ikään kuin paljon suurempaa toimijajoukkoa eikä ollut mikään irrallinen
asiantuntija. Heillä kaikilla oli varmasti hyvä tuntuma siitä, mitä käsitteitä heidän
omassa viiteryhmässään tarvitaan.
Kannattaa kuitenkin vielä katsoa näitä käsitteitä toisesta suunnasta ja tarkastella sitä,
miten nämä kaikki käsitteet yhdessä toimivat eri käyttöyhteyksissään. Näin saamme
tietoa siitä, missä suunnassa olisi tekemistä, jotta käsitteet olisivat kaikille sopivia tai
ainakin tuttuja.
Kuva 1. Kaikkien käsitteiden
toimivuus eriekäyttöyhteyksissä.
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Kuviosta voi lukea sen, että asiantuntijoiden käsitteet toimivat hyvin tai erinomaisesti julkisella sektorilla, liikuntapolitiikassa ja liikuntakulttuurissa. Hyvin ne toimivat
myös järjestömaailmassa. Selvästi heikommin – toki kohtuullisen hyvin – ne toimivat yksityissektorilla, yksilöiden ja perheiden maailmoissa. Kun liikunnan ja urheilun
edistämiseksi tehtävä työ kohdistuu lopulta niin yksilöihin kuin perheisiinkin, niin
tulkintana voisi olla se, että käsitteellistä työtä on vielä runsaasti tehtävä tulevaisuudessakin. Ymmärrettävää tietysti on, että jotkut liikunta- ja urheilutermit ovat
suurelle yleisölle aina tuntemattomia. Politiikka- ja hallintopainotteisuus käsitteissä varmasti on, mikä saattaa olla ongelmallista, kun ajatellaan liikunnan ja urheilun
edistämistyötä kentällä.
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Osa haastateltavistani arvioi käsitteitä myös toisenlaisissa, mutta liikuntakulttuurin
ja -politiikan kannalta tärkeissä konteksteissa. Seuraavassa kuviossa näkyvät näiden
arviointien tulokset.
Kuva 2. Käsitteet eri käyttöyhteyksissään (poliittinen järjestelmä, muut hallinnonalat, järjestömaailma, kunnat/aluehallinto, tiede, julkisuus, muu=liikkujat tai urheilijat itse). Arvioitsijoita
oli neljä ja käsitteitä 91 kpl.
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Kuvion perusteella käsitteiden (liikunta)politiikkakeskeisyys saa tukea. Sen sijaan ongelmallisempaa on näiden käsitteiden suhde muiden hallinnonalojen kanssa käytävässä yhä lisääntyvässä vuoropuhelussa.59 Käsitteet tuntuvat toimivan aika hyvin
myös järjestökentällä ja kunnissa. Julkisuuden suuntaan lienee myös jonkin verran
petrattavaa eivätkä liikkujat/urheilijatkaan voi olla täysin tyytyväisiä näihin käsitteisiin.
Kaiken kaikkiaan haastattelujen anti liikuntakulttuurin ja -politiikan käsitetutkimukselle oli merkittävä. Se antoi tutkijalle hyvän kuvan niistä käsitteistä, joita tämän
hetken keskeiset toimijat erilaisissa liikuntakulttuurin alueelle sijoittuvissa tehtävissään tarvitsevat. Käsitteet muodostavat myös monen toimijan yhden keskeisimmistä
omaan toimintaan vaikuttavista tekijöistä, koska käsitteillä puhutellaan omaa viiteryhmää, verkostoja, muita toimijoita omalla ja muilla elämänalueilla tai yhteiskuntaelämän ja hallinnon sektoreilla ja mahdollisia asiakkaita. Jos käsitteet eivät toimi
tai eivät ole ymmärrettäviä, niin vuorovaikutus ja vaikuttaminen ei onnistu parhaalla
mahdollisella tavalla.
Haastattelujen ja arviointien avulla ilmeni sekin, että ymmärrettävyys ei ratkea pelkästään käsitteiden avulla, niitä muuttamalla tai uusia keksimällä. Yhtä tärkeää ellei
tärkeämpääkin on se, että käsitteet tunnetaan laajasti ja niistä käydään keskustelua.
Näinkään toimien ei toki voida välttää sitä, että eri ihmiset ja esimerkiksi erilaisen
koulutuksen saaneet ihmiset ymmärtävät samat käsitteet hiukan toisistaan poikkea59 Valtioneuvostossa on jopa puhuttu siitä, että nykyisenkaltaisista ministeriöistä luovuttaisiin Ruotsin mallin mukaisesti, jolloin virkamiehetkin joutuisivat tai saisivat toimia monilla eri hallinnonaloilla. Tälläkin hetkellä valtioneuvostossa on useita politiikkaohjelmia tai poikkihallinnollisia työryhmiä, joissa tätä työtä jatkuvasti tehdään. Yhteistyö vaatii
käsitteitä, jotka kaikki tuntevat ja ymmärtävät suurin piirtein samalla tavalla.
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valla tavalla. Käsitteiden moninaisuus on rikkaus, ehkä joskus sekin, että samasta
käsitteestä ollaan erimielisiä.
Haastattelujen ja tehtyjen arviointien perusteella voi myös tehdä joitakin johtopäätöksiä siitä, mitkä ovat tärkeimmät käyttöyhteydet tai kontekstit, joissa liikuntakulttuurin toimijat käsitteitään käyttävät. Johtopäätöksenä tästä tarkastelusta voi sanoa
sen, että nykyiset käsitteet toimivat erinomaisesti tai hyvin julkisella sektorilla, liikuntapolitiikassa ja myös liikunta- ja urheilujärjestöissä. Skarpattavaa löytyy silloin,
kun pitää toimia muiden hallinnonalojen, median tai yksityisen sektorin toimijoiden
kanssa – erityisesti pitää panostaa siihen, miten suurelle yleisölle ja ns. tavalliselle
liikkujalle viestitään. Käsitteitä pitää käyttää niin, ettei sisältö hämärry ja monien käsitteiden merkitystä pitää avata paremmin. Jotkut käsitteet ovat liian yleisiä ja jotkut
taas vastaavasti liian erityisiä. Kummatkin haittaavat viestintää ja ymmärrettävyyttä.
Keskeiset käsitteet, joita liikuntakulttuurissa ja -politiikassa tällä hetkellä tarvitaan
löytyivät nekin tämän tarkastelun avulla. Näin uskaltanee väittää, vaikka haastateltavien määrä ei ollut kovin suuri, niin heidän edustamansa kirjo liikuntakulttuurin
sisällä oli kuitenkin aika kattava. Tarkastelun avulla vahvistui käsitys siitä, että näitä
keskeisimpiäkin käsitteitä on aika paljon ja että niitä tultaneen tarvitsemaan tulevaisuudessa lisääkin. Keskeisten käsitteiden määrä ei kuitenkaan ole mahdottoman suuri, vaan se on hallittavissa ja perusteltavissa. Haastateltavat antoivat hienon asiantuntijapanoksen tutkimukselle ja olivat sitä paitsi haastateltavinakin erittäin hyviä
– he halusivat aidosti ja jopa innostuneesti auttaa tutkijaa vaikeassa tehtävässään.

85

3.4. Tausta-artikkeli: Asiantuntijahaastattelut ja
		 käsitearvioinnit
Liikuntakulttuurissa ja –politiikassa käytettävät ja tarvittavat käsitteet ovat konteksitai käyttöyhteyssidonnaisia. Sen vuoksi olenkin hakenut aineistoa monilta eri suunnilta eli (liikunta)tutkijoiden käyttämistä käsitteistä, organisaatioiden ja niiden strategioiden ajankohtaisista liikuntakäsitteistä sekä yhteiskunta- ja kulttuuripolitiikkaa
kuvaavista käsitteistä. Näiden lisäksi haastattelin liikuntakulttuurin eri sektoreilla toimivia asiantuntijoita, jotka tekivät myös arviointia käyttämiensä käsitteiden käyttökelpoisuudesta eri käyttöyhteyksissään. Toisin sanoen, miten kyseessä oleva käsite
toimii esimerkiksi järjestömaailmassa, hallinnossa, perheissä ja yleisesti liikuntakulttuurissa ja –politiikassa.
Haastattelin kaiken kaikkiaan yhdeksän henkilöä, lisäksi olin mukana Valtion liikuntaneuvoston erityisliikunnan jaoksen käsitetyöryhmän kokouksessa kaksi kertaa ja
jaoston jäsen Aija Saari vastasi arviointeihin. Lähetin haastateltaville etukäteen sähköpostin, jossa kerroin hankkeesta ja esittelin haastattelun teemat kertomalla tutkimuksen tilaajan tarpeet sekä omat kysymykseni.
Taulukko 5. Asiantuntijoiden nimet, organisaatiot ja kuvaus asiantuntija-alueesta.60

ASIANTUNTIJA

Organisaatio

Alue

Leena Harkimo

VLN/Eduskunta

Liikuntapolitiikka

Kirsti Laine

OKM/liikuntayksikkö

Liikuntapolitiikka ja -hallinto

Jyrki Kemppainen

Valo ry

Järjestötoiminta, viestintä

Ulla-Maija Paavilainen

Journalisti

Liikuntaviestintä, tasa-arvo

Terhi Heinilä

Valo ry

Kansainväliset asiat

VLN/ErLi, Aija Saari

VLN/ErLi, VAU

Erityisliikunta, vammaisurheilu

Eija Holmala

Urheiluhallit oy

Yksityiset liikuntapalvelut

Antti Salaterä

Helsingin liikuntavirasto

Liikuntapaikkarakentaminen

Pekka Jyrkiäinen

Helsingin liikuntavirasto

Kunnan liikuntasuunnittelu

60 Yksi haastatelluista ei ehtinyt kiireidensä vuoksi tarkistaa haastattelutekstiä, joten hänen haastattelunsa jätettiin
tästä pois. Hänet oli valittu haastateltavaksi lähinnä huippu-urheilun asiantuntijana. Myös hänen näkökulmansa otettiin huomioon tausta-artikkelissa, vaikka tässä kokonaisuudessa hänen haastattelunsa ei olekaan mukana.

86

Opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntayksikön sektoritutkimushankkeen kuvailu oli
seuraavanlainen:
13. Liikuntapolitiikan käsitteiden määrittely
Liikuntapolitiikka ja liikuntakulttuuri vilisevät erilaisia käsitteitä, kuten fyysinen aktiivisuus, terveysliikunta, terveyttä edistävä liikunta, kilpaurheilu, huippu-urheilu, kuntoilu, liikkuminen… Hankkeessa tulee kerätä ja määritellä liikuntapolitiikassa ja -kulttuurissa yleisimmin käytettävät termit sekä esittää suosituksia termien käyttämisestä.
Itse muotoilin haastattelun kysymyksiksi seuraavat kaksi melko yleistä kysymystä:
a)
		
b)
		

Mitkä ovat mielestäsi keskeisimmät liikuntakulttuurin ja -politiikan käsitteet
nyt ja lähitulevaisuudessa ja
Mitkä ovat tärkeimmät liikuntakulttuurin ja –politiikan käsitteet, joita itse käytät
työssäsi tai muussa toiminnassasi liikuntakulttuurin piirissä.

Käytännössä kävi niin, että haastateltavat puhuivat kummastakin aiheesta aika vapaasti ja minä kuuntelin ja kirjasin ylös heidän puhettaan esittäen joskus joitakin tarkentavia kysymyksiä ja vastaten, jos minulta kysyttiin. Pyrin kuitenkin itse olemaan
vain aktiivisena kuulijana. Kysyttäessä saatoin sanoa olevani kiinnostunut erityisesti
niistä käsitteistä, joita kyseinen henkilö itse eniten käyttää ja preferoi omassa toiminnassaan. Liikuntakulttuurin ja -politiikan käsitteet eivät haastatteluissa juuri eronneet
toisistaan, vaan haastateltavat kertoivat juuri niistä käsitteistä, jotka heille olivat tärkeitä näissä kummassakin kontekstissa.
Tämä näkyi myös haastateltavien tekemissä käsitearvioinneissa siten, että haastatelluista kuusi valitsi vastattavakseen liikuntakulttuurin käsitteet, vaikka niissä toki saattoi olla liikuntapolitiikassakin toimivia käsitteitä. Neljä haastateltavista vastasi kuitenkin myös erityisesti liikuntapoliittiseen kontekstiin tekemääni arviointiin – yksi vastasi
vain tähän. Haastattelujen ja käsitearviointien perusteella sain erittäin hyvän ja monipuolisen kuvan siitä, minkälaisia käsitteitä liikuntakulttuurin eri alueita edustavat
asiantuntijat käyttävät ja miten he arvioivat niiden toimivan eri käyttöyhteyksissään.
Vaikka haastatteluja oli vain yhdeksän, niin haastateltavat edustivat valtion liikuntahallintoa (OKM:n liikuntayksikkö & valtion liikuntaneuvosto), kuntien liikuntahallintoa/suunnittelua (Helsingin kaupungin liikuntavirasto), liikunnan ja urheilun kattojärjestöä (Valo ry: viestintä & kansainvälinen toiminta), erityisliikuntaa (VAU ry: kattojärjestö), yksityistä liikuntapalvelutuotantoa (Urheiluhallit Oy) kuin vapaata toimijaa
liikuntakulttuurissa (media & liikunnaiset verkosto). Käsittääkseni haastateltavien
ryhmä kattoikin aika hyvin liikuntakulttuurin ja varsinkin liikuntapolitiikan kentän.
Mukanahan oli toimijoita niin yksityiseltä, julkiselta kuin kolmanneltakin sektorilta.
Kritiikkinä voi mainita sen, että haastateltavat tulivat organisaatioista eivätkä edustaneet ”tavallista kansaa” tai tavallista liikkujaa/urheilijaa, seuratoimijaa tai esimerkiksi
opettajia tai valmentajia (osa haastateltavista oli tietysti myös joitakin näistä oman
asemansa lisäksi). Tutkimuksen rajallisten resurssien vuoksi johonkin piti raja asettaa ja tällainen laajempi tai syvempi tutkimus liikuntakäsitteistä vaatisi käsittääkse-
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ni kunnon tutkimuksen taakseen. Tämän työn perusteella voi sanoa, että sellaiselle
tutkimukselle voisi olla tarvettakin.
Kuusi haastateltavista oli naisia ja neljä miehiä. Ikäjakaumaltaan haastateltavat edustivat keski-ikäisiä, mikä kertoo tietysti osittain korkeiden asiantuntijoiden ikäjakaumasta, mutta myös siitä, että tutkija olisi toki voinut hakea eri-ikäisiä aktiivisemmin
mukaan tähän tutkimukseen. Koulutustausta haastateltavilla oli vaihteleva – vain
kolmella oli liikuntatieteellinen peruskoulutus. Tämäkin saattoi jollakin tavalla vaikuttaa käytettyihin käsitteisiin, vaikka selvästi eniten tuntui vaikuttavan se, missä
asemassa kukin henkilö toimi ja minkälaisia haasteita hän työssään ja toiminnassaan
käsitteellisesti kohtaa.
Tässä osiossa esittelen näitä haastatteluissa ja arvioinneissa esiin tulleita käsitteitä eri tavoin ja eri näkökulmista. Aluksi käyn läpi jokaisen haastattelun niin tarkasti
kuin mahdollista. Pyrin dokumentoimaan haastattelut sellaisina kuin ne tapahtuivat.
Teknisesti käytän hiukan eri tapoja haastattelun kuvaamiseen. Poimin – tummennan – sellaiset käsitteet, jotka jollakin tavalla liittyvät tähän aiheeseen. Haastattelun
jälkeen käyn läpi kunkin haastatellun tekemän käsitearvioinnin ja teen tulkintoja ja
yhteenvetoja kummastakin. Tavoitteena on tuoda esiin kunkin haastateltavan näkökulma liikuntakulttuuriin ja -politiikkaan ja tehdä ymmärrettäväksi se, minkälaisia
käsitteitä hän käyttää ja mistä syystä. Uskon, että haastatteluiden perusteella lukija
saa hyvän kuvan siitä, minkälaisia käsitteitä liikuntakulttuurissa ja -politiikassa tarvitaan, kun toimitaan erilaisissa asemissa.
Haastattelujen jälkeen teen yhteenvetoja käsitearvioinneista. Selviää, miten paljon ja
minkälaisiin tarkoituksiin asiantuntijat käsitteitä tarvitsevat. Arviointien perusteella
nähdään, mitkä käsitteet toimivat parhaiten eri käyttöyhteyksissä ja mitä käsitteitä
tulisi joko tehdä tunnetummiksi tai jopa miettiä niiden tilalle joitakin uusia käsitteitä.

Käsitteet käyttötarkoituksen mukaan – haastateltujen heterogeeniset
liikuntakäsitteet
Tehdessäni hakemusta tähän hankkeeseen arvelin, että ei olisi kovinkaan helppo
määritellä liikuntakulttuurin ja -politiikan käsitteitä. Pidin sitä osin jopa arveluttavana tehtävänä, koska käsitteiden tulee muuttua, niiden täytyy kehittyä ja esimerkiksi
tutkimuksen yhtenä tarkoituksena on synnyttää uusia, maailmaa paremmin kuvaavia
ja ymmärtäviä käsitteitä. Oletin kuitenkin, että liikuntapolitiikan keskeisillä toimijoilla
olisi aika yhtenevä käsitys ainakin tärkeimmistä liikuntakulttuurin ja -politiikan käsitteistä. Haastattelut opettivat tässä suhteessa tutkijaa melkoisesti.
Liikuntapoliitikko ja taustavaikuttaja:
Leena Harkimon liikuntakäsitteet käyttöyhteyksissään
Seuraavassa käyn läpi kaikki tekemäni haastattelut. Ensimmäiseksi valikoituu kansanedustaja, valtion liikuntaneuvoston (VLN) puheenjohtaja Leena Harkimo. Harkimo määritteli itsensä liikuntapoliittiseksi taustavaikuttajaksi, koska hän ei ole missään järjestössä mukana lukuun ottamatta pientä, paikallista urheiluseuraa. Häneltä myös kysytään paljon neuvoja ja ollaan yhteydessä liikuntapolitiikkaan, liikunta-

88

paikkarakentamiseen ja yleisemminkin liikuntaan liittyvissä asioissa. Harkimo kertoi
”verkostoivansa” ihmisiä eli saattavansa yhteen ihmisiä, joista olisi hyötyä toisilleen.
Kysyessäni erikseen joutuuko hän VLN:n puheenjohtajana painostuksen kohteeksi
liikuntapolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä, hän sanoi, ettei ole sellaista joutunut
kohtaamaan.
Haastattelumme tai keskustelumme eteni hyvin epämuodollisesti niin, että Leena
Harkimo otti esille ja pohdiskeli käytännön läheisesti sitä, miten kukin käsite hänelle
näyttäytyy. Liikuntakulttuurista puhuessaan, hän käsitteli mm. erilaisia tapahtumia,
jotka liittyvät liikuntaan, projekteja ja hankkeita, jotka näkyvät julkisuudessa jonkin
aikaa. Liikuntapolitiikka on Harkimon mielestä yksinkertaisesti kaikki se, mihin päin
näitä asioita viedään.
Liikunnan edistämistä Harkimo pohti eduskuntatyön kautta niin, että sielläkin pyritään hallinnon rajat ylittävään liikunnan edistämiseen. Jokaisen ministeriön ja hallinnon sektorin tulisi Harkimon mukaan miettiä, miten liikuntaa voitaisiin edistää.
Hyvinvoinnin edistäminen pitää sisällään myös liikunnan edistämisen, sinne kuuluu
Harkimon mielestä myös ravintoasiat.
Syrjäytyminen johtuu Harkimon mukaan sosioekonomisista syistä ja liikunnan yleisestä vähenemisestä. Koulutus parantaa myös hyvinvointia, joten se tulisi ottaa paremmin huomioon. Erityisesti hän mainitsi, etä liikenne- ja viestintäministeriön tulisi
huomioida kevyen liikenteen väylät ja kaavoituksessa tulisi huomioida liikkuminen
ja tarpeettoman auton käytön vähentäminen.
Matalan kynnyksen liikuntapaikka on Harkimolle myös tärkeä käsite. Ylipainoinen ei
esimerkiksi pääse mukaan kovin helposti. Täytyy löytyä itselle sopiva liikuntapaikka
ja sen tulee tukea omaa identiteettiä. Myös helppokäyttöisyys ja kohtuuhintaisuus
ovat merkityksellisiä asioita matalan kynnyksen liikuntapaikalle.
Urheilun lieveilmiöt ja integriteettikysymys käsiteltiin myös haastattelussamme.
Tässä yhteydessä Harkimo nosti esille eettisesti kestävän urheilun, jossa pitää ottaa
huomioon sukupuolivähemmistöt jne. Harkimon mielestä on vielä jonkinmoinen kysymysmerkki, miten integriteettiin liittyvät asiat otetaan huomioon liikuntapolitiikassa ja mitä käsitteitä tulisi lopulta käyttää.
Opiskelijaliikunta aihealueena on Harkimolle tärkeä, koska Suomessa on lasten ja
nuorten liikuntaa, mutta meiltä puuttuu opiskelijaliikunnan ja nuorisovaiheen liikunta ja urheilu. Lukiolaki voisi Harkimon mielestä olla yksi osa opiskelijaliikunnan parantamisessa, mutta lainsisältöä ei vielä tunneta.
”Lukiossa liikunta ei ole enää opettelua uusiin lajeihin, vaan jotain vireystason kohottamista ja ettei toimintatapa liikkumisen katkeamisen välttämiseksi. Voisiko olla joka
päivässä jotakin koulussa suoritettavaa jotakin liikuntaa?”, pohti Harkimo lukiokysymystä. Korkeakoululiikunnan ja varsinkin ammattikorkeakoululiikunnan kehittäminen
pohditutti myös Harkimoa. ”Tärkeää olisi oppia liikunnallinen elämäntapa, jota myös
nuorisovaiheessa täytyisi tukea”, linjasi Harkimo tätä kysymystä.
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”Liikkumattomuus on vahva sana, jota paljon käytetään – ja itsekin käytän. Mikä on
raja, ei sitä voine askelten määrässäkään mitata”, mietti Harkimo: ”Ihminen liikkuu
arjessaan vain sen, mikä on välttämätöntä.” ”Maailman liikkuvin urheilukansa 2020”,
voisi Harkimon mielestä olla myös maailman ulkoilevin kansa. Se kansa, joka vaeltaa
kaduille – happea haukkaamaan.
Urheilijan polku – onko se liian yksilöllinen metafora, mietti Harkimo. Hän otti esimerkin tuttavansa 3-loikkaajapojasta, joka oli lopettamassa, jolloin koko identiteetti
oli murentumassa, koska ”3-loikkaperhe” oli ollut niin tärkeä. Urheilu on siis yksilölajinakin yhteisöllistä niin hyvässä kuin pahassakin. Lopettavien ongelma onkin Harkimon mielestä usein se, miten löytää uusi identiteetti uran jälkeen.
Liikuntalaki pohditutti Harkimoa – ”mitä siinä pitäisi olla?” Lähtökohtana hän piti
liikunta-alueen kokonaisuudistusta, mutta niin, että ehkä itse lakiin ei tarvitsisi niin
isoa muutosta. Kuntien rooli täytyy hänen mielestään miettiä kunnolla. Liikunta voisi
olla myös lakisääteisemmin perusteltu eli jonkinlainen sivistyksellinen perusoikeus,
pohdiskeli Harkimo ja harmitteli, että seurojen tai liikuntapaikkojen käytöstä tai käyttöasteista on liian vähän luotettavaa tietoa. Hän pohtikin kuntien hyvinvointiselontekojen merkitystä tässäkin suhteessa.
Miten liikuntalaissa tai lainsäädännössä otetaan huomioon yksityiset liikuntapalvelut
ja miten ne huomioidaan liikunnan edistämisessä ja mikä oikeastaan on kunnan tehtävä – onko kuntien tehtävä myös elinkeinopolitiikkaa esimerkiksi liikuntayrittäjyyttä
tukemalla? Kunnat kilpailevat myös keskenään näistä liikuntapalveluista. Näitä kaikkia käsitteitä ja linjauksia Harkimo pohti antamatta tarkkaa vastaustaan mihinkään.
EU-tasolla tapahtuu liikunnassa ja urheilussa Harkimon mukaan myös paljon. Urheilupelaaminen eli Veikkaustoiminta on hänen mielestään ”yksi kansallinen murheenkryyni ja toinen on urheiluvilppi”. Integriteetti ja match fixing ovat tulleet myös esille.
Kysyin, käyttääkö Harkimo sportti-käsitettä, johon hän vastasi : ”Jos käytän, niin se on
aika laaja käsite. Sporttinen voi olla habitukseltaan sellainen. Mutta sportti on ehkä
vähän liian yleistävä.” Kysyin myös soveltavasta, erityisliikunnasta ja erityisryhmien
liikunnasta sekä vammaisurheilusta tiedustellen, mitä käsitettä Harkimo itse käyttäisi
näistä. Yksi käsite olisi Harkimon mielestä liian yksinkertaistava – täytyy olla monenlaisia käsitteitä. Erityisryhmät käsitetään Harkimon mielestä hyvin, mutta soveltava
liikunta on hänen mielestään sellaista, missä ei tarvitse välttämättä olla erityisryhmä,
jossa sitä sovelletaan. Se vain on jotenkin kyseiselle ryhmälle sovellettua liikuntaa.
Leena Harkimon haastattelussa nousi esiin hyvin niitä käsitteitä, joita (liikunta)politiikan ammattilaisen agendalle tänä päivänä voi olettaakin tulevan. Liikunnan monipuolinen edistäminen osoittautui selvästi liikuntapoliittiseksi, mutta myös yleisemmäksi huolen aiheeksi. Samalla haastattelun kautta ilmeni myös tietty epätietoisuus
siitä, mitä (liikunnasta) syrjäytymiselle pitäisi tehdä. Monia eri vaihtoehtoja hyvinvointinäkökulmasta liikuntapaikkojen ja laajemmin olosuhteiden parantamiseen tuli
haastattelussa esille. Mutta tuntui siltä, että pelkät materiaaliset resurssitkaan eivät
riittäisi tekemään tarpeeksi matalan kynnyksen paikkoja niille, joille liikunta voi olla
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kulttuurisesti vaikea asia esimerkiksi oman identiteetin ollessa erilainen kuin ”liikkujilla”. Harkimo toi esille identiteettipolitiikan merkityksen myös urheilevien nuorten
kohdalla pohtiessaan sitä, miten iso merkitys urheiluyhteisöön kuuluminen ja toisaalta siitä pois joutuminen voivat olla.
Leena Harkimon tärkeimpien liikuntakäsitteiden sopivuus ja toimivuus
Tämän tutkimuksen kannalta olennaiset kysymykset sen lisäksi, että tiedetään, mitä
käsitteitä liikuntakulttuurissa ja -politiikassa tarvitaan, ovat
a)		 Miten käytetyt käsitteet sopivat eri käyttöyhteyksiinsä, ts. joku käsite saattaa
		 olla erittäin sopiva, ymmärrettävä ja toimiva jossakin käyttöyhteydessään,
		 mutta huomattavasti huonompi jossakin toisessa. Hyvä käsite on sellainen, joka
		 tulee ymmärretyksi – vieläpä suurin piirtein samalla tavalla – niin politiikassa,
		 järjestöissä, mediassa kuin esimerkiksi yksittäisen kansalaisen suussa.
b)		 Käänteinen tulos on se, että tässä saadaan tietoa myös siitä, miten asiantunti		 joiden käyttämät käsitteet toimivat eri käyttöyhteyksissään eli mihin käyttö		 yhteyteen nykyiset käsitteet on ajateltu ja mihin käyttöyhteyteen tai kohde		 ryhmään ne eivät mahdollisesti toimi.
Kun tulkitsen seuraavassa Leena Harkimon itsensä määrittelemiä tärkeimpiä käsitteitä, joita hän on itse myös arvioinut, saan hyvin subjektiivista tietoa siitä, miten
liikuntapoliittiset toimijat itse arvioivat omien käsitteidensä toimivuutta eri käyttöyhteyksissään. Subjektiivisuuden voi katsoa tässä olevan etu, koska se pakottaa vaikutusvaltaiset toimijat itserefleksioon omia käsitteitä kohtaan. Sektoritutkimuksen on
pyrittävä jonkinlaiseen vaikuttavuuteen ja voisi kuvitella, että itserefleksio olisi ainakin askel vaikuttavuutta kohti.
Katsotaan ensin, miten tätä käsitearviointia voi ja kannattaa tulkita. Vaikka tässä
siis on kysymys vain yhden toimijan subjektiivisesta mielipiteestä, niin tulkitsen tätä
ikään kuin totena aivan samoin kuin kaikkien muidenkin antamia arviointeja. Lopuksi
teen sitten joitakin yhteenvetoja ja pohdintoja siitä, mitä koko aineisto kertoo. Tämä
tapa on mielestäni kuitenkin perusteltu, koska haastateltavat esittivät niin erilaisia
käsitteitä, joten eri haastateltavien käsitearviointeja ei juurikaan voi verrata toisiinsa.
Se toki oli alun perin ideani, että olisin näin voinut tehdä. Toisaalta on perusteltua
nostaa esiin kaikki näiden asiantuntijoiden tärkeinä pitämät käsitteet ja niiden hyvät
ja huonot puolet, vaikka arvioitsija olisikin hiukan jäävi, koska hän arvioi itse käyttämiään käsitteitä. Jatkossa kuitenkin näkyy, että arvioitsijat ovat myös aika kriittisiä
omia käsitteitään kohtaan.
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Taulukko 6. Leena Harkimon tärkeimmät käsitteet arvioituna asteikolla 1=ei toimi juuri lainkaan…
5=toimii erinomaisesti eri käyttöyhteyksissään.

Muut
hallinnonalat

Poliittinen
järjestelmä

Käsite

Järjestömaailma

Kunnat,
aluehallinto

Tiede

Julkisuus

Kv.
toiminta
5,00

4,00

5,00

5,00

3,00

3,00

5,00

5,00

5,00

5,00

4,00

3,00

5,00

5,00

4,00

5,00

5,00

3,00

5,00

3,00

5,00

3,00

3,00

5,00

2,00

5,00

1,00

Liikuntakulttuuri

5,00

Liikuntapolitiikka
Liikunnan edistäminen
Matalan kynnyksen
liikuntapaikka
Urheilun lieveilmiöt

5,00

2,00

5,00

3,00

2,00

5,00

5,00

Integriteetti

5,00

3,00

5,00

3,00

2,00

5,00

5,00

Opiskelijaliikunta

5,00

4,00

3,00

4,00

3,00

5,00

2,00

Liikkumattomuus

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

2,00

Keskiarvo

5,00

3,75

4,50

4,38

3,00

4,50

3,50

Mitä Harkimon arvioinnit tarkoittavat käytännössä? Kun katsotaan, miten nämä kaikki
käsitteet toimivat käyttöyhteyksissään, niin näkyy selvästi se, että ne toimivat erinomaisesti liikuntapoliittisessa kontekstissa (5,0) , järjestömaailmassa (4,5), mediassa (4,5) ja
kunnissa/aluehallinnossa. Sen sijaan Harkimon käsitteet toimivat vain kohtuullisen hyvin muilla hallinnonaloilla (3,75), kansainvälisessä toiminnassa (3,5) ja tieteessä (3,0).
Harkimo arvioi näitä samoja käsitteitä myös muissa käyttöyhteyksissään kuin näissä
enemmän ”liikuntapoliittisissa” konteksteissa. Se tuo hiukan erilaisen näkökulman
käsitteisiin.
Kuva 3. Leena Harkimon käyttämät käsitteet arvioituna asteikolla 1=ei toimi juuri lainkaan…
5=toimii erinomaisesti eri käyttöyhteyksissään.
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Tästä kuviosta näkee sen, että Harkimon käyttämät käsitteet (ks. taulukot) toimivat
oikein hyvin liikuntapolitiikassa (4,6), julkisella sektorilla (4,4) ja järjestömaailmassa
(4,0). Yksityissektorille eli markkinoilla ja yritysmaailmassa nämä käsitteet toimivat
jonkin verran huonommin (3,6), mutta huolestuttavaa on varmasti se, että nämä käsitteet toimivat varsin huonosti sekä koko liikuntakulttuurisessa kontekstissa (2,9),
yksilöille (2,5) että perhekontekstissa (2,5).
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Yhteenvetona tästä käyttöyhteystarkastelusta voikin sanoa, että vaikutusvaltaisen
liikuntapoliitikon tärkeiksi määrittelemät liikuntakäsitteet toimivat erinomaisesti tai
ainakin hyvin liikuntapoliittisessa kontekstissaan eli siellä, missä liikuntapoliittista
valtaa eniten käytetään. Hienoisia ongelmia tulee sekä muiden kuin liikuntahallinnon kanssa toimiessa sekä kansainvälisessä kontekstissa ja myös tieteessä. Pohdintaa herättänee se, että nämä liikuntapolitiikassa toimiville varsin tutut käsitteet eivät
Harkimon mielestä toimi laajemmassa liikuntakulttuurisessa kontekstissa eivätkä oikein ollenkaan ihmisten arjessa.
Tämän arvioinnin perusteella voisi perustellusti suositella joko näiden käsitteiden parempaa avaamista ja niistä keskustelua sellaisissa medioissa, jotka tavoittavat ns. tavalliset kansalaisetkin. Onhan nykypäivänä erittäin tärkeää demokratiankin kannalta
se, että ihmiset tietävät ja ymmärtävät ne käsitteet, joilla (liikunta)politiikassa operoidaan. Kun liikuntapolitiikassa yhä useammin myös pyritään vaikuttamaan juuri siihen
yksilöön tai hänen lähiyhteisöönsä, jotta liikkuminen, liikunnan harrastaminen ja hyvinvointi lisääntyisi, niin on erityisen tärkeää se, että käsitteet tulevat ymmärretyiksi.
Tästä onkin hyvä jatkaa arviointia arvioimalla itse yksittäisten käsitteiden toimivuutta
eri käyttöyhteyksissään. Tavoitteenahan tässä on luoda jonkinlaisia suosituksia juuri
yksittäisten käsitteiden käytölle. Jos Leena Harkimon käsitteet kokonaisuudessaan
eivät toimineet kaikissa käyttöyhteyksissään, niin jotkut käsitteet saattavat silti olla
tässä suhteessa toisia parempia.
Taulukko 7. Leena Harkimon käsitteiden toimivuus sekä liikuntakulttuurisessa että
liikuntapoliittisessa kontekstissa. Luvut ovat keskiarvoja arviointiasteikon ollessa 1…5.

Käsite

Toimivuus
Toimivuus
liikuntakulttuuri liikuntapolitiikka

Keskiarvo

Liikuntakulttuuri

3,29

4,29

3,79

Liikuntapolitiikka

3,14

4,57

3,86

Liikunnan edistäminen

4,57

4,29

4,43

Matalan kynnyksen

3,29

3,43

3,36

Urheilun lieveilmiöt

2,71

3,86

3,29

Integriteetti

2,57

4,00

3,29

liikuntapaikka

Opiskelijaliikunta

3,14

3,71

3,43

Liikkumattomuus

4,86

4,57

4,71

Keskiarvo

3,45

4,09

3,77

Liikkumattomuus (4,7) ja liikunnan edistäminen (4,4) näyttäisivät olevan näistä Leena
Harkimon valitsemista käsitteistä sellaisia, joita voisi suositella käytettäväksi monissa
eri käyttöyhteyksissä. Ne toimivat hänen mielestään hyvin myös yksilöille ja perheille,
vain kansainvälisessä kontekstissa nuo termit eivät toimi kovin hyvin. Liikuntapolitiikka ja -kulttuuri toimivat nekin melko hyvin eri käyttöyhteyksissä – ja varsinkin liikuntapoliittisissa konteksteissaan ne toimivat erittäinkin hyvin. Perheissä ja yksilöiden
kohdalla ne tosin toimivat Harkimon mielestä erittäin huonosti.
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Liikuntapoliittisessa kontekstissa huonoiten toimii ”matalan kynnyksen liikuntapaikka” ja liikuntakulttuurisemmassa kontekstissa integriteetti tuntuu vieraimmalta käsitteeltä – keskiarvoisesti heikoimmin toimivalta tuntuu edellisten lisäksi käsitekokonaisuus ”urheilun lieveilmiöt”.
Yhteenvetona tästä tarkastelusta voi sanoa, että sen avulla saa hyvin monipuolisen
kuvan eri käsitteiden sopivuudesta ja toimivuudesta eri käyttöyhteyksissään. Arvioija joutuu ja saa pohtia, miten hänen käyttämänsä käsitteet mahdollisesti toimivat
puhuteltaessa eri kohderyhmiä. Tämän tutkimuksen yhtenä perustavoitteena on selvittää eri keinoin liikuntakulttuurissa ja -politiikassa käytettävien käsitteiden soveltuvuutta ja ymmärrettävyyttä eri käyttökonteksteissa. Näiden Leena Harkimon tärkeinä pitämien liikuntakäsitteiden itsearviointi antaa mielestäni hyviä suuntaviivoja,
joiden perusteella voi myöhemmin arvioida eri käsitteitä ja mahdollisesti myös tehdä
suosituksia käsitteiden käytölle.
Yksi tulkinta tässä vaiheessa on varmaankin se, että jotkut käsitteet toimivat monissa
eri käyttökonteksteissaan, mutta näitä käsitteitä ei ehkä lopulta ole kovin paljon. Sen
sijaan paljon enemmän on käsitteitä, jotka toimivat kohtalaisen hyvin aika monessa
käyttökontekstissa, mutta ne saattavat olla lähes toimimattomia joissakin toisissa.
Käyttökonteksteista päin katsottuna näyttäisi siltä, että kaikki Harkimon valitsemat
käsitteet toimivat jopa erinomaisesti (liikunta)poliittisissa konteksteissaan, mutta
varsin heikosti yksilöiden ja perheiden tasolla.
Liikuntavirkamies moninaisten käsitteiden käyttäjänä
Titti (Kirsti) Laineen liikuntakäsitteet ja käyttöyhteydet
Titti (Kirsti) Laine toimii ylitarkastajana opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntayksikössä. Hän määritteli itsensä ”valtionhallinnon virkamieheksi”, jonka tehtävinä on
valtion liikuntahallinnon liikuntamäärärahojen kohdentaminen ja liikuntastrategian
linjausten toteuttaminen. Kysymykseeni kumpi on tärkeämpää päätösten toimeenpano vai asioiden valmistelu, Titti vastasi, että valmistelu on tärkeämpää. ”Pitkäjänteinen liikuntastrategian valmistelu ja poliittisten linjausten toimeenpaneminen
muodostavat kokonaisuuden”.
Keskusteluamme voisi luonnehtia Titin pohdiskelevaksi yksinpuheluksi, jossa olin
osallistuva kuuntelija, joka silloin tällöin teki tarkentavan kysymyksen. Haastattelumuistiinpanojani onkin luettava tässä kontekstissa, sillä ymmärsin, että haastateltava
myös edustaa tutkimuksen tilaajan näkökulmaa ja siksi heitti myös minulle kysymyksiä, joihin hän toivoi minun antavan myöhemmin joitakin vastauksia.
Aloitimme pohdiskelun liikuntakulttuurin ja -politiikan tärkeimmistä käsitteistä. ”Liikunta ja urheilu -käsitteiden hahmottaminen on vaikeaa, onko liikunta se kattava
käsite?”, aloitti Titti Laine pohdiskelunsa, jonka hän päätti ajatukseen siitä, että ”Liikunnan edistäminen on kuitenkin se iso juttu.”
Liikuntakulttuuri on -politiikkaan nähden yläkäsite. Siihen kuuluu niin julkinen sektori, järjestömaailma kuin yksityinen sektorikin. Terveyttä edistävä liikunta on laissa
ja asetuksessa terveysliikunta. Näin Laine asettelee käsitteitä järjestykseen kysyen
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lopuksi: ”Miksi me puhutaan näistä käsitteistä – onko tarvinnut ottaa kansanterveydellisistä syistä tämä käsite, että se perustelisi paremmin liikunnan?”
Laine otti esiin myös sen, että monia käsitteitä käytetään sekaisin. Jos esimerkiksi
passiivisuus ja aktiivisuus pannaan rinnakkain, niin aktiivisuus kuuluu liikuntapolitiikkaan ja passiivisuus taas terveyspolitiikkaan. Laine sanoo olevansa ”laput silmillä”
näissä hallinnon alojen välisissä keskusteluissa, kun puhutaan resurssien välisestä
jaosta, ettei liikuntayksikön rahaa valu sosiaali- ja terveysliikuntaan.
Käytettyjen käsitteiden kontekstisidonnaisuus heijastuu tässäkin pohdinnassa, jossa
liikuntayksikön virkamiehen tulee perustella liikuntaa sosiaali- ja terveyspuolen virkamiehille. Tämä konkretisoituu hyvin pohdinnassa urheilusta. Laine kysyykin: ”Miksi
urheilu-sanasta on tullut epätoivottava sana?” Esimerkiksi kilpa- ja huippu-urheilu
on niputettu samaan sanaan, vaikka ei ehkä pitäisi, koska kilpaurheilu on Laineen
mielestä myös terveysliikuntaa.
Liikuntakäsitepohdinnan lopuksi Laine makustelee liikkumista käsitteenä. ”Liikkuminen on käsitteenä hankala, koska se voi tapahtua myös kulkuvälineillä. Liikkumista ei
pidetä yksikön teksteissä esillä tästä syystä.”
Seuraavaksi siirryimme joustavasti kohti muita valtionhallinnon virkamiehelle tärkeitä käsitteitä. Valtion ohjaus, järjestöjen tulosperusteinen ohjaus, valtion osuudet
jne. ovat aika vaikeita termejä. Tulevaan liikuntalakiin täytyisi tulla jotakin ohjaustematiikasta. Vaikutusten ja vaikuttavuuden arviointi on siten myös tärkeä sijansa
– tutkimuksessa on samoilla termeillä hiukan eri sisältö. Näin summaa Laine käsitteitä, joilla liikuntapolitiikkaa ohjataan.
Ministeriöllä on ollut kriteereitä esim. eettisyyteen, tasa-arvoon tai yhteiskuntavastuuseen liittyen. Jälkimmäinen on nähty ympäristöarvoina ja eettisyys liittyy dopingiin. Yhdenvertaisuus etnisten, vammaisten tai sukupuolivähemmistöjen kesken
liittyy myös tähän kokonaisuuteen. Nämä käsitteet – ja muutkin – voivat siis olla kriteereinä sille, miten vaikuttavuutta arvioidaan. Miten hyvin asiat otetaan esimerkiksi
järjestöissä huomioon, voi vaikuttaa valtionapuun.
Liikunnan ylitarkastajaa mietityttivät myös liikunta-alan ammattinimikkeet. Liikuntaneuvojat, liikunnanohjaajat (amk), personal trainerit, valmentajat jne. Mitä näille
nimityksille voisi tehdä, jotta ne kuvaisivat paremmin kunkin ammattiryhmän työtä ja
osaamista, kysyy Laine. Kyse on myös siitä, minkälainen koulutus pitäisi esimerkiksi
personal trainereilla tai omaohjaajille/-valmentajilla olla. Ja pitäisikö ne sisällyttää
julkiseen koulutusjärjestelmään vai ei.
Syrjäytymistematiikka sisältää myös käsitteellisen ulottuvuutensa. Ylitarkastaja otti
esille liikunnallisen elämäntavan ja drop outin sen yhtenä ongelmakohtana. Pitäisikö käyttää liikunnan/urheilun lopettamista pikemminkin kuin drop outia, koska kyse
ei ole pelkästään pois putoamisesta, vaan myös omasta valinnasta. Tästä oli helppo
siirtyä syrjäytymisproblematiikkaan: ”Mikä on liikunnan rooli – estääkö se vain liikunnasta syrjäytymistä vai myös yhteiskunnasta syrjäytymistä?”, kysyy Laine.
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Oma kokonaisuutensa on hallinnonkin näkökulmasta se, minkälaisia käsitteitä käytetään liikuntalain määrittelemästä erityisryhmien liikunnasta. ”Erityisliikunta, soveltava liikunta, vammaisurheilu, mikä toimii? Jos ymmärrän soveltavan liikunnan, niin
se olisi toimivampi kuin erityisliikunta. Virkamiehenä joudun kuitenkin käyttämään
erityisryhmien liikuntaa.” Näin pohti Laine käsitteiden käytön ongelmia. ”Vammaisurheilukin kalskahti aluksi pahalta, mutta se on kuitenkin käytännössä aika toimiva”,
sanoo Laine praktisesti. Hän myös makusteli integraatiota ja inkluusiota käsitteinä. ”Inkluusio on parempi sanana. Silloin toimitaan yhdessä riippumatta osallistujien
taustoista”, päätteli Laine.
Erittäin tärkeä alue myös liikuntahallinnolle on liikunnan ja urheilun kansalaistoiminta, onhan liikuntalaissakin määritelty kansalaisjärjestöille varsin iso rooli suomalaisessa järjestelmässä. ”Mitä käsitteitä käytetään kansalaisjärjestöistä, -toiminnasta,
vapaaehtoistoiminnasta, yleishyödyllisestä toiminnasta? Niputetaanko liikaa asioita samoihin sanoihin?”, kysyy Laine.
Jos tulevaisuudessa on enemmän palvelutyyppistä toimintaa, niin mikä sana olisi
paras? Ja vaikka vapaa kansalaistoiminta on suurinta ja kauneinta, niin jokin siinä
klikkaa? Kun kolmannelle sektorille sekoittuu elinkeinotoiminnan kaltaista toimintaa, niin miten siihen suhtautua. Tällaisten asioiden ratkaiseminen on hallinnonkin
näkökulmasta erittäin keskeistä. Ja sitten on vielä liikuntayrittäjyys.
”Työyhteisöliikunta on tullut myös meidän vastuisiin; olen yrittänyt vastustaa tämän
ottamista liikuntahallinnon alle. Se on TTL:n (Työterveyslaitos) tehtävä. Työssä jaksamisen edistäminen ja työurien pidentäminen ovat tavoitteenamme, mutta meille ei
mielestäni kuuluisi resurssivastuuta, vaan ehkä koordinaatiovastuu”, päättelee Laine.
”Muutenkin meillä voisi olla koordinaatiovastuuta yli ministeriörajojen ja se voisi
näkyä myös tulevassa liikuntalaissa. Siinä laissa voisi olla myös liikuntavaikutusten
arviointi (”LiVaus”). Pitäisi olla asiantuntijataho, joka pystyisi tämän tekemään”, pohtii Laine.
Sitten Laine innostuu: ”Tiedolla johtaminen on lempilapseni. Se tuotettu tieto pitäisi saada paremmin tähän päätöksentekoprosessiin mukaan. Liikuntakulttuurissa on
ollut sen tyyppinen asiantuntijavalta, että hyvä urheilija on hyvä asiantuntija. Valtionhallinnossa on aika vähän viitattu tieteelliseen pohjaan. Tiedolla johtaminen on
sekä prosessi että periaate. Jotta se toimisi, meillä pitäisi olla saavutettavissa se pirstaleisesti tuotettu tieto. Sen pitäisi olla myös popularisoitu ja käytännöllistetty. Tässä
ollaan lapsenkengissä tiedolla johtamisessa.”
Ja taas mennään eteenpäin: ”Liikuntaolosuhde, liikuntapaikka – puhutaan liikunnan
esteettömyydestä, saavutettavuudesta, fasiliteeteista jne. Paikka on käsitteenä selkeä, mutta olosuhdekäsitteeseen liittyy myös käytettävyys ja saavutettavuus.”
Olosuhteista huippu-urheilun kentille. ”HuMun (Huippu-urheilun muutosryhmä)
kautta ovat tulleet esille mm. urheiluakatemiat, valmennuskeskukset jne. Liikunnan
koulutuskeskuksille – kuudelle – tuli valmennuskeskuksen status. Urheiluakatemiat
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saavat aika paljon tukea ”kaksoisurajärjestelmään” eli urheilijat voisivat harjoitella
arjessaan eli kaupungeissa. Emme kuitenkaan voi pakottaa kaikkia muuttamaan isoihin kaupunkeihin ja/tai valmennuskeskukseen.”
Lopuksi Titti Laine pohdiskelee yleisempiä kysymyksiä.
”Liikunnan yhteiskunnallisen perustelun määritelmässä on itseisarvon ja välinearvon ero.” Hänen mielestään liikunta- urheilupolitiikka on varsin sisäänpäin lämpiävä
alue. ”Kun en itse ole liikunnalta valmistunut, niin en ole joidenkin mielestä oikein mitään”, totesi Laine yhden piirteen liikuntapolitiikasta.
”Elämänkaari tai -kulku, miten otamme väestön ikääntymisen huomioon? Kohderyhmien profilointi elämänkaaren näkökulmasta on aika heikkoa. Nuorisokulttuureissa
on omat haasteensa, keski-ikäisillä ja ikäihmisillä omansa. Eikä meillä ole jatkuvan
seurannan mittareita siitä, miten väestön liikunta kehittyy. Organisoitu liikunta, organisoimaton liikunta, omaehtoinen liikunta… avustukset menevät nyt rekisteröityjen yhdistysten kautta. Voisiko tukea antaa jotenkin muuten?”, pohdiskeli Laine mm.
ikääntymiseen liittyviä kysymyksiä.
Ja lopuksi rahaan, sillä ministeriön käsitteistöä ohjaa tietysti vahvasti se, mitä ja keitä ministeriö avustaa. Avustamiseen liittyy tietysti se, miten tuki käytetään oikeisiin asioihin. ”Ministeriö tukee nyt järjestöjä noin 44 miljoonalla eurolla, kuntia noin
40 M€:lla. Koulutuskeskukset saavat 20 M€ ja liikuntatiede noin 10 M€ ja sitten on
hankkeita, jotka ovat aika vakiintuneita. Miten pystymme vastaamaan haasteeseen,
jossa muutkin organisaatiot toimivat liikunnan parissa. Ja miksi olemme niin hygieenisiä suhteessa kuntiin, miksemme informaatio-ohjaa kuntia paremmin?”, kysyy
Laine lopuksi.
Titti Laineen tärkeimpien liikuntakäsitteiden sopivuus ja toimivuus
Tämän tutkimuksen kannalta olennaiset kysymykset sen lisäksi, että tiedetään, mitä
käsitteitä liikuntakulttuurissa ja -politiikassa tarvitaan, ovat
a)		 Miten käytetyt käsitteet sopivat eri käyttöyhteyksiinsä, ts. joku käsite saattaa
		 olla erittäin sopiva, ymmärrettävä ja toimiva jossakin käyttöyhteydessään,
		 mutta huomattavasti huonompi jossakin toisessa. Hyvä käsite on sellainen,
		 joka tulee ymmärretyksi – vieläpä suurin piirtein samalla tavalla – niin poli		 tiikassa, järjestöissä, mediassa kuin esimerkiksi yksittäisen kansalaisen suussa.
b)		 Käänteinen tulos on se, että tässä saadaan tietoa myös siitä, miten asiantunti		 joiden käyttämät käsitteet toimivat eri käyttöyhteyksissään eli mihin käyttö		 yhteyteen nykyiset käsitteet on ajateltu ja mihin käyttöyhteyteen tai kohde		 ryhmään ne eivät mahdollisesti toimi.
Titti Laine kävi läpi suuren määrän erilaisia liikuntakulttuurin ja -politiikan käsitteitä
eli yhteensä 63 käsitettä. Ne kattoivat laajasti jo haastattelussa läpikäytyjä käsitteitä, joilla kuvataan liikuntakulttuurin eri ilmiöitä, mutta myös liikuntapolitiikan harjoittamiseen liittyviä käsitteitä. Laine teki käsitearvioinnin sekä”liikuntakulttuurin eri
käyttöyhteyksiin” että ”liikuntapoliittisiin konteksteihin”. Kuvaankin melko tarkasti
nämä Laineen tekemät käsitearvioinnit, koska niiden perusteella saa hyvän kuvan
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siitä, minkälaisia käsitteitä ainakin valtion liikuntahallinnossa tarvitaan liikuntapolitiikan tekemisessä. Laineen arvioinnit tuovat myös tärkeää tietoa siitä, miten eri
käsitteisiin voi ja kannattaa suhtautua. Vaikka olisi hänen kanssaan eri mieltä siitä,
miten jotkut käsitteet eri käyttöyhteyksissään toimivat, niin näiden arviointien näkeminen panee pohtimaan myös omia tulkintoja eri käsitteiden toimivuudesta eri
käyttöyhteyksissään.
Valtionhallinnon käyttämät, ja tarvitsemat, käsitteet toimivat erittäin hyvin julkisella
sektorilla, liikuntapolitiikan ja liikuntakulttuurin konteksteissa ja järjestömaailmakin
ne ymmärtää hyvin. Sen sijaan yksilöitä ja yksityistä sektoria ajatellen käsitteissä olisi toivomisen varaa. Perheiden käyttöön näitä käsitteitä ei ole varmaan alun perin
tarkoitettukaan, mutta koska perheiden toiminta on erittäin tärkeää liikunnan ja urheilun edistämisessä, niin olisi hyvä, että myös perheissä ymmärrettäisiin hallinnon
käyttämiä käsitteitä.
Kuva 4. Titti
Laineen liikuntakäsitteiden sopivuus
eri käyttöyhteyksiin.
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Yksittäisistä käsitteistä liikunta, urheilu, urheiluseura, huippu-urheilu, kilpaurheilu,
eettisyys, yhdenvertaisuus, tasa-arvo, liikunnallinen elämäntapa, liikuntapaikka, liikuntaolosuhde, esteettömyys, saavutettavuus ja kaksoisura ovat Laineen mielestä
kaikille ymmärrettäviä käsitteitä. Kaikkein huonoimmin ymmärrettäviä käsitteitä ovat
Laineen mielestä kansanterveys, liikkuminen ja tulosohjaus, joita eivät siis tämän
arvioinnin mukaan ymmärrä sen enempää tavalliset kansalaiset kuin julkisen sektorin tai urheilujärjestöjenkään ihmiset. Yllättävää oli se, että mm. terveyttä edistävä
liikunta ja terveysliikunta olivat Laineen mielestä nekin huonosti ymmärrettäviä käsitteitä.
Viisiportaisella asteikolla arvioituina noin kaksi kolmesta Laineen mainitsemasta käsitteestä tulee hyvin tai erinomaisesti ymmärretyksi näissä kaikissa em. käyttöyhteyksissään. Alle 15 prosenttia käsitteistä oli sellaisia, joiden ymmärrettävyys on Laineen mielestä huono tai melko huono. Kun arvioitsija katselee maailmaa valtion liikuntahallinnon näkökulmasta, niin arvioinnit poikkeavat jonkin verran esimerkiksi
tutkijan arvioinneista. Onkin tärkeää tuoda esille se, miten käsitteiden sopivuus ja
ymmärrettävyys koetaan hallinnosta käsin, koska hallinnon on yritettävä vaikuttaa
ja myös ymmärtää käytännössä monenlaisia tahoja, joiden kanssa he ovat tekemisissä ”viranomaisina”.
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Ratkaisumahdollisuuksia ymmärrettävyysongelmaan on periaatteessa kolme: jatketaan nykyisten käsitteiden käyttöä ja tyydytään niiden rajallisuuteen; vaihdetaan käsitteitä tai ei käytetä sellaisia käsitteitä, jotka ovat vaikeimmin ymmärrettäviä. Kolmas vaihtoehto on se, että parannetaan käytettyjen käsitteiden ymmärrettävyyttä
eri tavoin, jotta niiden sisältö tulisi tutuksi kaikille mahdollisille tahoille. Laineen arvioinnin perusteella noin kolmasosaa käsitteistä kannattaisi tarkastella kriittisesti ja
miettiä, pitäisikö niille tehdä jotain.
Laine arvioi liikuntakäsitteitä myös liikuntapolitiikan eri käyttöyhteyksiin eli poliittiseen järjestelmään, muihin hallinnonaloihin, järjestömaailmaan, kuntiin/aluehallintoon, tieteeseen ja julkisuuteen. Oletettavaa oli, että liikuntahallinnon käsitteet toimivat tässä piirissä edellisiä paremmin. Näin olikin, sillä huomautettavaa käsitteiden
sopivuudessa on oikeastaan vain muiden hallinnonalojen ja osin myös julkisuuden
suhteen.
Kuva 5. Titti Laineen liikuntakäsitteiden sopivuus liikuntapolitiikan toimijakontekstissa.

Parhaiten ymmärrettäviä käsitteitä olivat nyt liikunta, yhdenvertaisuus, yhteiskuntavastuu, tasa-arvo, saavutettavuus, elämänkaari ja elämänkulku. Vain kohtuullisesti ymmärrettäviä käsitteitä olivat mm. kuntoilu, kuntourheilu, kansanterveys, passiivisuus, liikkuminen, urheiluakatemia, valmennuskeskus, mutta myös esimerkiksi
työhyvinvointi, valtionosuus ja -avustus. Kokonaisuutena käsitteet tulivat kuitenkin
hyvin tai ainakin kohtuullisen hyvin ymmärretyiksi Laineen mielestä tässä liikuntapoliittisemmassa kontekstissa.
Muille hallinnonaloille vaikeuksia tuottavat eniten liikuntahallinnon instituutiot eli
urheiluakatemia, valmennuskeskus, urheiluopisto, liikuntaopisto ja myös kaksoisura
-käsite. Julkisuudelle hankalia käsitteitä tuntuvat olevan tulosperusteinen-, tulos- ja
tavoiteohjaus sekä valtionavustus- ja -osuus, joka tuottaa käsitteenä yllättäen vaikeuksia tulosohjauksen lisäksi myös järjestötoimijoille. Media ei myöskään ymmärrä
liikunnan itseis- ja välinearvoa.
Yhteenvetona valtion liikuntahallinnon virkamiehen, Titti Laineen, tekemistä käsitearvioinnista voi sanoa ainakin seuraavaa. Liikuntahallinnossa tarvitaan paljon erilaisia käsitteitä. Suurin osa niistä koskee suoraan liikuntaa ja urheilua, niiden eritasoista harrastamista tai jopa liikkumattomuutta ja liikunnasta syrjäytymistä. Näyttää
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siltä, että tarvitaan monenlaisia liikuntakäsitteitä kuvaamaan sitä monimuotoisuutta,
-tasoisuutta ja -merkityksellisyyttä, mitä liikuntailmiöön sisältyy. Osa tästä käsitteistöstä tulee hyvin ymmärretyksi eri käyttöyhteyksissään, mutta monet – osa uusia
käsitteellistyksiä – eivät ainakaan vielä toimi kaikissa yhteyksissään. Suositeltavaa
olisi ainakin se, että vaikeimmin ymmärrettäviä käsitteitä yritettäisiin tehdä tutummiksi niissä käyttökonteksteissa, joissa ne ovat tällä hetkellä vähiten ymmärrettyjä.
Taulukko 8. Titti Laineen liikkumista, liikuntaa ja urheilua kuvaavia käsitteitä.
Liikunta

Kilpaurheilu

Liikkuminen

Organisoimaton

Urheilu

Kuntourheilu

Liikunnallinen

liikunta

Terveyttä edistävä

Fyysinen aktiivisuus

elämäntapa

Erityisliikunta

liikunta

Passiivisuus

Työyhteisöliikunta

Soveltava liikunta

Terveysliikunta

Huippu-urheilu

Omaehtoinen liikunta

Vammaisurheilu

Organisoitu liikunta

Erityisryhmien liikunta

Kuntoilu

Kuten taulukosta näkyy, käsitteitä on varsin runsaasti – ja silti siinä ei ole esimerkiksi
kuntoliikuntaa, luontoliikuntaa, työmatkaliikuntaa, lähiliikuntaa, harrasteliikuntaa tai
kestävyys-, ilmaisu-, ulko- ym. ym. liikuntaa mukana. Taulukosta kuitenkin näkee sen,
että liikunta ja urheilu jakaantuu tason ja määrän sekä tavoitteen mukaisiin ryhmiin
hyvin luontevasti eli vähäisestä liikunnallisesta aktiivisuudesta ammattimaiseen urheilemiseen asti. Osittain omana alueenaan on ollut erityisliikunta, jonka sisällä myös
käsitteistö ja käsitteistöpohdinta on ollut hyvin aktiivista. Liikuntapolitiikassa on lähdetty alun perin erityisryhmien liikunnasta, jolla haluttiin nimetä ja rajata liikkujat tai
kohderyhmä, kun viime vuosina on alettu yhä enemmän puhua liikunnan luonteen
mukaisesti eriytetystä (erityisliikunnasta) tai soveltavasta/sovelletusta liikunnasta.
Hallinnossa käytetään paljon myös hallinnon omia käsitteitä, joilla kuvataan hallinnon
toimintaa, kuten erilaista ohjailua, tukipolitiikkaa ja päätöksentekoa palvelevia toimia. Niistä osa on ”hepreaa” tavalliselle kansalle, mutta myös medialle ja yksityiselle
sektorille. Kaikkia asiantuntijoiden ”slangia” ei edes kannata yrittää avata sellaisille,
joiden elämään niillä ei ole kovin suurta merkitystä. Hallinnon tulisi kuitenkin olla
mahdollisimman läpinäkyvää, joten kyllä nämäkin käsitteet olisi hyvä avata selkokielisinä ainakin niille, jotka joutuvat niitä itse käyttämään asioidessaan hallinnon kanssa
esimerkiksi avustuksia hakiessaan tai ollessaan avustussuhteessa ministeriöön.
Taulukko 9. Titti Laineen hallinnon poliittisen ohjauksen käsitteitä.
Tulosperusteinen ohjaus

Vaikuttavuus

Tiedolla johtaminen

Tulosohjaus

Sektoritutkimus

Valtionosuus

Tavoiteohjaus

Päätöksentekoa palveleva tutkimus

Valtionavustus

Vaikutus

Liikuntavaikutusten arviointi

Kustannusvaikuttavuus

Osa näistä käsitteistä juontuu lakien muotoiluista (valtionosuus, -avustus), joten niitä
on vaikea mennä muuttamaankaan. Sen sijaan ohjauskäsitteistössä on varmaankin
turhaakin päällekkäisyyttä, jonka tarpeellisuutta on hyvä miettiä. Mitkä esimerkiksi
ovat tulosperusteisen-, tulos- ja tavoiteohjauksen väliset erot, jotta tarvitaan kolme
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eri termiä? Voisiko selvitä yhdellä käsitteellä, joka avattaisiin perusteellisesti käyttäjille, jos sen käsitteen alassa tapahtuu joitakin merkityksellisiä muutoksia? Sama
koskee vaikutus- ja vaikuttavuussanojen käyttöä, joiden yhteydessä keskustelu usein
menee semanttiseksi eikä niinkään sisällölliseksi keskusteluksi näiden eroista, kun
voisi keskittyä yhtäläisyyksiin. Tiedolla johtaminen näyttää korvanneen tässä arvioinnissa informaatio-ohjauksen, vaikka todennäköisesti näillä jokin merkittävä erokin
on – vai onko? Käsitteiden käyttöergonomian kannalta on parempi, että käytetään
vain yhtä käsitettä, jos se korvaa toisen. Ja kumpi on parempi termi päätöksentekoa
palveleva tutkimus vai sektoritutkimus? Ainakin hallinnosta ulospäin asioitaessa voisi
olla järkevämpää käyttää vain yhtä termiä, jos niillä ei ole mainittavaa eroa.
Kolmantena käsiteryhmänä voidaan Laineen käyttämästä käsitemaailmasta löytää
käsitteet, joita yhdistää toisiinsa eri ihmisryhmien eettinen toiminta ja tasa-arvoinen
kohtelu. Nämä käsitteet voidaan tosin yhdistää mihin tahansa muuhunkin käsiteryhmään, koska eettisyys, yhdenvertaisuus, yhteiskuntavastuu ja tasa-arvo ovat arvoja, joita hyvässä yhteiskunnassa tulisi noudattaa riippumatta toiminnan luonteesta.
Taulukko 10. Titti Laineen yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa kuvaavat käsitteet.
Eettisyys

Integraatio

Liikuntaolosuhde

Yhdenvertaisuus

Inkluusio

Liikuntapaikka

Yhteiskuntavastuu

Drop out

Esteettömyys

Tasa-arvo

Lopettaminen

Saavutettavuus

Integraatio ja inkluusio liitetään liikuntapuheessa useimmiten erityisliikuntaan ja
vammaisurheiluun, vaikka ne koskevat toki maahanmuuttajia ja muita syrjäytymisvaarassa olevia ihmisryhmiä. Drop outista ja lopettamisesta puhutaan erityisesti (kilpa)urheilun yhteydessä, mutta liikkumattomuuden lisääntyessä käsitteiden käyttöala
saattaa laajentua jopa tällaiseen yhteyteen. Liikuntapaikkojen esteettömyys ja saavutettavuus ovat tärkeitä asioita, jos halutaan, että kaikki liikuntaolosuhteet ovat
tavoitettavissa ei pelkästään esimerkiksi vammaisille, vaan myös esimerkiksi autottomille ja vähävaraisille.
Keskustelua voi kyllä käydä mm. siitä, tarvitaanko integraatiotermiä inkluusion lisäksi,
vaikka edellinen onkin todennäköisesti tunnetumpi käsite. Vieraskielisten käsitteiden
käyttö on myös aina kaksiteräinen miekka – globaalissa maailmassa niiden käyttö voi
lisätä ymmärrettävyyttä esimerkiksi EU-yhteistyössä ja tieteessä, mutta drop out -käsitteen ongelmana on myös se, että se kuvaa ilmiötä, jossa lähtökohtana on jotenkin
se, että kaikkien pitäisi jatkaa kilpaurheilua aikuiseksi saakka. Assosiaatio viittaa usein
myös siihen, että syy (kilpa)urheilun lopettamiseen olisi aina järjestelmässä eli valmentajissa, seuroissa ja kilpailujärjestelmissä, vaikka syy voi olla vain yksinkertaisesti nuoren omasta valinnasta, jossa joku muu asia muuttuu urheilua tärkeämmäksi. Tämä ei
tarkoita sitä, etteikö järjestelmässä olisi parantamisen varaa paljonkin, vaan sitä, että
jokin parempi ja osuvampi käsite pitäisi saada kuvaamaan tätä normaalia kilpaurheilun
lopettamista, jolloin ymmärrettäisiin paremmin myös se, että tarvitaan joitakin muita
keinoja liikunnan tukemiseen mitä perinteinen urheiluseuratoiminta nykyään tarjoaa.
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Esteettömyyskäsitteen ala voisi myös hyvin mahtua saavutettavuuskäsitteen alle.
Saavutettavuus on positiivisempi ja laaja-alaisempi termi kuin esteiden kaatamiseen
perustuva käsite, joka ei oikeastaan lopultakaan takaa sitä, että kyseinen paikka olisi
saavutettavissa. Osin sama pätee liikuntapaikka- ja -olosuhde pohdintaan – jälkimmäinen on laajempi ja monipuolisempi kokonaisuus, johon voidaan sisällyttää asioita, jotka tekevät liikunnasta tietyssä paikassa houkuttelevan, esteettisesti, liikenteellisesti ja alueellisesti toimivan liikuntaolosuhteen. Toisaalta olosuhde ei ole mikään
kovin dynaaminen sana.
Neljäs, mutta ei suinkaan vähiten tärkeä, käsitemaailma aukeaa kansalaisyhteiskuntaan. Näitä käsitteitä ylitarkastaja Laine luetteli viisi kappaletta, joka on itse asiassa
aika vähän ottaen huomioon alueen käsitteistön moninaisuuden ja alueen tärkeyden
liikuntahallinnolle. Kansalaisyhteiskunta, -järjestötoiminta, kolmas sektori, vapaaehtoistyö, yhdistystoiminta, talkoot, liikunta- ja urheilujärjestöt, lajiliitot, aluejärjestöt
jne. kuuluvat tietysti tähän käsitekategoriaan.
Taulukko 11. Titti Laineen kansalais- ja vapaaehtoistoiminnan käsitteet, organisaatiokäsitteet
ja yksityisiin liikuntapalveluihin liittyvät käsitteet.
Urheiluseura

Urheiluakatemia

Liikuntayrittäjyys

Liikuntaseura

Valmennuskeskus

Työyhteisöliikunta

Kansalaisjärjestö

Urheiluopisto

Työhyvinvointi

Vapaaehtoistoiminta

Liikuntaopisto

Yleishyödyllinen toiminta

Käsitteiden sopivuuden näkökulmasta on kuitenkin perusteltua, ettei käsitteitä ole
liikaa ja etteivät ne ole päällekkäisiä. Laineenkin käyttämistä käsitteistä urheilu- ja
liikuntaseura ovat usein sama asia tai jopa niin, että liikuntatoimintaa harjoitetaan
urheiluseurassa. Varsinaisia liikuntaseuroja on vähän eikä niillä ole konkreettista verkostoa, liittoa tai muuta järjestöä. Voisi tietenkin olla, koska perustasolla ei-urheilullista liikuntaseuratoimintaa on, ja sitä on myös runsaasti sellaisissa yhdistyksissä
– mm. eläkeläisjärjestöissä – jotka eivät pääasiallisesti toimi liikunnan tai urheilun
parissa.
Liikunta- ja muunkin politiikan näkökulmasta yksi keskeisimpiä kysymyksiä on se,
miten hyvinvointiyhteiskuntaa kehitetään yhteiskunnan eri sektoreiden toimesta ja
yhteistyössä. Yhdistysten ja järjestöjen yleishyödyllisyyden merkitys myös juridisessa mielessä on tässä suhteessa keskeinen kysymys. Valtion liikuntahallinto ei ole ollut kovin aktiivinen vaikuttaja yksityisten liikuntapalvelujen suuntaan, mikä johtuu
tietysti myös lainsäädännöstä. Se ei kuitenkaan estäisi kehittämästä ylisektoraalista
yhteistyötä, koska yksityisten liikuntapalveluiden merkitys kansalaisten liikuttajana
on viime vuosikymmeninä kasvanut huomattavasti. Järjestöissä ja esimerkiksi urheiluopistoissa ja liikuntakeskuksissa, joita valtion varoin tuetaan, toimitaan lähes
samoin periaattein kuin pelkästään kaupallisissa yrityksissä.
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Kunnan liikuntasuunnittelussa korostuu yhdyskuntasuunnittelu ja koko väestön
tarpeet – Antti Salaterän ja Pekka Jyrkiäisen liikuntakäsitteet
Suunnittelupäällikkö Antti Salaterä ja suunnittelija Pekka Jyrkiäinen vastaavat Helsingin kaupungin liikuntavirastossa liikuntapaikkojen ja -strategian suunnittelusta ja
valmistelusta.
Keskustelimme Antin ja Pekan kanssa vapaamuotoisesti 1,5 tuntia liikunnan käsitteistä juuri kunnallisen liikuntatoimen ja suunnittelun näkökulmista. Seuraavassa referoin keskusteluamme muistiinpanojeni pohjalta niin, ettei puhujaa ole merkitty
(haastattelussa oli mahdoton seurata, kumpi haastateltavista sanoi mitäkin). Olen
kuitenkin pyrkinyt kirjaamaan kaikki mainitut liikuntakäsitteet ja jotakin myös siitä,
missä yhteydessä ja miksi kyseinen käsite kunnan liikuntatoimessa on esillä.
Aluksi kummatkin ilmoittivat, että Helsingin kaupungin uusi vuonna 2012 tehty liikuntastrategia kuvastaa hyvin käsitteiden muutosta (arvioin tätä erikseen toisaalla).
Terveys ja hyvinvointi on tullut vahvasti liikuntastrategiaan ja kumppanuuksia eri
toimijoihin pitäisi avata – varsinkin sosiaali- ja terveystoimeen. Vielä epämääräisiltä
vaikuttavia uusia käsitteitä ovat esim. arkiliikunta ja liikkumattomuus. Strategiassa
pinnalla on myös lähiliikuntapaikkojen kehittäminen. Hyvinvointi- ja terveyspainotus lähti liikkeelle uudesta terveydenhoitolaista ja sen velvoitteista kuntia kohtaan.
Lähiliikuntapaikan idea on se, että muutetaan seurajohtoisuutta toiminnassa – lähiliikuntapaikka on kaikkien kansalaisten käytössä aina. Niitä ei kuitenkaan hoideta
talvisin eli ”ei talvikunnossapitoa”. Mitä kaikkea lähiliikuntapaikka voi olla – sitä ei
välttämättä haluttu määrittää kovin tarkasti. (Asuin)aluekin vaikuttaa sen sisältöön.
Kaikille jotakin. Se ei kuitenkaan ole seurojen varattavissa. Lähiliikuntapaikka voi olla
osa liikuntapuistoa tai se voi olla koulun tai päiväkodin piha.
Liikkumattomuus oli yksi keskeinen käsite strategiatyössä. Yritettiin estää liikkumattomuutta. Koko elinkaarelle ja myös ikääntyville. Väestön ikääntyminen otetaan aidosti huomioon. HKR:llä (tekninen virasto) on myös kenttiä, jotka ovat periaatteessa
lähiliikuntapaikkoja, mutta ne eivät toteuta nykyistä liikuntatoimen kriteeristöä. HKR
tekee leikkipaikat ja tässä kehitetään yhteistyötä, jotta samaa lähiliikuntapaikkaideaa olisi nähtävissä koko liikuntapaikkaketjussa. Keinut ovat kuulemma siinä rajalla,
mille virastolle ne kuuluvat.
Ulkoilureitit ovat tärkeitä ja yleisesti käytettyjä. Kevyen liikenteen väylä on ajatuksena
jäämässä taakse, sillä nykysuuntauksen mukaisesti pyöräily ja kävely pitäisi saada erilleen. Tavoitteena on lisätä pyöräilymahdollisuuksia mm. tuomalla pyörät ajoradoille.
Tutkimusten perusteella suurin osa väestöstä lienee kuntoliikkujia, naiset arkiliikkujia, mutta on myös paljon urheilijoita. Resurssit on ennen suunnattu pääasiassa
kilpaurheilijoille ja seuroille. Tämä on muuttumassa pikku hiljaa. On Liikuntamyllyä
ja Kisahallia, jotka ovat osin avoimia kaikille kävijöille. (Liikunta)lautakunnissa on ollut ennen enemmän lajifriikkejä, mutta tämä trendi on ollut muuttumassa. Aiemmin
joka toinen lautakunnan jäsen oli jonkin urheiluseuran tai -lajin edustaja.
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Nuoretkin käyvät nykyään kaupallisissa palveluissa, mm. Hoplopissa. Tämä kehitys
täytyy ottaa jotenkin huomioon. Silti urheiluseurojen tuki on edelleen hyvin tärkeää. Sitten on vielä aika paljon omaehtoista toimintaa, kuten skeittaus, lumilautailu
tai parkour. Parkour-alue ei muuten mennyt kaupungin hallituksessa läpi, vaikka virasto sitä ehdotti.
Yleensä yksityiset (liikunta)markkinat ovat tuoneet liikuntalajit esille ja vasta jälkeenpäin tullaan kuntana mukaan. Näin kävi mm. salibandyn kanssa, joka meni aluksi yksityisen sektorin kautta. Kunta tuli kuitenkin myöhemmin mukaan mm. tilojen
tarjoajana. Hyvä kysymys on silti: miksi salibandyn harrastaminen maksaa enemmän
kuin esimerkiksi jalkapallon harrastaminen – miten tukijärjestelmä onnistuu tasaarvo- ja -vertaisuuskysymyksessä?
Laji- ja alakulttuurit tulisi myös ottaa huomioon. Tulee uusia kumppanuushankkeita,
kuten lumiparkki Kivikkoon. BMX-radallakin on yksityinen pyörittäjä. Talvella siihen
pitäisi tulla lumimaa. Kumppanuus on aika keskeinen termi uusien liikuntapaikkojen
rakentamisessa. Jalkapalloseuroille on mm. vuokrattu kuntien kenttä ja ne ovat tehneet niihin itse keinonurmipäällysteet jne.
Kovin tarkkaa käsitettä liikkujalle ei virastossa ole, koska halutaan olla rajaamatta
käyttäjiä tai mitään käyttäjäryhmiä. Kumppanuus on monimuotoista, mutta vielä ei
ehkä ole kovin paljon valmiutta liikuntasuunnittelun kumppanuudelle tai liikuntakumppanuudelle esimerkiksi järjestöjen tai yksityisten liikuntapalvelun tarjoajien
kesken. Urheiluhallit oy (kunnan omistama) on kuitenkin poikkeus – sen kanssa on
yhteistyötä mm. henkilöstöliikunnassa, joka on myös kaupungin oma painopistealue.
Elämänlaatu ja toimintakykyisyys – viihtyvyys ja terveys ovat myös strategian ja toiminnan taustalla. Terveysliikunnasta tai terveyttä edistävästä liikunnasta puhutaan
paljon ja kaupungilla on nyt enemmän harrasteliikuntaryhmiä, jotka liittyvät myös
syrjäytymisen ehkäisemiseen. Maahanmuuttajilla ei ehkä ole varaakaan osallistua
kaikkeen tavanomaiseen toimintaan. LaSu on lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma. Sen periaatteena on, että jokaisella lapsella pitäisi olla ainakin yksi harrastus.
Tämä on hanke, josta myöhemmin pitäisi tulla normaalitoimintaa. Liikuntaviraston
ohjatussa liikunnassa on ollut pitkään senioriliikuntaa, mutta keski-ikäinen aikuisväestö on jäänyt vähän jälkeen palveluiden suhteen.
Lappset oy tekee näitä smartum-puistoja, joissa nörtitkin voivat osallistua. Kaupungilla ei oikein vielä tiedetä, miten tällaista yhteistyötä pitäisi tehdä yrityksen kanssa.
Periaate on kuitenkin se, että teknologiankin pitäisi houkuttaa liikkumaan.
Kaupunkikuva on myös tärkeä asia liikuntasuunnittelussa. Siinä pitäisi ottaa huomioon se ”heikoin lenkki” eli lapset ja vanhukset. Kaupunkisuunnittelussa menee
pikku hiljaa läpi tämäkin näkökulma, vaikka aiemmin tehtiin enemmän asumisen ja
liikenteen ehdoilla.
Liikuntastrategiassa ja -toiminnassa ovat perinteiset lajit siellä taustalla, niitä tuetaan tietysti vahvasti. Mutta, mistä aiemmin puhuttiin, ne ovat keskusteluissa pin-
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nalla. Helsingissä täytyy olla huippu-urheilupaikkoja ja Helsingin pitää pystyä järjestämään suurtapahtumia, jotka tuovat kaupungille ja maalle tunnettuutta. Kilpailupaikoista Olympiastadion on varmasti sellainen, jota kehitetään. Sisävelodromi,
jalkapallostadion, jäästadion jne. ovat tulleet myös mukaan keskusteluihin urheilupaikkoina, joille olisi tarvetta tulevaisuudessa. Liikuntapaikkojen suhteen täytyy
käyttää myös käyttöasteajattelua. Kaikille lajeille ja harrastajaryhmille ei ole koskaan
riittävästi tilaa, mm. voimistelulla on nyt liian vähän tilaa.
Liikuntavirastoa syytetään usein siitä, että suosimme miesten liikuntaa. Esimerkiksi Kisahallissa on kuitenkin paljon naisten liikuntaa, ja cheerleading on nyt Kisiksen
suurin laji. Kunta ei voi kuitenkaan mennä alueelle, mikä toimii kaupallisesti yksityisten järjestämänä hyvin, ettei kilpailu vääristyisi. Mailapelit ovat myös pääsääntöisesti yksityisen sektorin tarjoamia liikuntapalveluja Helsingissä.
Väestön ikääntymisen myötä voi tulla tarvetta myös uusiin julkisiin palveluihin. Kotona asumisen tukeminen on tärkeää, mm. liikunnanohjausta tehostamalla. Liikuntaresepti ei ole oikein toiminut Helsingissä. Liikunnanohjaus on kuitenkin lisännyt
liikuntaneuvontaa ja on tehnyt työtä kaupungin henkilöstöliikuntaa tehostamalla.
Kaupungin talous on tärkeä tekijä mm. rakentamisessa. Kysymys on, mitä halutaan
asuntoja vai liikuntapaikkoja? Jos ei rakenneta liikuntapaikkoja, niin liikuntavirastoa
syytetään. Nettobudjetointi voisi kannustaa hyvään ja laadukkaaseen työhön. Liikuntapaikkojen hoitoon ja ylläpitoon on aina liian vähän rahaa. Avustuspuolella
on painotettu lasten ja nuorten liikuntaa. Projekteja voisi myös tukea enemmän ja
tällainen vaatimus on ollut esillä.
Yhteenvetona keskustelustamme nostaisin esiin sen, että suuren kunnan – Helsinki
on jossakin määrin toki erikoistapaus suurissakin kunnissa – liikuntastrategia ja -toiminta on varsin monipuolista ja laaja-alaista, mutta suunta on vieläkin laaja-alaisempaan suuntaan koko väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämisvelvoitteen kautta.
Sen konkretisointina on kehitetty uusi konsepti eli lähiliikuntapaikka, mutta myös
henkilöstöliikuntaa, syrjäytymisen ehkäisemistä ja esimerkiksi pyöräilyn mahdollisuuksia on alettu kehittää.
Tasapainoilu organisoidun ja kilpailullisen urheilutoiminnan edistämisen ja tukemisen sekä toisaalta omaehtoisemman ja yhä monimuotoisemman liikunnan harrastamisen ja edistämisen kanssa on Helsingin liikuntatoiminnassakin jatkuvasti esillä.
Perinteisten urheilulajien edellytysten kehittämisestä ei tingitä, mutta uusia liikkujia
ja urheilijoita – ja vielä liikkumattomiakin - pitäisi tukea entistä enemmän. Kaupungilla on kuitenkin aika laaja keinovalikoima ja rahoitukseenkin on löytynyt tukea mm.
lähiöiden kehittämisrahastoista, joilla on tuettu lähiliikuntapaikkojen rakentamista.
Tässä haastattelussa painottui varmaankin eniten liikuntasuunnittelun ja -rakentamisen näkökulmat ja liikunnanohjauksen tai seuratuen työntekijät olisivat voineet
painottaa hiukan eri asioita.
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Pekka Jyrkiäisen käsitearvioinnit
Haastattelun pohjalta Pekka Jyrkiäinen valitsi itselleen tärkeimmät liikuntakäsitteet,
joita hän arvioi eri käyttöyhteyksissään. Kaikki hänen käyttämänsä käsitteet tuntuvat
olevan aika hyvin ymmärrettävissä näissä konteksteissa. Silti erojakin on. Terveysliikunta, terveyden kannalta riittävä liikunta ja fyysinen aktiivisuus ovat parhaiten eri
käyttöyhteyksiin soveltuvia käsitteitä. Sen sijaan hyötyliikunta, liikuntakaavoitus ja
kansalaistoiminta ovat käsitteitä, joita kaikki eivät yhtä hyvin ymmärräkään. Liikuntakaavoitus ja kansalaistoiminta eivät esimerkiksi Jyrkiäisen mielestä aukene yksityisen
sektorin edustajille, perheissä tai yksilöille. Hyötyliikunta on vaikea niin järjestöille
kuin yksityiselle sektorillekin.
Taulukko 12. Pekka Jyrkiäisen liikuntakäsitteiden sopivuus eri käyttöyhteyksiinsä
keskiarvoisesti.

Käsite

Keskiarvo

Arkiliikunta

4,14

Fyysinen aktiivisuus

4,43

Harrasteliikunta

4,14

Henkilöstöliikunta

4,29

Hyötyliikunta

4,00

Liikuntakaavoitus

4,00

Kansalaistoiminta

4,00

Liikkumattomuus

4,29

Liikkumisympäristö

4,29

Lähiliikuntapaikka

4,14

Terveyden kannalta riittävä liikunta

4,43

Terveysliikunta

4,43

Keskiarvo

4,21

Vaikka Jyrkiäisen käyttämät käsitteet toimivatkin aika hyvin kokonaisuudessaan, niin
eri käyttöyhteyksissään ne toimivat melko eri tavoin. Liikuntapolitiikassa ja julkisella
sektorilla nämä käsitteet toimivat erinomaisesti – lähes täydellisesti. Aika hyvin nämä ovat tunnettuja myös koko liikuntakulttuurin käsitteinä. Sen sijaan jo järjestömaailmassa näillä käytetyillä käsitteillä on tiettyjä ymmärrettävyysongelmia, samoin kuin
perheissä ja yksilöille puhuttaessa. Yksityissektorille nämä käsitteet sopivat huonoiten.
Kuva 6. Pekka Jyrkiäisen
liikuntakäsitteiden toimivuus eri käyttöyhteyksissään.
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Yhteenvetona Antti Salaterän ja Pekka Jyrkiäisen liikuntakäsitteistä voi hyvin sanoa, että ne ovat varsin monipuoliset ja niiden kautta liikuntakulttuurin ja -politiikan
kenttä avautuu eri suunnistaan. Painopiste on koko väestön liikuttamisessa ja hyvinvointi sekä terveys ovat nousseetkin kunnallisessa liikuntapolitiikassa ja -suunnittelussa keskiöön. Arki-, hyöty-, harraste-, henkilöstö- ja terveysliikunta sekä fyysinen
aktiivisuus, liikkumattomuus että terveyden kannalta riittävä liikunta kielivät tästä
painotuksesta. Omien tehtäviensä kautta kaavoitus ja liikuntapaikkarakentaminen
tai oikeastaan liikunta-alueiden suunnittelu painottuvat myös näissä käsitteissä. Liikuntakaavoitus, liikkumisympäristö ja lähiliikuntapaikka ovat tärkeitä käsitteitä, joilla kunnallinen liikuntatoimi tänä päivänä operoi. Perinteisen urheiluseuratoiminnan
käsitteistä listalle pääsi vain kansalaistoiminta.
Tärkeiden käsitteiden lista kertoo tietysti ajankohtaisuudesta eikä erityisestä kilpaurheilun tai seuratoiminnan väheksymisestä. Ne ovat haastateltavien mielestä jo kohtuullisen hyvässä hoidossa, vaikka paineita huippu-urheilupaikkojen tai yhä uusien
kilpaurheilulajien suorituspaikkojen rakentamiseen onkin. Mielenkiintoista onkin, että uudet käsitteet yrittävät hahmottaa haasteita, joita esimerkiksi väestön ikääntyminen ja liikunnallinen passivoituminen aiheuttavat. Perinteiset keinot lisätä eri väestöryhmien liikuntaa on todettu riittämättömiksi, joten kumppanuuksia mm. sosiaali- ja
terveyspuolelle sekä kaavoitukseen ja (kevyeen) liikenteeseen rakennetaan aktiivisesti. Samalla täytyisi kehittää liikuntakäsitteitä, jotka ovat ymmärrettäviä myös uusilla toiminta-alueilla ja yhteistyökuvioissa. Kyse on myös käsitteiden määrittelystä,
sillä esimerkiksi liikuntaihmisten käsite työmatkaliikunta on liikennevirastolle lähtökohtaisesti vain osa työmatkaliikennettä. Konkreettisesti ne voivat kuitenkin tukea
toisiaan, kuten vaikkapa HSL:n Internet-pohjainen reittiopas, joka pystyy kertomaan
myös kävely- ja pyöräilyreitit ja jopa arvioimaan matkan ajankäytön.
Yksityisen liikuntapalvelun liikuntakäsitteet toimivat yksityisellä sektorilla ja
ihmisten suussa – liikuntapäällikkö Eija Holmalan liikuntakäsitteet
Urheiluhallit Oy:n liikuntapäällikkö Eija Holmala määrittelee itsensä liikunta-asiantuntijaksi painonhallinnassa ja kuntobisneksessä. Ohjaajien koulutus ja uusien asioiden lanseeraus sekä yksityisten liikuntapalvelujen asiantuntijuus kuuluvat myös
Holmalan repertuaariin kirjojen ja muiden liikuntamateriaalien tuottamisen ohessa.
Haastattelun vilkkaan sananvaihdon, jossa tosin olin hiljaisempi osapuoli, kirjasin
mahdollisimman hyvin, vaikka varmasti jotakin jäi kirjaamattakin. Yritin kuitenkin
pysyä mukana käsitevirrassa ja toivon mukaan sain kiinni pääasiat myös Eija Holmalan perusteluista.
Painonhallinta on käsite, josta en pidä ja pidän. Tieteellinen käsite, painonhallinta
on paras, vaikka kyse on keventämisestä ja laihduttamisesta. Asiatekstissä käytetään sitä. Asiakastyössä ihminen tulee laihduttamaan. Googlettaminen on tärkeä osa
käsitetyötä. (Liikunta)käsitteen pitää löytyä netistä ja sen pitää olla ”oikea”. Liikunnan asema painonhallinnassa on ehkä vain 30%, mutta ravintotieteilijätkin haluavat
käyttää liikuntaa painonhallinnassa. Peruslaihduttamisessa ulkonäkö ja terveys ovat
tärkeitä motiiveja, mutta varsinaisessa painonhallinnassa ei välttämättä vaadita liikuntaa.
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Kuntokeskus, liikuntakeskus, punttisali jne. tarkoittavat osittain samoja asioita. Liikuntakeskus lienee paras tällä hetkellä, koska kuntosali on toiminnaltaan vähän rajoitetumpi. Alajuttuina liikuntakeskuksessa on ryhmäliikunta ja kuntosalitoiminta.
Kunto-sana kuitenkin rajoittaa tilojen käyttöä. Gym-sana on myös tullut käyttöön,
mutta se ei ehkä mene vielä läpi käytännössä.
Tulevaisuudessa ollaan menossa siihen, että osasta tulee hyvinvointikeskuksia: body & mind -lajit, rentoutuminen, hieronta, meditaatio kuuluvat näihin keskuksiin.
Wellness club, Health club, Fitness club ovat jo hyvinvointikeskusten nimiä, joista
kaksi jälkimmäistä keskittyy ehkä enemmän kuntosalitoimintaan.
Nuoret ja seniorit voisivat olla sellaisia ryhmiä, joissa voisi liikunnan lisäksi olla mukana myös kulttuuria. Eletään murrosvaiheessa, jossa yksilöt hakevat hyvinvoinnissakin
tukea päätöksilleen ja vertaisasiantuntijuuden merkitys kasvaa. Ylhäältä päin ei voi
samalla tavalla rakentaa juttuja kuin ennen. Yksilölle tulee ähky monista valintavaihtoehdoista, ja tarvitaan vertaistukea. Mielipidevaikuttajia pitää saada oman itsen,
ja omien valintojen, taakse. Joku jengi voi haluta tutun ja turvallisen liikuntapaikan,
mutta toiset taas haluavat isoja hyvinvointikeskuksia.
Ryhmäliikunta on vaikea termi. Se on vakiintunut vasta viime vuosina. Se tarkoittaa jumppaa yleensä, mutta jotain muutakin, kuten spinningiä. Ryhmäliikunta kuvaa
parhaiten toimintaa, jota on meillä tarjolla. Ryhmäliikunnassa esimerkiksi kahvakuulatunnit ja muutamat muut ryhmäliikunnan muodot ovat vetäneet myös miehiä mukaan. Ryhmäliikuntakäsitteen sisällä voi olla monenmoista liikuntaa. Ja se sopii eriikäisille ja kummallekin sukupuolelle.
Personal trainer, yksilövalmennus, omaohjaaja, henkilökohtainen valmennus ovat
henkilökohtaisen liikunnanohjauksen uusia käsitteitä. Ongelmana on käsitteiden sekava kirjo ja se, että jotkut brandaavat (trademarkkaavat eli ”patentoivat” ne itselleen) näitä nimiä. Kuntoklubibisnes on muuttanut tilannetta, koska niillä on nyt omaohjaajia, jotka toimivat vain yksityisesti näillä kuntoklubeilla. Jotkut kuntoklubit ovat
kieltäneet ulkopuolisia yksilöohjaajia tulemasta näille saleille.
Omaohjaus, tai mitä sanaa käytetäänkin, on lisääntynyt paljon, koska liikuntapalveluihin on tullut paljon uusia toimijoita. Personal trainereiden koulutuskin on kasvanut; nyt
on 3–4 eri tahoa, jotka kouluttavat näitä omaohjaajia. Liikunta-alan julkisessa koulutuksessakin pitäisi olla personal trainer -suuntausvaihtoehto. Ammatillinen osaaminenkin
kasvaisi, sillä onko kuluttajalla suojaa tällä hetkellä? Personal trainingin asema on nyt
kova eikä sitä ole tarpeeksi säännelty. Toinen ongelmallinen juttu ovat nämä ”metronomitunnit” eli lisensioidut jumpat, joissa voi olla kolme kuukautta sama ohjelma.
Yleiskäsitteenä henkilökohtainen valmennus toimii, mutta on myös life coacheja,
liikuntavalmentajia tai kuntovalmentajia. Henkilökohtainen kuntovalmentaja taisi
olla ihan ensimmäinen termi tällä saralla.
Yritysliikunta, firmaliikunta, henkilöstöliikunta, työpaikkaliikunta, työliikunta, työhyvinvointiliikunta, tyhy- tai tykyliikunta. Urheiluhallit Oy tarjoaa yritysliikuntaa
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myös kaupungin työpaikoille. Viestitään sitä, että myydään liikuntaa yrityksille. Ne
ovat valmiita tuotepaketteja: liikuntapäiviä, testauksia tai muita paketteja.
Senioriliikunta on sanana tosi vaikea. Kuuskymppinen ei vielä koe olevansa seniori.
Se ei ole vanhusten liikuntaa eikä ikäliikuntaa – ehkä se voisi olla eläkeläisliikuntaa,
koska siitä saa myös eläkeläisalennuksen. Ennen oli paljon eläkeläisryhmiä. Töölössä
oli mm. ikääntyneiden aamuryhmä, joka ei halunnut senioriliikuntaa. Markkinointi voi ratkaista lopulta tämänkin asian. Kaikkihan eivät osta oli nimi mitä tahansa.
Nuorten liikunta on myös vaikea käsite yksityisille liikuntapalveluille – olisiko teiniikäisten liikunta parempi?
Uimahalli, uima-/uintikeskus, vesiliikuntakeskus, kylpylä, liikuntahalli, palloiluhalli,
urheiluhalli, monitoimihalli jne. ovat myös osaltaan ongelmallisia käsitteitä. Yrityksemme nimikään ei oikein kerro tästä kokonaisuudesta kunnolla. Käytämme yrityksestä Urheiluhallit Oy:tä tai pelkästään Helsingin urheiluhallit nimeä ja sitten on UH
FIX -toimintaa, joista UH kuvastaa uintia, uimakouluja jne. ja FIX kuntosali- ja ryhmäliikuntatoimintaa.
Vesiliikunta pitää sisällään myös monia tuotteita eli vesijuoksut, -jumpat, uimakoulut jne. Myös uinti on vesiliikuntaa. Miksi hallin nimi on edelleen uimahalli eikä vesiliikuntakeskus? Asiakaspalvelu voi toimia tarkoituksella tai tahattomasti siten, että
markkinointi toimii tai ei toimi. Asiakasta on kuitenkin aina kuultava käsitteitä muutettaessa tai lanseerattaessa.
Kokemus on tärkeätä liikunnassa, pitää käydä kokeilemassa myös uusia liikuntamuotoja. Se näkyy myös meidän mainonnassamme. Eli me puhumme (liikunta)kokemuksista ja elämyksistä ilona ja riemuna, mutta entä oppiminen käsitteenä? Sekin on
tärkeä liikuntakokemus, kun oppii vaikkapa uimaan.
Eija Holmalan haastattelun kautta yksityisten liikuntapalveluiden käsitemaailma aukeni erittäin hyvin. Hän toi mainiosti esiin toimivat käsitteet, mutta myös käsitteellisesti – ja käytännössäkin – ongelmalliset liikuntakäsitteet. Yksityisten liikuntapalveluiden tuottajienhan on pyrittävä erottautumaan kilpailijoistaan, mikä ikään kuin
pakottaa esiin uusia käsitteitä jopa lähes samalle tuotteelle. Toisaalta omaa tuotetta ja osaamista pyritään suojaamaan ”trademarkkaamalla” koulutuksia, tuotteita ja
palveluita. Julkinen koulutusjärjestelmä ja toimijat tulevat monesti perässä, mikä ei
ole sinänsä ongelma. Holmalan mielestä kuitenkin esimerkiksi liikunta-alan koulutukseen pitäisi sisällyttää selkeästi omaohjaaja- tai personal trainer -koulutusta – ehkä
julkisen koulutuksen tuottamia nimikkeitä ja kelpoisuuksiakin pitäisi päivittää.
Eija Holmalan liikuntakäsitteiden toimivuus ja sopivuus
Tärkeimmiksi liikuntakäsitteikseen Eija Holmala valitsi seuraavat: painonhallinta, liikuntakeskus, ryhmäliikunta, omaohjaaja, yritysliikunta, senioriliikunta ja vesiliikunta,
jotka kuvaavatkin erinomaisesti yksityisten liikuntapalvelujen toimintakentän keskeisiä käsitteitä. Nämä liikuntakäsitteet ovat tuttuja myös aikakaus-, naisten-, muoti-,
terveys- ja hyvinvointilehtien sivuilta, nettisivuilta ja keskusteluista.
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Näitä liikuntakäsitteitä Holmala arvioi eri käyttöyhteyksissään, joita olivat liikuntakulttuuri, -politiikka, julkinen sektori, järjestömaailma, yksityissektori, perheet ja yksilöt. Seuraavassa kuviossa eri käsitteiden sopivuus yleisesti eli kontekstien kokonaisuudessa.

Käsi%eiden	
  sopivuus	
  keskiarvoises1	
  

Kuva 7. Eija Holmalan liikuntakäsitteiden sopivuus keskiarvoisesti.
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Kuviosta voi päätellä, että Holmalan käyttämät käsitteet eivät ole hänen omasta mielestäänkään erityisen sopivia koko kentän käytettäviksi. Liikuntakeskus toimii parhaiten, myös ryhmäliikunta ja painonhallinta tuntuvat olevan tuttuja melko laajasti. Sen
sijaan yritysliikunta ja vesiliikunta, mutta myös omaohjaaja ja senioriliikunta eivät
ole vielä tulleet laajemmin tutuiksi liikuntakäsitteiksi, vaikka ne toimivatkin hyvin yksityisten liikuntapalveluiden puolella. Tämä ehkä korostaa sitä käsitystä, että yksityisellä puolella innovoidaan uusia käsitteitä, jotka vasta myöhemmin tulevat ”suuren
yleisön” tietoisuuteen.
Toisaalta monet näistä käsitteistä ovat jo aika vanhoja, mutta Holmalan mielestä
ne eivät silti ole lyöneet itseään läpi koko liikuntakulttuurin kentällä. Ehkä tässä on
kyse myös naisten liikunnan ja miesten liikunnan ja urheilun saamasta julkisuudestakin. Vaikka nämä käsitteet ovat hyvin tuttuja mediasta, niin lehtien urheilusivuille
tai miesten (kilpa)urheilun ja liikunnan maailmassa näitä käsitteitä ei juuri näy. Jos
liikuntapolitiikassakin kertautuu tämä tilanne, niin asia on sukupuolten tasa-arvonkin
kannalta merkittävä. Kyse on myös siitä, että liikuntapolitiikka ei Suomessa ole kattanut yksityisiä liikuntapalveluja – kohteina ja kumppaneina ovat olleet kunnat ja järjestöt. Tällöin dialogia yksityisen kentän ja valtiollisen tai kunnallisen liikuntapolitiikan
kanssa ei ole välttämätöntä käydä. Käsitteetkin voivat tällöin toimia eri maailmoissa
ja eri säännöillä, kuten esimerkiksi ammatti- ja koulutusnimikkeiden sekamelskasta
voi päätellä.
Kun tarkastellaan kaikkien Eija Holmalan käsitteiden toimivuutta eri käyttöyhteyksissä, niin nähdään hyvin, että hänen liikuntakäsitteensä toimivat hyvin yksityissektorilla, mutta myös yksilöt ja perheet tuntevat käsitteet jopa paremmin kuin ne tunnetaan liikuntakulttuurissa tai -politiikassa ja julkisella sektorilla järjestömaailmasta
puhumattakaan. Yksilöt ja perheetkin ovat yksityisten liikuntapalveluiden asiakaskuntaa, joten käytettyjen käsitteiden tuleekin toimia heille. Tästä voisi kuitenkin vetää myös sen johtopäätöksen, että joko yksityisten liikuntapalvelujen tarjoajat käsitteellistävät liikuntapalveluitaan ja -toimintaansa tarkoituksella eri tavoin kuin liikun-
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takulttuurissa on tapana tai että liikuntakulttuurissa ja -politiikassa ei osata reagoida
”ketterästi” uudempiin käsitteisiin. Todennäköisesti kummatkin tekijät selittävät tätä
ilmiötä kuin myös se haastattelussa ilmi tullut seikka, että monet liikuntakäsitteet kilpailevat keskenään ja uusille ilmiöille vielä haetaan sopivinta nimitystä ja käsitettä.
Kuva 8. Eija Holmalan
liikuntakäsitteiden
eri käyttöyhteyksissään.	
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Valoa kansalle – liikunnan ja urheilun uudet käsitteet järjestömaailmassa
Jyrki Kemppaisen sanoin
Jyrki Kemppainen on Valo ry:n viestintäjohtaja. Hän oli aiemmin Nuori Suomi ry:n
pääsihteeri ja sitä ennen Kemppainen on toiminut mm. urheilutoimittajana Yleisradiossa. Käsitekeskustelumme osui mielenkiintoiseen ajankohtaan, koska Valo ry oli
juuri perustettu, strategia julkistettu ja uudet johtajat Valo ry:n valittu. Haastattelu
sujui avoimessa hengessä ja sitä voisi luonnehtia pohdiskelevaksi ja uutta etsiväksikin. Haastattelijana pysyttelin taustalla vastaten toki haastateltavan kysymyksiin.
Seuraavaan olen kirjannut Kemppaisen puhetta suorana esityksenä niin hyvin kuin
sen tilanteessa sain muistiin pantua. Jyrki Kemppainen esitteli käsitemaailmaansa
paljolti kysymysten kautta.
Strategia- ja yhdistymisprosessin aikana retoriikka eli käsitteiden onnistunut käyttäminen on tärkeää. On tärkeää, miten me (Valo ry) kommunikoimme ympäröivän
yhteiskunnan kanssa ja miten pystytään yhteisellä äänellä kuvaamaan tätä yhteistä
tekemistä. Toimialojen (SLU, Kunto, Nuori Suomi) tapa puhua on aiemmin muotoutunut niiden organisaatioiden oman toiminnan kautta. Eri toimialoilla oli omat puhetapansa ja se on ollut erilainen kuin ulkopuolella. Se voi olla hämmentävää. Tein SLU:sta
gradun, jossa tämä näkyi. Pitäisi pystyä puhumaan asioista samoilla termeillä, vaikka
se voi olla mahdottomampi juttu.
Mitä liikunta on – kuuluuko urheilu siihen? Onko se sama asia? Entä kilpaurheilu
tai huippu-urheilu? Fyysisesti aktiivinen elämäntapa, onko terveysliikunta Valon
tehtävä. Onko syrjäytyneiden auttaminen meidän tehtävämme? Entä liikunnasta
syrjäytyminen, onko se meidän tehtävä?
Meidän tapamme on vaikuttaa. Meillä on käsitteinä liikunnallinen elämäntapa ja
menestyvä urheilu – näin on mahdollisuus puhua yhteisemmin. Urheileminen on
se asia, jota kentällä tehdään, mutta jotkut suurin piirtein vastustavat sen tekemistä.
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Kemppaisen mielestä liikunta ja urheilu eivät ole toisiaan poissulkevia. Pururadalla ne
ovat täysin samoja asioita; hyvin pitkälle toisiinsa liittyviä asioita. Liikunta ja urheilu
-nimet ovat myös Valon nimessä ja ne myös liittyvät rekisteröintiin kuuluviin asioihin.
Valo tuli nimikilpailusta. Ehdotuksia tuli n. 150. Kaipuuta oli myös mahtipontiseen nimeen, myös perinnenimiä oli paljon, kuten ”Kiri” ja ”Ponsi”. Kolmas kategoria oli sitten
lyhyt ja ytimekäs eli niin kuin Itella etc. Valo ei löytynyt ehdotetuista nimistä. Asiantuntijat esittivät sitä. Se on lyhyt, ytimekäs, positiivinen ja tulevaisuuteen katsova. Osa oli
sitä mieltä, että tämä on aivan loistava nimi, osa oli kysyi, ”että mikäs se nimi sitten on?”
Toivon, että tämä yhteisö ja suomalaiset tuntevat Valon kahden vuoden päästä. Iso
duuni on brändin rakentamisessa, mutta tärkeämpää on se, että se tekee merkityksellisiä ja hyviä asioita. Mitä SVUL tai TUL merkitsi – on ollut tärkeää. Nyt pitää yrittää
näyttää, että mikä se Valo oikein on. Pohdimme sitäkin, mitä teemme hyvälle brandille,
kuten Nuori Suomi.
Millä termeillä mennään julkiselle sektorille, millä yksityiselle? On pyritty sovittamaan
näitä käsitteitä, miten näihin eri suuntiin päin puhutaan. Käsitteitä korvataan ja muutetaan, mutta miten? Liikunnasta syrjäytyneet ja muut uudet tehtävät – mikä on meidän
rooli, ja mitä me pystymme tekemään? Mikä se meidän rooli on, ei ole vielä selvä. Mitä
me luvataan, on tärkeää. Ei saa luvata liikaa. Omistajuusproblematiikka ei ehkä ole niin
tärkeää, mutta miten se tehdään, on sekin vaikeaa?
Miten yksityissektorin kanssa kommunikoidaan? Taisto-kampanja on Nuori Suomi -juttu, joka tulee myös TV:ssä ulos. 70 000 yläkoululaista on mukana. Liikkuva koulupäivä
-sisällöt ovat hallitusohjelmassa. Opetushallitus on mukana, YLE on myös mukana ja
se on tarjonnut valtavan medianäkyvyyden. Yksityisille on tärkeää olla selkeästi jonkin
konkreettisen asian mahdollistaja. Tällaisia koalitioita pitäisi rakentaa tällä tavoin. Valo
on kokoon kutsuva voima.
Käsitteet voisivat olla tapahtumia, prosesseja ja konkreettia tekemistä. Täytyy muuttaa
käsitteitä erilaisiksi, toiminnallisiksi. Valo ei tee Valolle. Se tekee koko yhteisölle ja yhteiskunnalle – mitä luvataan muulle yhteiskunnalle, se tehdään.
Millä sanoilla kuvataan liikkujaa tai urheilijaa. Urheilijan raja – kilpaileminen lienee se
raja. Veteraanikilpailijakin on urheilija. Urheiluun olen tottunut mediassa. Missä menee
urheilun raja eli onko esimerkiksi alamäkiluistelu urheilua?
Koordinaatio Olympiakomitean kanssa kiteytyy ”urheilijan polkuun” – lasten urheilussa
tehdään niitä asioita, joita urheilijan polussa esitetään. Liikunta- ja urheilujärjestöissä on
ollut omia ”heimoja”, mutta löytävätkö ne nyt yhteisen kielen? Kieli tuntuu löytyneen,
vaikka aluksi sitä ei uskonut. Joillekin on ollut helpotus, että saa tehdä töitä yhdessä.
Miten urheilijan polku ja elämänkulku yhdistyvät aikuisiässä? On ollut hyvä tapa jakaa
tehtävät Valossa elämänkulun mukaan ja mitä miettiä, mitä tukea yksilöt tarvitsevat elämänkulun eri vaiheissa. Se on vaikuttanut töitten jakamiseen. Se on myös ollut hyvä tapa
katsoa tätä kokonaisuutta. Yhteinen retoriikka löytyi OK:n kanssa pääsääntöisesti hyvin
tässä rakennemuutoksessa.
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Miten toimia yhteisökeskeisesti ja miten saada mukaan eri lähiyhteisöt vaikuttavat
kaikkeen tekemiseen. Valon asema suhteessa lajiliittoihin, on iso kysymys? Valintoja tehdään mahdolliseksi toimijoille – seuroille ja urheilijoille – se lienee se tavoite? Olemmeko operatiivinen toimija vai emmekö ole? Seuratoiminnan tukemisessa
olemme kokoava toimija, joten lajiliittojen ei tarvitsisi puuttua siihen.
Kansainvälinen käsitteistö on haasteellista. Emme oikein tiedä, mitä kansainvälisyydeltä halutaan. Millä käsitteillä siellä toimitaan? Integriteetti on yhteisölle tärkeää.
Pitäisi olla enemmän mukana tukemassa lajiliittoja erilaisissa ongelmissa.
Minkälainen rooli Valolla on erilaisten tapahtumien järjestämisessä? Valo ei varmaankaan ala järjestää lajisidonnaisia tapahtumia. Olympiakomiteassa on Sport Finland, joka auttaa kaupunkeja kisojen hakemisessa. Minkälainen on meidän strategia
tapahtumajärjestelyissä, kun kv. lajiliitot vaativat ihmeellisiä asioita?
Yhteenvetona Jyrki Kemppaisen haastattelusta voi sanoa sen, että myös käsitteellisesti uuden järjestön alkutaival on monella tapaa ratkaisevaa aikaa. Toisaalta ratkotaan sitä, mitä tehtäviä ja tavoitteita uudelle kattojärjestölle valitaan, mutta samanaikaisesti käsitteiden pitää kuvata näitä tavoitteita ja tehtäviä jotenkin uudella ja
erilaisia jäsenkenttiä yhdistävällä tavalla. Kaiken lisäksi käsitteiden avulla kommunikoidaan järjestön ulkopuolelle.
Kemppaisen esittämät kysymykset ovat peruskysymyksiä ja varsin oivaltavia myös
käsitteiden näkökulmasta katsottuna. Vastausten antaminen keskeneräisen prosessin
aikana on ymmärrettävästi vaikeaa, mutta hyvät kysymykset lienevät jo puolet vastauksestakin, vanhaa sanontaa mukaillen. Vuoden päästä Valon käsitteet ovat todennäköisesti jossakin määrin vakiintuneet, mutta ajankohta ei vielä tuntunut olevan kypsä tarkempaan käsitemäärittelyyn edes järjestön viestinnästä vastaavalle johtajalle.
Jyrki Kemppaisen liikuntakäsitteiden toimivuus ja sopivuus
Haastattelun pohjalta Jyrki Kemppainen arvioi ominen käsitteidensä toimivuutta eri
käyttöyhteyksissään. Kemppainen arvioi käsitteitään ”liikuntapoliittisessa” kontekstissa eli käyttöyhteyksinä olivat: poliittinen järjestelmä, muut hallinnonalat, järjestömaailma, kunnat/aluehallinto, tiede ja julkisuus. Seuraavassa taulukossa vielä Kemppaiselle tärkeät liikuntakäsitteet.
Taulukko 13. Jyrki Kemppaisen liikuntakäsitteet.

Käsite					

Käsite

Liikunta										 Urheilu
Huippu-urheilu							 Kilpaurheilu
Liikunnallisesti aktiivinen
elämäntapa									 Liikunnasta syrjäytyminen
Menestyvä urheilu						 Valo
Liikkuja										 Urheilija
Urheilijan polku
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Kun näiden käsitteiden toimivuutta ja sopivuutta arvioidaan, niin nähdään alustavasti, miten Valo ry:llekin tärkeät käsitteet toimivat nykyisessä liikuntakulttuurissa. Osa
näistä Kemppaisen mainitsemista käsitteistähän on varsin uusia ja suurelle yleisölle
tuntemattomia, joten niiden sopivuuskaan ei voi vielä olla kovin selvästi nähtävissä.
Valolla on kuitenkin täytynyt olla vankka usko siihen, että ainakin osa näistä käsitteistä juurtuu yleiseen kielenkäyttöön lähivuosien aikana.
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Kuva 9. Jyrki Kemppaisen liikuntakäsitteiden sopivuus keskiarvoisesti.
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Käsitteistä liikunta, urheilu ja vastaavasti liikkuja ja urheilija sekä liikunnallisesti aktiivinen että huippu-urheilu tuntuvat toimivan parhaiten eri käyttöyhteyksissään. Sen
sijaan menestyvä urheilu, kilpaurheilu, Valo ja urheilijan polku eivät toimi Kemppaisen arvion mukaan kovin hyvin. Valon lanseeraamista käsitteistä Valo, menestyvä
urheilu ja urheilijan polku (olympiakomitean ja Humu-ryhmän) ovat jo järjestömaailmassa ja osin julkisuudessakin tuttuja, mutta kunnissa ja valtion hallinnossa vielä
tuntemattomampia. Liikunnallisesti aktiivinen elämäntapa taas on tunnetumpi muualla kuin järjestömaailmassa, lukuun ottamatta julkisuutta. Voidaankin olettaa, että
liikunnallisesti aktiivinen elämäntapa on otettu järjestökäyttöön suunnalta, jossa sitä
tai jotakin sen kaltaista on jo aiemminkin käytetty.
Kun katsotaan sitä, miten Kemppaisen käyttämät käsitteet toimivat eri käyttöyhteyksissä, niin saadaan aikaiseksi toisenlainen kuvio.
Kuva 10. Jyrki Kemppaisen liikuntakäsitteiden sopivuus eri käyttöyhteyksissään.
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Kuviosta näkee selvästi, että Valolle tärkeät käsitteet toimivat parhaiten järjestömaailmassa. Hyvin ne tuntuvat toimivan myös poliittisessa järjestelmässä ja julkisuudessa. Valon strategiaa valmisteltaessa onkin varmasti mietitty erityisesti sitä, miten
valitut käsitteet viestivät toiminnasta politiikan ja julkisuuden suuntiin. Sen sijaan hallinto ja tiedemaailma ovat todennäköisesti olleet tässä suhteessa vähempiarvoisia.
Yhteenvetona Jyrki Kemppaisen haastattelusta ja käsitearvioinneista tulee esille se,
miten merkityksellisiä käsitteet ovat varsinkin toiminnan aloittamisen ja muuttamisen
vaiheessa. Uusien käsitteiden kehittäminen ja niiden lanseeraaminen käytäntöön on
erittäin tärkeä osa koko rakenteellista ja strategista uudistumisprosessia. Valo ry:n alkutaipaleen ollessa vasta käynnissä ei edes viestinnästä vastaava voi olla varma, mitkä
käsitteet tulevat toimimaan ja mitkä eivät. Oletettavaa sekä haastattelun että itsearviointien perusteella on ainakin se, että viestinnällistä panostusta tarvitaan ainakin julkisen sektorin ja yleensä hallinnon suuntaan. Järjestömaailman ytimessä uudet termit
saanevat hyväksynnän ja voi olla, että julkisuuskin on tyytyväinen uusiin käsitteisiin
ja jäsennyksiin. Toiminta sitten tietysti ratkaisee sen, miten käsitteet lopulta otetaan
vastaan ja saadaanko niillä aikaiseksi sellaisia muutoksia kuin on ajateltu.
Liikunta-, media- ja naisasiat lähellä sydäntä – Ulla-Maija Paavilaisen
näkemyksiä liikuntakulttuurin ja -politiikan käsitteistä
Toimittaja Ulla-Maija Paavilainen on tehnyt pitkän uran aikakauslehdissä. Erityisesti hänet tunnetaan liikunta- ja hyvinvointinäkökulmien esiintuojana. Tällä hetkellä
Paavilainen on LiikunNaiset verkoston puheenjohtaja. Itseään hän kuvasi seuraavasti
haastattelumme aluksi:”Olen hilluja, ja LiikunNaisten puheenjohtaja. Liikuntapolitiikka on kiinnostanut aina. Liikuntapuoli kiinnostaa enemmän, ei niinkään huippu-urheilu. Se on ehkä enemmän viihdettä lieveilmiöineen jne.. Liikuntaelämän kehittäminen,
motiivit jne. ovat tärkeitä. Itse olen käytäntöjen kehittäjä. Motivaatio liikkumiseen
tulee muualta kuin kansanterveydestä – ei se välttämättä motivoi. En ainakaan tunne
yhtään ihmistä, joka liikkuisi kansanterveydellisistä syistä.”
Keskustelumme oli vilkasta ja se aukeni moniin suuntiin. Minä olin lähinnä myötäilijä
enkä osallistunut paljonkaan keskusteluun, vaan keskityin kuuntelemaan ja kirjaamaan asioita paperille. Keskustelussamme (ja myös arvioinnissa) jaoimme liikuntakulttuurin ja -politiikan käsitteet ns. yleiskäsitteisiin ja Ulla-Maija Paavilaisen omiin
käsitteisiin. Tämä jako oli lähtökohtana muissakin haastatteluissa, mutta itse asiassa
vain tässä ne erottautuivat selkeämmin toisistaan, joten käytän tätä jaottelua myös
tässä yhteenvedossa. Aluksi Paavilainen kuvasi lyhyesti muutamia tärkeimpiä liikuntakulttuurin käsitteitä, sen jälkeen hän pohdiskeli liikuntapolitiikkaa ja sen käsitteitä. Lopuksi hän esitteli itselleen tärkeitä käsitteitä. Haastattelussa oli pohdiskeleva,
mutta myös selvästi kantaaottavakin ote. Ulla-Maija Paavilaisella oli joitakin vahvoja
näkemyksiä liikuntakulttuurissa ja -politiikassa käytetyistä käsitteistä.
Liikuntakulttuurin käsitteistä Paavilainen otti esiin seuraavat. Hyvinvointi – se on
ykkönen ja liikunnan hyvinvointia lisäävä vaikutus on erittäin tärkeä. Ajankäyttö;
kilpailu ihmisten ajasta kuvastaa tätä hetkeä. Tasa-arvo on oleellista, erityisesti sukupuolten ja -polvien välinen tasa-arvo huomioitava. Liikunta nähdään myös viihteenä: tietokonepelit, digi- ja mobiilimaailma sekä koko liikuntateknologian kehitys ovat
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vaikuttaneet tähän. Pahoinvointi on myös tärkeä käsite; miten ehkäistä ihmisten
pahoinvointia liikunnan avulla? Rahoitus on itsestään selvästi olennainen asia. On
myös otettava huomioon liikunnan kansanterveydellinen ja kansantaloudellinen
merkitys. Paavilainen epäili, että liikuntamaailmassa meneillään oleva sukupolven
vaihdos merkinnee suurta muutosta.
Keskustelun siirtyessä liikuntakulttuurin ja -politiikan alueille Paavilainen totesi, etteivät nämä käsitteet kohtaa käytännössä millään tavalla. Liikuntapolitiikka jalkautuu hänen mielestään todella huonosti päättäjiltä käyttäjille. Seuratoiminta menettää jäseniä ja käyttäjiä, kun samaan aikaan yksityinen sektori kasvattaa käyttäjämääriään. On vain ajan kysymys, milloin yksityinen sektori jyrää kansalaistoiminnan.
Liikuntapolitiikka kokonaisuudessaan on hänen mielestään jämähtänyt vanhoihin rakenteisiin: ”Toivoisin kansanliikettä, joka muuttaisi myös liikunnan käsitteitä. En usko, että uusi Valo ry. muuttaa riittävästi rakenteita, mutta jonkinlainen vallankumous
pitäisi tulla kansan taholta. Jos intohimo kohdistuu lähinnä huippu-urheiluun, niin
muutosta ei järjestöissä tapahdu. Massaliikkeitä ei synny, vaikka historiassa mm.
Naisten kymppi sai aikaan massaliikkeen. Rakenteet ovat liian jäykkiä, joten hyviä
ja toimivia ideoita ei kokeilla. Pitäisi saada ajatushautomo liikuntaan – hierarkioiden
purku pitäisi myös aloittaa välittömästi.”
Paavilainen pohti myös sitä, miten saada yhteinen tahtotila jonkun asian puolesta
esim. sosiaalisessa mediassa, ajatushautomossa – ei se synny vanhoissa rakenteissa,
joissa samat ihmiset pyörivät edelleen, hän totesi. Paavilaisen mielestä liikuntapolitiikasta on tullut oligarkia, joka on harvojen käsissä. Se etäännyttää massoja. Median
uutisointi herättää ärsytystä ja voimistaa käsitystä siitä, että mikään ei muutu. Kahtiajakautuminen alkaa näkyä myös liikuntamaailmassa. Hyvin toimeentulevat liikkuvat, massa etääntyy liikunnasta – se on liikuntapolitiikan suuri paikka. Missä on koko
kansan liikunta ja liikuntapresidentti? Valovoima ja vetovoima puuttuu liikuntapolitiikasta ja -järjestöistä. Se näkyy suhmurointina. Puhutaan muutoksista, mutta usko
muutokseen puuttuu, hän arvioi.
Kansanliikkeen käsitteet: tasa-arvo ja demokratia, ovat Paavilaiselle tärkeitä. Yhdessä tekeminen tai joukkovoima olisi myös tärkeää. Halu muuttaa, motivaatio siihen, että pakolla ei muuteta mitään. Yksityispuolella valttina on Paavilaisen mielestä
sallivuus ja omaehtoisuus ja se, mitä ihmiset saavat liikunnasta itselleen. Järjestöpuolella ei ole valinnanvaraa urheiluseuralla. ”Jos vaikka koko kansa olisi sitä mieltä,
että Mika Myllylän muistolle hiihdettäisiin kansanhiihto. Mika Myllylän hiihto dopingia vastaan! Esko Aho suojelijaksi.” Näin raikkaasti Paavilainen heitti ideoita ilmaan.
”Onko tunne käsite? Miten sen käsitteellistäisi toiminnaksi? Myötätunne esimerkiksi
Matti Nykäsen puolesta voi aiheuttaa toimintaa”, pohti Paavilainen tunteiden merkitystä liikuntakulttuurissa. Seuraavaksi hän pohti menestymistä: ”Miksi pitää olla
vain menestystarinoita, on inhimillistä joutua epäonnistumisiin ja selviytyä yhä uusiin epäonnistumisiin. Urheiluelämässä ei ole tilaa epäonnistumisille eikä niitä osata
käsitellä. Tässä on vähän samaa kuin liike-elämässä. USA:ssa liikemaailmassa pitää
tehdä konkurssi, jotta olisi vakuuttava.”
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Kysyessäni, mitkä ovat tärkeimmät liikuntakulttuurin ja –politiikan käsitteet, joita itse käytät työssäsi tai muussa toiminnassasi liikuntakulttuurin piirissä, hän vastasi
seuraavasti: ”Mielihyväliikkuja, jaksamisliikkuja. Se ei koske pelkästään työssä jaksamista. Mentaaliliikkuja, hyvä olo edellä. Hapenottokyky on lisäbonus. Yhteenhiilenpuhaltaja ja elvyttäjä.”
Paavilaisen mielestä pitäisi ottaa oppia yritysmaailmasta eli mentävä yksilö, ilmiö ja
tunne edellä. On yritetty Itämerijuoksua jne., jotka ovat kuitenkin liian hahmottomia.
Tarvittaisiin dramaattinen tapahtuma taustaksi ja kasvot jollekin asialle. City-hiihto
on tästä hyvä esimerkki.
”Vertaiskokemuksen käyttö voisi olla järkevää myös liikuntaan motivoimisessa. Maineen palautus on tärkeää eli liikuntajohtamisen ja –politiikan arvostus on saatava
takaisin. Siihen menee tosi kauan”, hän tosin epäili. Esimerkkinä epäonnistuneesta
käsitteestä hän mainitsee Valo ry:n yhden johtajan nimikkeen: ”Mitä tekee kentälle
viennistä vastaava johtaja? Tässä käsitteessä on epäonnistuttu aika totaalisesti. Käsitteet ja nimitykset ovat tärkeitä”, hän lopetti.
Ulla-Maija Paavilaisen liikuntakäsitteiden toimivuus ja sopivuus
Paavilainen jakoi liikuntakäsitteet kahteen ryhmään eli sellaisiin, joita hän piti ikään
kuin yleiskäsitteinä ja toisiin, jotka olivat hänen omiaan. Kumpiakin hän arvioi samoissa käyttöyhteyksissä eli liikuntakulttuurin, liikuntapolitiikan, julkisen sektorin, järjestömaailman, yksityissektorin, perheiden ja yksilöiden maailmoissa. Seuraavassa hän
arvioi käsitteidensä toimivuutta keskiarvoisesti näissä kaikissa käyttöyhteyksissään.
Kuva 11. Ulla-Maija Paavilaisen liikuntakäsitteiden sopivuus eri käyttöyhteyksissään
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Käsitteistä tasa-arvo-, hyvinvointi- ja massaliikunta sekä yhteenhiileenpuhaltaja tuntuvat toimivan kaikissa em. käyttöyhteyksissä melkoisen hyvin. Mielihyväliikunta,
liikuntaviihde, jaksamisliikkuja ja mentaaliliikunta toimivat nekin kohtuullisen hyvin,
mutta nämä Paavilainen arvioi kuitenkin heikommin toimiviksi käsitteiksi eri käyttöyhteyksissään. Seuraavasta kuviosta näkee hyvin, miten nämä käsitteet ”pelittävät” eri yhteyksissään.
Kuva 12. Ulla-Maija Paavilaisen käsitteiden toimivuus eri käyttöyhteyksissään.
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Paavilaisen käsitteet toimivat erinomaisesti liikuntakulttuurissa, perheissä, yksityissektorilla ja yksilöiden käytössä – huomattavasti heikommin ne toimivat liikuntapolitiikan ja varsinkin järjestömaailman käsitteinä. Osa käsitteistä sopii hyvin julkiselle
sektorille, osa huonommin.
Yhteenvetona Ulla-Maija Paavilaisen käsitteistä ja niiden toimivuudesta voi sanoa
sen, että hänen käsitteissään painottuvat asiat, jotka ovat ihmisen hyvinvoinnille,
mutta myös yhteisöjen hyvinvoinnille tärkeitä. Ne koskettavat siis etenkin yksilöiden, perheiden ja tällä hetkellä yksityisten liikuntapalvelujen maailmaa. Paavilaisen
mielestä se onkin ikään kuin liikuntakulttuurin keskeistä aluetta tällä hetkellä. Sen
sijaan järjestömaailma, osin julkinen sektori ja liikuntapolitiikka edustavat hänelle
jonkinlaista pysähtyneisyyden – tai menneen ajan – maailmaa. Se näkyy myös siinä,
että Paavilaisen käsitteet eivät toimi näissä viitekehyksissä kovin hyvin. Paavilainen
kaipaisi näiltä vakiintuneilta tahoilta uudistuksia, jotka ottaisivat huomioon hänen
käsitteidensä taakse kätkeytyvät tarpeet, joista tärkeimmät koskevat yksilöiden ja
yhteisöjen hyvinvointia sen eri muodoissaan.
Liikuntakäsitteillä on kansainvälinen ja tasa-arvoa lisäävä ulottuvuutensa
– Terhi Heinilän liikuntakäsitteet
Terhi Heinilän vastuulla Valo ry:ssä ja aiemmin SLU:ssa ovat olleet kansainväliset suhteet ja varsinkin tasa-arvotoiminta. Vuonna 2014 Suomessa järjestettiin kansainvälinen kongressi naisten asemasta liikuntakulttuurissa (IWG), joka työllisti Heinilää haastattelun tekohetkellä. Heinilä määritteli itsensä urheilujärjestön työntekijäksi ja kansainvälisen työn asiantuntijaksi. IWG-tiimin esimiesasema on tärkein tehtävä, Euroopan Unionin liikuntapolitiikka on myös keskeistä. Keskustelimme Terhi Heinilän kanssa
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hänelle tärkeistä liikuntakäsitteistä, joissa odotetustikin painottuivat suomalaisten ja
englanninkielisten termien erot ja yhtäläisyydet. Heinilän mielestä terminologia on
joskus hiukan hankalaa, koska esimerkiksi liikuntatermille ei löydy suoraa vastinetta
muissa kielissä. Kirjasin Heinilälle tärkeät käsitteet niin hyvin kuin osasin (englanninkielinen hallinnon käsitteistö on ulkopuoliselle melkoista liturgiaa sekin). Keskustelu
eteni teemoittain, joten kirjoitin ylös Heinilän sanomiset ilman lainausmerkkejä.
Tärkeitä termejä Heinilälle ovat: Vapaaehtoinen kansalaistoiminta (civic activity),
ja vastaavasti nonprofit voluntary organisation (voittoa tuottamaton vapaaehtoistoiminnan järjestö), kuten eurooppalainen ENGSO. NGO tarkoittaa nongovernmental (sport) organisation (ei valtiollinen tai valtiosta, hallinnosta itsenäinen). Valokin
nimenä kuulostaa Heinilän mukaan ngo:lta. Vapaaehtoistoiminnan järjestöjä ja periaatteita on Heinilän mukaan vaikea ymmärtää monissa maissa. Pohjoismaat ovat
tässä suhteessa samanlaisia.
Myös liikunnan harrastamisen ja liikunta-aktiivisuuden edistäminen on keskeinen
teema kansainvälisessä yhteistyössä. Terveyttä edistävä liikunta eli Health enhancing physical activity. EU:ssa käytetään tätä termiä. Kaikki ikävaiheet huomioon
ottava liikunta. Urheilu ei kuulu tähän, EU:ssa ei ennen käytetty muuta kuin sport(s).
WHO Europella ja EU:n komissiolla on työryhmä terveyttä edistävään liikuntaan. Toimijoina monimuotoisia organisaatioita, jopa kirkkoja, erilaisia yhdistyksiä ja myös
omaehtoinen liikunta. Liikunta-aktiivisuutta mittaavissa tutkimuksissa muualla ei
ehkä lasketa arkiliikuntaa mukaan – saattaa vaikuttaa liikuntaharrastustilastoihinkin.
Etiikka on myös keskeistä kansainvälisessä yhteistyössä. Heinilän näkökulmasta integriteetti pitää sisällään eettiset asiat, hyvän hallinnon (pitäisi sisältää myös tasa-arvotyön). Anti-doping -toiminta. Dopingin vastainen taistelu (Fight against doping).
Match fixing on otteluiden manipulointi (Euroopassa ei ole suomalaista sopupelikäsitettä). Isot jalkapallomaat (Espanja, Saksa, Italia, Ranska, Englanti) haluavat lainsäädäntöä joihinkin kohtiin, mutta toisissa asioissa haluttaisiin omaa päätöksentekoa. Urheilun etiikka ja yhtenäisyys kuuluvat integriteettiin. Urheilun autonomia tai
erityispiirteet (specificity of sport) määritellään tässä nyt taas uudelleen. Urheilun
erityispiirteet voivat käsittää monenlaisia tapauksia. Mm. parhaat valitaan -systeemi
ja kansalaistoiminnan erityispiirteet ja alv pois seuratoiminnalta. Itsemääräämisoikeus on myös keskeinen käsite.
Seuraavaksi Heinilä pohtii liikuntakäsitteistöä. Sports on suomeksi sitä, että tarkoitetaan sekä liikuntaa että urheilua. Physical education -käsitettä (liikuntakasvatus) joudutaan joskus käyttämään selittääksemme suomalaista liikuntakulttuuria.
Sports for all tarkoittaa usein kv-yhteyksissä kuntoliikuntaa tai jopa kuntourheilua
tai näytösvoimistelua eli aika vanhanaikaista Suomesta katsottuna. Kv-kentillä ei
ole samanlaista ajatusta liikunnallisesta elämäntavasta kuin Suomessa eikä organisaatioissa ole tätä puolta, vaan se on koululiikunnassa tai yksityisissä liikuntapalveluissa ja kampanjoissa. Sport for disabled and paralympic sports (erityisliikunta ja paralympiaurheilu) on myös usein Sport for all -termin alla. Philip Craven (kv.
paralympialiiton puheenjohtaja) haluaa puhua sport for all -termillä, kun puhutaan
vammaisurheilusta.
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Kansainvälisessä työssä liikunta nähdään myös perusoikeusnäkökulmasta ja se tuo
mukaan uusia käsitteitä. Sport as a fundamental human right eli urheilu/liikunta
inhimillisenä perusoikeutena (mm. Unescon lauselmissa ja Brightonin julistus). Tällaista keskustelua ei Heinilän mukaan ole kovin paljon käyty – tosin vanhusten liikunnasta, urheiluseuramaksuista ja muista inkluusiomalleista puhutaan jonkin verran.
Kaikki mahdolliset syrjäytymiskuviot pitäisi ottaa huomioon. Equality, integrity and
peace (tasa-arvo, itsemääräämisoikeus ja rauha, mm. Unesco) – näitä myös urheilujärjestöt ajavat.
Heinilä pohtii sitä, miten urheilujärjestöjen pitäisi suhtautua näihin uusiin vaatimuksiin ja toiveisiin. SLU:ta arvosteltiin mm. suvaitsevaisuus-, tasa-arvo- ja ympäristöhankkeista, vaikka ne tulivat osittain myös Euroopan neuvostolta. Niihin oli siis pakko
vastata jollakin tavalla eli tässäkään suhteessa Suomi ei ole mikään oma saarekkeensa. Meidän täytyy koko ajan reagoida moniin uusiin asioihin ja 2000-luvulla on tullut
esiin esim. sukupuolinen häirintä, sukupuolinen suuntautuneisuus, seksuaaliterveys, jotka ovat myös asioita, joihin pitää ottaa kantaa.
Tasa-arvotyö pohdituttaa myös Heinilää. Valtavirtaistaminen eli mainstreaming on
yksi keskeinen termi. Emme voi linnoittautua tänne Suomeen, ja ajatella, että meillä
on kaikki hyvin – meidän pitäisi oppia myös muilta. Esimerkiksi sukupuolten välisen
tasa-arvon edistämiseksi pitäisi tehdä paljon enemmän kuin nyt. Voisimme ottaa
tasa-arvoiset rekrytointimallit johtotehtäviin valittaessa, sukupuolisen häirinnän
tunnistamiseen ja estämiseen on tehty mm. videomallit KOK:ssa (kansainvälinen
olympiakomitea). Ehkä kaikki tämä tieto ei ole tullut KOK:sta tänne. Jos olisi yksi yhteinen järjestö tai sitten vielä nykyistä toimivampi verkosto.
Järjestöjen yhteistyö saakin Heinilän miettimään tätä puolta. Verkostotoimintamalli
voisi olla toimivampi kuin organisaatiomalli varsinkin kansainvälisessä toiminnassa.
Kun ei ole kilpailuasetelmia, niin asiat etenevät paremmin. Verkostotoiminnasta on
paljon etuja, joita voisi soveltaa enemmänkin käytäntöön. Eri maissa järjestöt ovat
usein riidoissa keskenään, mutta Suomessa ollaan periaatteessa kuitenkin aika hyvissä
väleissä eri järjestöjen ja valtiovallankin kanssa. Meidän hierarkiavähyys on hyvä asia.
Heinilä palaa vielä käsitteiden erojen ja samuuksien hyötyihin ja haittoihin. Suomessa me pystytään handlaamaan eri käsitteitä, mutta kv-kentillä pitäisi olla enemmän
yhteisiä käsitteitä. Voisi olla tarve sille, että suomalaisesta liikuntakulttuurista olisi
jokin esitys/julkaisu kansainvälisille kentille, kuten jo lopetettu Motion-lehti. Mutta
muutenkin käsitteitä päivittävästä materiaalista voisi olla hyötyä.
Lopuksi Heinilä nostaa esiin muutamia yksittäisiä teemoja ja samalla käsitteitä. Mentorointi kiinnostaa paljon – voisi olla mentorointiklinikka siellä IWG-kongressissa.
Kansainvälisesti on etua, jos toimitaan mahdollisimman paljon yhdessä. Mukana OK,
ministeriö, Kuntaliitto, aluejärjestöt jne. Suomessa kuitenkin pelaa aika hyvin tämä
verkostojuttu. Jatkuva yhteistyö on myös tärkeää. Dual career eli kaksoisura = urheilija opiskelee ja hankkii näin työpaikan. Sen edistämiseen liittyy paljon kansallista
ja kv-työtä. Hijab ban eli huivikielto on yksi kysymys, josta joudutaan päättämään
myös urheilussa. Tulee aika hankalia tilanteita. FIFA (kv. jalkapalloliitto) antaa pelata
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huivi päässä, mutta naisjärjestöistä osa on sitä mieltä, että mitään uskonnon merkkejä ei urheilussa saa näkyä. Vaatetus ei saa IWG:n mielestä ratkaista, vaan tärkeintä
on se, että saa urheilla eikä vaatteista niin väliä. Joissakin lajeissa oli myös hamepakko
(tennis, nyrkkeily, lentis) – niitä saa Heinilän mukaan käyttää, mutta ei saa pakottaa
käyttämään.
Yhteenvetona Terhi Heinilän haastattelusta voi nostaa esiin sen, että liikunta ja urheilu ei ole enää vain kansallista toimintaa eikä urheiluväki voi myöskään kansainvälisesti eristäytyä omaan piiriinsä. Kansainväliset sopimukset ja sitoumukset velvoittavat
urheilujärjestöjä ottamaan huomioon asioita, jotka liittyvät usein ihmisoikeuksiin,
tasa-arvoon ja ihmisten yhdenvertaiseen kohteluun. Yhteiskunnan eri sektoreiden
on toimittava enemmän yhdessä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin, koska liikunnan ja urheilun toimijoitakin on jokaisella sektorilla. Yhteisiä pelisääntöjä joudutaan jatkuvasti rakentamaan ja muokkaamaan.
Käsitetasollakin muuttuva tilanne on erittäin haasteellinen niin kansainvälisillä areenoilla kuin Suomessakin. Osin tämä johtuu erilaisista liikuntakulttuureista, erilaisista
kansallisista järjestelmistä ja lainsäädännöstäkin, mutta osin myös erilaisista käsitteistä. Esimerkiksi EU-tasolla tehdyt päätökset voivat tuntua ”kapulakielisiltä” näistä
järjestelmien välisistä eroista johtuen, mutta usein tarvittaisiin sekä käsitteiden parempaa aukipurkamista ja konkretisointia, koska suomenkielinen ja samalla kulttuurinen liikunta- ja urheilukäsitteistö on erilainen kuin englanninkielinen käsitteistö. Suomi ei ole tässä suhteessa tietenkään poikkeus, vaan muissakin ei-englanninkielisissä
maissa täytyy EU- tai muuta kansainvälistä käsitteistöä kääntää eri kieliin ja kulttuureihin sopivaksi. Valtioneuvoston kanslia on alkanut julkaista poliittista käsitesivustoa netissä, jossa avataan konkreettisesti uusia käsitteitä, joita esimerkiksi Euroopan
talouskriisi on synnyttänyt lähes kuukausittain. Liikunnan ja urheilun – tai laajemmin
esimerkiksi kansalaistoiminnan kenttä tai nuoriso-, kulttuuri- ja liikunta-alat – voisivat
rakentaa tällaisen sivuston, jossa kansalaiset voisivat käydä katsomassa, mitä jokin
käsite merkitsee. Käsitteistä ja niiden erilaisista tulkinnoista, joista myös saamme
usein kuulla, voisi löytyä tietoa näiltä sivuilta keskitetysti.
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Liikunta vs. muu maailma. Liikunta- ja urheilukäsitteet median, vähän liikkuvien, sukupuoli ja
-polvikäsitteiden yhteisissä peleissä

Tässä luvussa liikuntakulttuurin käsitteitä tarkastellaan yhteiskunnallisesti merkittävissä yhteyksissä tai konteksteissa. Liikunta ja urheilu ovat varsin näkyvästi esillä
mediassa, mutta käsitteiden käyttö ei vastaa tieteen, hallinnon tai järjestöjen käyttötapoja. Vähän liikkuvien haaste on konkretisoitunut poliittiseksi huolenaiheeksi
2000-luvulla. Ryhmästä on käytetty mitä erilaisimpia käsitteitä, kuten (liikunnallisesti tai fyysisesti) passiiviset, liikkumattomat, liikunnasta syrjäytyneet jne. Kun jokin
uusi ilmiö nousee (liikunta)poliittiselle agendalle, se vaatii uutta käsitteellistämistä.
Sukupuolten tasa-arvo liikunnassa ja urheilussa on ollut jo 1990-luvulta asti liikuntapoliittisesti keskeinen teema. Ei ole kuitenkaan mitenkään yksiselitteistä se, miten
sukupuolten tasa-arvo liikuntakulttuurissa pitäisi määritellä. Pelkästään tutkimusten
käsitemäärittelyjä tarkastelemalla nähdään, miten eri tavoin liikunta on käsitteellistetty silloin, kun on vertailtu eri sukupuolia toisiinsa. Väestömme ikääntyy nopeimmin Euroopassa. Huoleen on havahduttu, mutta yhteiskunta- ja liikuntapoliittiset
reaaliteetit sanelevat myös sitä, minkälaisilla käsitteillä ikääntyvien, ikääntyneiden,
ikäihmisten, vanhusten tai senioreiden terveyttä edistävästä, terveysliikunnasta tai
toimintakykyä lisäävästä liikunnasta puhutaan.
Tässä luvussa liikuntakulttuurin käsitteiden käyttöä ja toimivuutta oman kentän ulkopuolella tai rajapinnoilla kuvataan ja arvioidaan.
Luvun sisältö:
4.1. Tiivistelmä tausta-artikkelista ” Liikunta vs. muu maailma. Liikunta- ja urheilu		 käsitteet median, vähän liikkuvien, sukupuoli ja -polvikäsitteiden yhteisissä
		 peleissä ”
4.2. Suosituksia tausta-artikkelin pohjalta
4.3. Tausta-artikkeli: Liikunta vs. muu maailma. Liikunta- ja urheilukäsitteet median,
		 vähän liikkuvien, sukupuoli ja -polvikäsitteiden yhteisissä peleissä.

4.1. Tiivistelmä tausta-artikkelista ”Liikunta vs. muu maailma.
		 Liikunta- ja urheilukäsitteet median, vähän liikkuvien,
		 sukupuoli ja -polvikäsitteiden yhteisissä peleissä ”
Suomi vastaan Muu maailma -otteluita ei ole kovin monta kertaa järjestetty. Juhani
Peltosen mainiossa kirjassa ja radiokuunnelmassa hänen mielikuvitussankarinsa Elmo tosin pelasi otteluita, joita saattoi kuvata sanoilla Elmo vastaan Muu maailma.
Tällainen asetelma on kansainvälistyneessä maailmassa jäämässä taka-alalle – Suomi
ja myös liikuntakulttuuri on nidottu yhä kiinteämmin sitein muun maailmaan kanssa. Liikuntakulttuurin, liikunnan ja urheilun käsitteidenkin on taivuttava ilmaisemaan
sisältöjään, mitä erilaisimmissa käsitteellisissä ja tietysti myös konkreettisissa viitekehyksissä. On hyvä tietää, minkälaisia haasteita tämä yhä lisääntyvä yhteistyö ja
-toiminta asettaa liikuntakulttuurin käsitteille ja toimijoille.
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Tässä luvussa paneudutaan muutamiin ajankohtaisiin ja tärkeisiin elämän alueisiin,
joissa liikunnalla ja urheilulla on tulevaisuudessakin yhä enemmän merkitystä. Näin
ainakin voi olettaa, jos liikunta- ja urheiluväki oppii kommunikoimaan näiden eri yhteiskunnan ja kulttuurin osa-alueiden kanssa. Tärkeä osa tätä yhteistyötä ja kommunikaatiota ovat käsitteet.
Media, mukaan lukien sosiaalinen media, on neljäs valtiomahti. Sen merkitys on lisääntynyt voimakkaasti myös liikuntakulttuurissa. Tähän tutkimukseen ei ole voitu
sisällyttää kunnollista media-analyysia, mutta aihealuetta ei voinut kuitenkaan jättää
kokonaan ilman huomiota. Onneksi tutkimuksen aikana ilmestyi yksi liikuntapolitiikkaa koskeva näkyvä ja laaja artikkeli arvostetussa mediassa, jonka avulla aihetta voi
käsitteellisestikin tarkastella.
Kyseessä on Suomen Kuvalehdessä (11/2013) varsin näyttävästi julkaistu Tuomo Lappalaisen artikkeli ”Valon lapset”, jota jo lehden kannessa markkinoitiin otsikolla ”Urheilupuolue”. Tekstin taustaksi oli kuvattu niiden kansanedustajien pääkuvia, joilla
on yhteyksiä liikunta- ja urheilujärjestöihin. Artikkelissa paneudutaan liikuntapolitiikkaan, vaikka otsikkona on Urheilupuolue. Liikuntakulttuurin toimijoilla onkin tässä yksi keskeisistä käsitteellistä ongelmistaan median suuntaan kommunikoitaessa:
mikä on liikuntaa ja mikä urheilua – ja mitä on liikuntapolitiikka? Tähän kysymykseen
paneudutaan Suomen Kuvalehden artikkelin kautta.
Mediassa urheilusivut ja toisaalta liikuntasivut ovat perinteisesti olleet eri osastoissa tai jopa eri julkaisuissa. Mutta mihin kuuluvat vähän liikkuvat, liikkumattomat,
inaktiiviset, liikunnallisesti passiiviset tai (liikunnasta) syrjäytyneet? Ja miten liikuntaväen tulisi suhtautua tähän laajaan ongelmaan, johon on havahduttu aidosti vasta
2000-luvulla? Tarkastelun kohteeksi valittiin liikuntatutkija Esa Rovion ja tutkimuspäällikkö Teijo Pyykkösen julkaisu Vähän liikkuvat juoksuttavat päättäjiä ja tutkijoita.
Julkaisussa pohditaan sitä, miksi tämä teema on noussut keskusteluihin, keitä nämä
vähän liikkuvat ovat ja mitä asialle pitäisi tehdä. Kirjoittajat esittävät pamfletissaan
tarkoituksellisesti provosoivia toimenpide-ehdotuksia ja tulkintoja. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, etteikö julkaisua pitäisi ottaa vakavasti. Varsinkin käsitteellisesti
ja poliittisesti tällainen teksti on mielenkiintoista luettavaa. Kun vähän liikkuvat ovat
kirjoittajien mielestä liikuntaväelle liian iso pala, niin se asettaa myös käytettävät käsitteet lujille. Miten kommunikoida ongelmasta niin, että muut yhteiskunnan sektorit
ja toimijat ottaisivat haasteen vastaan?
Liikunnasta syrjäytyneiden ongelma on myös tasa-arvo-ongelma. Hyvinvointi- ja terveyserot ovat lisääntymässä väestöryhmien kesken. Se näkyy myös liikunnan harrastamisessa. Tasa-arvo on kuitenkin perinteisesti tarkoittanut sukupuolten välistä
tasa-arvoa. Liikunnassa ja urheilussa sukupuolten välinen epätasa-arvo onkin ollut
näkyvää, vaikka kyse on toki käsitteellisesti myös siitä, mitkä asiat katsotaan kuuluvan sukupuolten tasa-arvoa mitattaessa tärkeisiin asioihin ja mitkä eivät.
Opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntayksikön julkaisu Liikunta ja tasa-arvo 2011. Sukupuolten tasa-arvon nykytila ja muutokset Suomessa otetaan tarkastelun kohteeksi vain siltä osin, minkälaisia liikuntakäsitteitä siinä käytetään. Erityisesti pohditaan
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sitä, miten tietty näkökulma ja tavoite, joka tutkimukselle/ selvitykselle on annettu
tilaajan taholta vaikuttaa siihen, miten liikuntakäsitteet – ja niiden taustalla olevat
hyvin erilaiset tutkimukset – näkyvät selvityksessä. Pelkästään julkaisun tiivistelmässä vilisee erilaisia tulkintoja liikunnasta, joita ymmärtääkseen täytyy olla aika hyvä
tietämys käsitteiden käyttöön vaikuttavista tekijöistä.
Ikäihmisten liikunnan kansallinen toimenpideohjelma (2011). Liikunnasta terveyttä ja
hyvinvointia on myös opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisu. Käsitteellisesti mielenkiintoista tässä toimenpideohjelmassa on se, miten ikääntyneet, ikäihmiset, seniorit, eläkeläiset, vanhat, vanhukset tai kolmatta, neljättä ja viidettä ikää elävät ihmiset
käsitteellistetään, kun heidät tuodaan liikuntapolitiikan piiriin. Pelkkä kronologinen
ikä ei olekaan riittävä määrittäjä, vaan tarvitaankin toimintakykykäsitteistöä. Myös
liikunta määrittyy käsitteenä ja käytäntöinä toisin – se on joko terveyttä edistävää
liikuntaa tai lyhyesti terveysliikuntaa. Käsitteiden käyttöä ei selitä pelkästään kohderyhmän ikä ja toimintakyky, vaan myös liikunta-, terveys- tai hyvinvointipoliittiset
realiteetit. Tässä analyysissa pohditaan myös käsitteiden liittymistä (liikunta)poliittisiin, rakenteellisiin ja taloudellisiin tekijöihin sekä sitä, miten asiantuntijavetoisuus
saattaa vaikuttaa käytettyihin käsitteisiin ja toimenpideohjelman suositusten muotoiluihin.
Tässä luvussa liikutaan laajoilla vesillä – yritetään valottaa käsitteellisesti niin mediaa, vähän liikkuvia, sukupuolten tasa-arvoa kuin ikääntyneitäkin. Tarkoituksena on
tosiaankin valaista sitä, mikä jää käytettyjen käsitteiden taakse ja tietysti myös sitä,
mikä nostetaan valoon, kun käytetään tiettyjä käsitteitä. Käsitteet eivät ole koskaan
viattomia tai arvovapaita. Tavoitteena ei ole nostaa esiin vääriä tai huonoja käsitteitä, vaan pohtia sitä, minkälaisiin tulkintoihin valitut käsitteet johtavat lukijaa ja mitä vaihtoehtoja valituille käsitteille olisi ollut olemassa. Joillakin käsitteillä halutaan
provosoida, toisilla ohjataan poliittisia toimenpiteitä, mutta kumpienkin pitää olla
perusteltuja omassa viitekehyksessään.

4.2. Suosituksia tausta-artikkelin pohjalta
Mediassa liikunta ja urheilu tarkoittavat selkeästi eri asioita. Ne ovat mediassa jakautuneet niin tuotannollisesti (eri julkaisut, eri osastot, eri toimittajat) kuin käsitteellisestikin toisistaan. Liikuntapolitiikka tarkoittaa tai se pääsee julkisuuteen mediassa
usein pelkästään urheilupolitiikkana eli huippu-urheilun liian vähäisenä tai liiallisena
tukemisena. Median kautta sama käsitys leviää laajasti myös mediaa seuraavalle
yleisölle. Medialle tai sosiaaliselle medialle ei kannata antaa suosituksia ”oikeista käsitteistä” eikä se ole tämän tutkimuksen tarkoituskaan. Sen sijaan liikuntakulttuurin
toimijoiden tulisi ottaa huomioon minkälaisia käsitteitä mediassa ja sosiaalisessa mediassa käytetään, miten politiikan, hallinnon ja organisaatioiden käyttämät käsitteet
ymmärretään (sosiaalisessa) mediassa.
Liikunta tai ainakin liikkuminen ja urheilu/urheileminen ovat käsitteellisesti myös
päällekkäisiä termejä. Urheilu on melkein aina myös liikuntaa/liikkumista sisältävää,
mutta liikunta/liikkuminen ei ole läheskään aina urheilua, vaikka jotakin urheilulajia
liikkuessakin usein harjoitetaan. Poliittisesti on kuitenkin suhteellisen helppoa erot-
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taa liikunnan ja urheilun käytännöt ja toimijat toisistaan tai ainakin niiden osuudet
toiminnassa ja resursoinnissa on muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta mahdollisia tunnistaa. Jos politiikassa, hallinnossa ja järjestöissä puhutaan vain liikunnasta,
kun tarkoitetaan myös urheilua, niin media ja kansalaiset saavat osin harhaanjohtavan kuvan siitä, mitä tarkoitetaan ja mitä resursoidaan.
Suosituksena esitetään etenkin opetus- ja kulttuuriministeriölle harkittavaksi liikunta- ja urheilukäsitteiden erottamista toisistaan tai ainakin huomion kiinnittämistä
siihen, että lukija/kuulija ymmärtää, mitä käytännössä tarkoitetaan, kun puhutaan
liikunnasta. Käsitteillä ei pidä hämärtää todellisuutta, vaan tehdä se näkyväksi, avoimeksi ja ymmärrettäväksi.
Liikuntakulttuurin käsitteet joutuvat tai pääsevät nykyään yhä useammin myös kentille, joilla ei ole perinteitä ymmärtää liikuntakulttuurin käsitteitä. On ymmärretty,
että liikunta ja urheilu lisäävät hyvinvointia, sosiaalista pääomaa ja sillä on myös taloudellista merkitystä. Tarvitaan joustavuutta käsitteiden käytössä, neuvottelukykyä,
uudenlaisia perusteluja ja uusia käsitteitä.
Tässä luvussa on osoitettu, että liikuntakulttuurin toimijoiden käsitteet hakevat vielä
paikkaansa ja muotoaan esimerkiksi vähän liikkuvien kysymyksessä, tasa-arvotoiminnassa niin sukupuoli- kuin -polvikysymyksessäkin. Kyse ei ole pelkästään liikuntakulttuurille asettuvasta haasteesta, vaan myös syrjäytymis-, tasa-arvo- ja ikäkäsitteet
ovat samaan aikaan muutoksen kourissa. Muutettavat muuttaen samanlaisia haasteita on monilla muillakin elämänaloilla.
Liikuntakulttuurin toimijoiden olisi kuitenkin hyvä olla käsiteasiassa aloitteellisia. Jos
liikunta-alan toimijat osaavat käsitteellistää ja perustella oman toimintansa uusissa toimintaympäristöissä, voi siitä olla suuri hyöty niin kansalaisten hyvinvoinnille
ja toimijuudelle kuin liikuntakulttuurin toimijoille itselleen. Vahvasti suositellaankin
käsitekeskustelun jatkamista esimerkiksi perustettavan Internet-sivuston kautta. Tätä sivustoa voisi ylläpitää jokin alueen toimija – vaikkapa Liikuntatieteellinen seura,
LIKES-tutkimuskeskus tai Valo tai kaikki yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön tuella. Mukaan pitäisi saada laajasti asiantuntijoita myös liikuntakulttuurin ulkopuolelta,
mutta myös vapaaehtoisia, aktiivisia kansalaisia. Liikuntakulttuurin, urheilun ja liikunnan käsitteistä ja termeistä voisi rakentaa samankaltaisen Internet-sivun kuin valtioneuvoston kanslialla on uusista termeistä. Työryhmään täytyisi kuulua alan asiantuntijoiden (eri tieteenalat, toimijat) lisäksi kielitoimiston tai vastaavan edustaja, mutta
myös median ja juridiikan edustaja.
Suosituksena median suuntaan toimittaessa voi pitää sitä, että liikuntakulttuurin toimijoiden – mukaan lukien opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntayksikkö, Valo ry ja
Olympiakomitea – kannattaa lisätä avoimuutta ja toiminnan läpinäkyvyyttä sekä kaikinpuolista avointa keskustelua. Avoimuuden puute on aiheuttanut useita turhiakin
kohuja vuosien varrella. Omia käsitteitä tulee aktiivisesti avata median suuntaan.
Kyse ei ole pelkästään tämän avoimuuden tradition puutteesta, vaan siitä, että media ja sosiaalinen media ovat erittäin suuressa muutoksessa itsekin. Etenkin sosiaali-
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nen media voi olla erittäin hyödyllinen – jos kohta haitallinenkin – liikuntakulttuurin
perustavoitteiden saavuttamisen kannalta. (Sosiaalisen) median kautta voi rakentua
positiivisia vertaiskokemuksen ja -asiantuntijuuden tiloja, joilla on suotuisia vaikutuksia väestön liikkumiseen, liikunnan harrastamiseen, urheilun seuraamiseen ja arvostukseen liittyen. Liikuntakulttuurin toimijoiden on huomioitava tämä toiminnassaan
myös käsitteiden tasolla.
Liikuntakulttuurin käsitteet muuttuvat jatkuvasti, kun niitä kehitetään tieteen, käytännön toimijoiden, hallinnon ja kansainvälisen yhteistyön piirissä. Vanhojen käsitteiden käyttötarkoitus tai sisältö saattaa muuttua ja uusia käsitteitä täytyy yrittää
määritellä ja sisällyttää jo olemassa olevien käsitteiden joukkoon. Tässä luvussa esitetyt esimerkit ovat vain jäävuoren pinnalle näkyvä osa, joten käsiteluotaamista tarvitaan jatkossakin.

4.3. Tausta-artikkeli: Liikunta vs. muu maailma. Liikunta- ja
		 urheilukäsitteet median, vähän liikkuvien, sukupuoli ja
		 -polvikäsitteiden yhteisissä peleissä
Suomi vastaan Muu maailma -otteluita ei ole kovin monta kertaa järjestetty. Juhani
Peltosen mainiossa kirjassa ja radiokuunnelmassa hänen mielikuvitussankarinsa Elmo tosin pelasi otteluita, joita saattoi kuvata sanoilla Elmo vastaan Muu maailma.
Tällainen asetelma on kansainvälistyneessä maailmassa jäämässä taka-alalle – Suomi
ja myös liikuntakulttuuri on nidottu yhä kiinteämmin sitein muun maailmaan kanssa. Liikuntakulttuurin, liikunnan ja urheilun käsitteidenkin on taivuttava ilmaisemaan
sisältöjään, mitä erilaisimmissa käsitteellisissä ja tietysti myös konkreettisissa viitekehyksissä. On hyvä tietää, minkälaisia haasteita tämä yhä lisääntyvä yhteistyö ja
-toiminta asettaa liikuntakulttuurin käsitteille ja toimijoille.
Tässä luvussa paneudutaan muutamiin ajankohtaisiin ja tärkeisiin elämän alueisiin,
joissa liikunnalla ja urheilulla on tulevaisuudessakin yhä enemmän merkitystä. Näin
ainakin voi olettaa, jos liikunta- ja urheiluväki oppii kommunikoimaan näiden eri yhteiskunnan ja kulttuurin osa-alueiden kanssa. Tärkeä osa tätä yhteistyötä ja kommunikaatiota ovat käsitteet.
Media, mukaan lukien sosiaalinen media, on neljäs valtiomahti. Sen merkitys on lisääntynyt voimakkaasti myös liikuntakulttuurissa. Tähän tutkimukseen ei ole voitu
sisällyttää kunnollista media-analyysia, mutta aihealuetta ei voinut kuitenkaan jättää
kokonaan ilman huomiota. Onneksi tutkimuksen aikana ilmestyi yksi liikuntapolitiikkaa koskeva näkyvä ja laaja artikkeli arvostetussa mediassa, jonka avulla aihetta voi
käsitteellisestikin tarkastella.
Kyseessä on Suomen Kuvalehdessä (11/2013) varsin näyttävästi julkaistu Tuomo Lappalaisen artikkeli ”Valon lapset”, jota jo lehden kannessa markkinoitiin otsikolla ”Urheilupuolue”. 61 Tekstin taustaksi oli kuvattu niiden kansanedustajien pääkuvia, joilla
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on yhteyksiä liikunta- ja urheilujärjestöihin. Artikkelissa paneudutaan liikuntapolitiikkaan, vaikka otsikkona on Urheilupuolue. Liikuntakulttuurin toimijoilla onkin tässä
yksi keskeisistä käsitteellistä ongelmistaan median suuntaan kommunikoitaessa: mikä on liikuntaa ja mikä urheilua – ja mitä on liikuntapolitiikka? Tähän kysymykseen
paneudutaan Suomen Kuvalehden artikkelin kautta.
Mediassa urheilusivut ja toisaalta liikuntasivut ovat perinteisesti olleet eri osastoissa
tai jopa eri julkaisuissa. Mutta mihin kuuluvat vähän liikkuvat, liikkumattomat, inaktiiviset, liikunnallisesti passiiviset tai (liikunnasta) syrjäytyneet? Ja miten liikuntaväen tulisi
suhtautua tähän laajaan ongelmaan, johon on havahduttu aidosti vasta 2000-luvulla?
Tarkastelun kohteeksi valittiin liikuntatutkija Esa Rovion ja tutkimuspäällikkö Teijo Pyykkösen julkaisu Vähän liikkuvat juoksuttavat päättäjiä ja tutkijoita.62
Julkaisussa pohditaan sitä, miksi tämä teema on noussut keskusteluihin, keitä nämä
vähän liikkuvat ovat ja mitä asialle pitäisi tehdä. Kirjoittajat esittävät pamfletissaan
tarkoituksellisesti provosoivia toimenpide-ehdotuksia ja tulkintoja. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, etteikö julkaisua pitäisi ottaa vakavasti. Varsinkin käsitteellisesti
ja poliittisesti tällainen teksti on mielenkiintoista luettavaa. Kun vähän liikkuvat ovat
kirjoittajien mielestä liikuntaväelle liian iso pala, niin se asettaa myös käytettävät käsitteet lujille. Miten kommunikoida ongelmasta niin, että muut yhteiskunnan sektorit
ja toimijat ottaisivat haasteen vastaan?
Liikunnasta syrjäytyneiden ongelma on myös tasa-arvo-ongelma. Hyvinvointi- ja terveyserot ovat lisääntymässä väestöryhmien kesken. Se näkyy myös liikunnan harrastamisessa. Tasa-arvo on kuitenkin perinteisesti tarkoittanut sukupuolten välistä
tasa-arvoa. Liikunnassa ja urheilussa sukupuolten välinen epätasa-arvo onkin ollut
näkyvää, vaikka kyse on toki käsitteellisesti myös siitä, mitkä asiat katsotaan kuuluvan sukupuolten tasa-arvoa mitattaessa tärkeisiin asioihin ja mitkä eivät.
Opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntayksikön julkaisu Liikunta ja tasa-arvo 2011. Sukupuolten tasa-arvon nykytila ja muutokset Suomessa otetaan tarkastelun kohteeksi
vain siltä osin, minkälaisia liikuntakäsitteitä siinä käytetään.63 Erityisesti pohditaan
sitä, miten tietty näkökulma ja tavoite, joka tutkimukselle/selvitykselle on annettu
tilaajan taholta vaikuttaa siihen, miten liikuntakäsitteet – ja niiden taustalla olevat
hyvin erilaiset tutkimukset – näkyvät selvityksessä. Pelkästään julkaisun tiivistelmässä vilisee erilaisia tulkintoja liikunnasta, joita ymmärtääkseen täytyy olla aika hyvä
tietämys käsitteiden käyttöön vaikuttavista tekijöistä.
Ikäihmisten liikunnan kansallinen toimenpideohjelma (2011). Liikunnasta terveyttä ja hyvinvointia on myös opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisu.64 Käsitteellisesti

62 Rovio Esa, Pyykkönen Teijo (2011) Vähän liikkuvat juoksuttavat päättäjiä ja tutkijoita. Liikuntatieteellinen seura
Impulssi nro 26. Helsinki.
63 Liikunta ja tasa-arvo 2011. Sukupuolten tasa-arvon nykytila ja muutokset Suomessa . Tekijät: Salla Turpeinen,
Jaana Jaako, Anna Kankaanpää, Matti Hakamäki. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2011:33 /2012:13.
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2011/liitteet/OKM33.pdf?lang=fi
64 Ikäihmisten liikunnan kansallinen toimenpideohjelma. Liikunnasta terveyttä ja hyvinvointia. Tekijät: Elina Karvinen,
Pirjo Kalmari, Kari Koivumäki. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2011:30.
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2011/liitteet/OKM30.pdf?lang=fi
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mielenkiintoista tässä toimenpideohjelmassa on se, miten ikääntyneet, ikäihmiset,
seniorit, eläkeläiset, vanhat, vanhukset tai kolmatta, neljättä ja viidettä ikää elävät
ihmiset käsitteellistetään, kun heidät tuodaan liikuntapolitiikan piiriin. Pelkkä kronologinen ikä ei olekaan riittävä määrittäjä, vaan tarvitaankin toimintakykykäsitteistöä.
Myös liikunta määrittyy käsitteenä ja käytäntöinä toisin – se on joko terveyttä edistävää liikuntaa tai lyhyesti terveysliikuntaa. Käsitteiden käyttöä ei selitä pelkästään
kohderyhmän ikä ja toimintakyky, vaan myös liikunta-, terveys- tai hyvinvointipoliittiset realiteetit. Tässä analyysissa pohditaan myös käsitteiden liittymistä (liikunta)
poliittisiin, rakenteellisiin ja taloudellisiin tekijöihin sekä sitä, miten asiantuntijavetoisuus saattaa vaikuttaa käytettyihin käsitteisiin ja toimenpideohjelman suositusten
muotoiluihin.
Tässä luvussa liikutaan laajoilla vesillä – yritetään valottaa käsitteellisesti niin mediaa, vähän liikkuvia, sukupuolten tasa-arvoa kuin ikääntyneitäkin. Tarkoituksena on
tosiaankin ”valaista” sitä, mikä jää käytettyjen käsitteiden taakse ja tietysti myös sitä,
mikä nostetaan ”valoon”, kun käytetään tiettyjä käsitteitä. Käsitteet eivät ole koskaan
viattomia tai arvovapaita. Tavoitteena ei ole nostaa esiin ”vääriä” tai ”huonoja” käsitteitä, vaan pohtia sitä, minkälaisiin tulkintoihin valitut käsitteet johtavat lukijaa ja
mitä vaihtoehtoja valituille käsitteille olisi ollut olemassa. Joillakin käsitteillä halutaan
provosoida, toisilla ohjataan poliittisia toimenpiteitä, mutta kumpienkin pitää olla
perusteltuja omassa viitekehyksessään.
Mitä Suomen Kuvalehden artikkeli ”Valon lapset” kertoo liikunta- ja
urheilupolitiikan käsitteistä mediassa?
Tähän tutkimukseen ei voi mahduttaa kattavaa analyysia median käyttämistä liikunta- ja urheilukäsitteistä. Lähtökohtaisesti voi kuitenkin sanoa, että lehdissä on yleensä urheilusivut ja sähköisissä viestimissä urheiluohjelmat eri nimillään. Näissä pääasiallisena kohteena ovat kansainväliset urheilutapahtumat ja kansainvälisen tason
huippu-urheilijat. Median keskittymisen myötä näyttää nimittäin siltä, että paikallinen ja jopa kansallisen tason kilpaurheilu on viime vuosina jäänyt mestareiden liigan, NHL:n, Formula 1:n ja erilaisten MM-kisojen ja maailman cupien jalkoihin myös
paikallisissa medioissa.
Liikuntaa näillä sivuilla tai ohjelmissa ei juuri käsitellä, mutta liikunnalle on suurissa
lehdissä joskus omia sivujaan ja liikunta näkyy vahvasti mm. naisten lehdissä, varsinaisissa hyvinvointi- ja terveyslehdissä, tiettyjen liikuntamuotojen omissa julkaisuissa
ja yleisaikakauslehdissä sekä esimerkiksi eri järjestöjen lehdissä ja muissa medioissa.
Voisi väittää, että mediassa noin yleisesti ottaen ei tapahdu juurikaan liikunta- ja urheilukäsitteiden kanssa sekaantumista, koska ne näyttäytyvät niin erilaisina ilmiöinä
median näkökulmasta katsottuna. Poikkeuksen tekee liikunta- tai urheilupolitiikka,
josta uutisoitaessa ja kerrottaessa media on usein suurissa ongelmissa. Luulisin, että
opetus- ja kulttuuriministeriössäkin on huomattu, miten hankalaa liikuntapolitiikasta
on puhua julkisuudessa ymmärrettävästi. Ehkä yksi syy myös tälle tutkimukselle tulee tästä tarpeesta tehdä ymmärrettäväksi liikuntakulttuurin ja -politiikan käsitteitä
medialle ja sitä kautta suurelle yleisölle.
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Vaikka seuraava esimerkki tai pieni tapaustutkimus voi tuntua kuriositeetilta, niin
asian tärkeyden ja sen sopivuuden vuoksi otin sen mukaan tähän tutkimuskokonaisuuteen. Kyse on Suomen Kuvalehden julkaisemasta Tuomo Lappalaisen tekemästä
artikkelista ”Valon lapset. Kymmenillä kansanedustajilla on kytköksiä urheiluun” (SK
11, 15.3.2013, 26–33). Juttu on pitkä ja sen näyttävyyttä lisää se, että se on myös
kansikuvajuttu. Kannessa artikkelia mainostetaan sivun keskelle asemoidulla isolla
tekstillä: ”Urheilupuolue. Joka kolmannella kansanedustajalla on urheilutausta. Keiden asiaa he ajavat?” Vaikuttavuutta lisää se, että teksti on ympäröity kansanedustajien valokuvilla, joita on lisää itse jutun yhteydessä, jossa myös yksityiskohtaisesti
kuvataan kunkin mainitun ja kuvalla esiintyvän kansanedustajan siteet liikuntaelämän eri toimijoihin.
Tarkastelen mainittua artikkelia lähinnä käytettyjen käsitteiden näkökulmasta, mutta pohdin myös jonkin verran sitä, minkälaisen yleisvaikutelman juttu antaa kansanedustajista, liikunta- ja urheilujärjestöistä ja liikuntapolitiikasta noin yleisesti.
Ensivaikutelmaa voi pitää urheilulle ja liikunnalle – ja varsinkin liikunta- ja urheilupoliitikoille ja järjestöille – negatiivisena. Otsikoiden ja kuvien käyttö tuo mieleen
korruptoituneen tai suorastaan rikollisen vaikutelman. ”Keiden asiaa he ajavat” kannessa vahvistetaan jutun alaotsikossa käytetyllä yleensä negatiivisena pidetyllä ”kytkös-sanalla”. Lähtökohtaisesti artikkelissa ollaan hyvin epäileväisiä tällaisia sidoksia ja
harjoitettua ”lobbaamista” vastaan. ”Kansanedustajien tavatessa urheiluväkeä lobbarien ja lobattavien raja on tavallista hämärämpi”, toteaa Lappalainen.
Väliotsikoissa kerrotaan, että ”Joka toisella Kataisen hallituksen ministerillä on urheilutausta”, ”Liikuntaväki sai useimmat tavoitteensa hallitusohjelmaan” ja ”Valtion
liikuntaneuvoston paikoista käydään kovaa kilpailua”. Artikkeli saa todistettua vakuuttavasti, että näitä sidoksia tosiaankin on, vaikka useimpien kytkökset ovat varsin
ohuita. Jopa puhemies Eero Heinäluoman osallistuminen lastensa urheiluun aktiivisena vanhempana luetaan jonkinlaiseksi ”synniksi” tai epäterveeksi sidokseksi. Jutun
päähaastateltavat ovat kuitenkin liikunta- ja urheilupolitiikan ”raskassarjalaisia” eli
Leena Harkimo, Kari Uotila ja Tuija Brax. Jutussa tuodaan myös hyvin esille se, miksi
poliitikot ovat mukana urheiluelämässä ja miten nämä kansalaistoiminnan muodot
tukevat toisiaan henkilötasolla. Urheiluseura tai -liitto hyötyy poliitikosta, mutta yhtä hyvin poliitikko hyötyy urheilujärjestötoiminnastaan. Artikkelissa ei valitettavasti
tuoda esiin niitä tapauksia, joissa jompikumpi osapuoli on kärsinyt, kun kaikki ei olekaan mennyt niin kuin ”Strömsössä”.
Keskeistä artikkelissa on se, että se osoittaa miten tehokkaasti varsinkin Suomen
Liikunta ja urheilu (SLU) on toiminut ajaessaan tavoitteitaan niin hallitusohjelmaan
kuin muuhunkin politiikkaan. Artikkelin kirjoittajan asenne tulee erittäin selväksi,
sillä hän pitää tällaista vaikuttamista lähtökohtaisesti epäterveenä, epädemokraattisena, tiettyjen korporatiivisten ja osin korruptoituneidenkin suhteiden mahdollistamana politiikkana, vaikka jutussa ei kuitenkaan pystytä tai halutakaan osoittaa mitään varsinaista rikolliseen toimintaan viittaavaa asioiden käsittelyssä. Epäilemättä
tutkiva journalisti olisi halutessaan löytänyt merkkejä ”siltarumpupolitikoinnista” esimerkiksi liikuntapaikkamäärärahojen jaosta kansanedustajan kotiseudulle. Yhtään
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konkreettia esimerkkiä myöskään siitä, että kansanedustajat olisivat suosineet omaa
lajiaan tai seuraansa ei artikkelissa tuoda esille.
Neljännen valtiomahdin tehtävänä on olla kriittinen suhteessa vallankäyttöön ja sinänsä mainittu artikkeli paljasti ehkä vähän huonosti tunnetut sidokset päättäjien ja
liikuntapolitiikan välillä. Hiukan vinoutunut kuva artikkelista kuitenkin jää, koska se
antaa sellaisen kuvan, että liikunta- ja urheiluväki olisi jollakin tavalla poikkeuksellisessa asemassa tällaisena kansalaisyhteiskunnan toimijana, joka haluaa vaikuttaa
omiin asioihinsa ja etuihinsa.
Tasapainon vuoksi olisi artikkelissa voinut olla jokin maininta siitä, että samaan aikaan suomalaisessa yhteiskunnassa työmarkkina(etu)järjestöt sopivat kansainvälisestikin erittäin poikkeuksellisesti asioista, jotka yleensä kuuluvat valtakunnan hallitukselle ja eduskunnalle eli sopivat palkoista, työntekijöiden eläkemaksuista, -iästä,
työnantajien verohelpotuksista ja vaikka mistä. Jos liikuntapoliitikot parhaimmillaankin yltävät muutamaan sataan miljoonaan päätöksissään, niin ammattiyhdistysliike ja
elinkeinoelämän varsin epädemokraattisesti valitut edustajat päättävät kymmenien
miljardien eurojen edestä asioita, jotka koskettavat jokaista työssäkäyvää ja heidän
kotitalouksiaan. Lähempääkin olisi löytynyt vertauskohde: sosiaali- ja terveysalan
järjestöt ovat kautta vuosikymmenien harjoittaneet erittäin vahvaa etujärjestötoimintaa mm. YTY ry:n (nyk. SosTe ry.) kautta, mikä näkyy hyvin juuri julkistetussa historiateoksessakin.
Miksi kuvailen artikkelin henkeä näin tarkasti tässä yhteydessä? Siksi, että on tärkeää
tuoda esille, mitä seuraamuksia voi olla siitä, että liikunta- ja urheilukäsitteet eivät
aukene ulkopuolisille. Oletan nimittäin niin, että osa artikkelin negatiivisesta sävystä
johtuu siitä, että liikunta- ja urheiluväki ei ole osannut puhua asioistaan ymmärrettävästi. Ymmärrän täysin median huolen siitä, että kaiken maailman lobbarit pyrkivät
vaikuttamaan poliitikkoihin ajaakseen omia tai edustamansa organisaation tai taustaryhmän etuja. Varmasti urheilu- ja liikuntapolitiikasta tällaisia tapauksia löytyy,
jos ei roppakaupalla, niin riittävästi kuitenkin. Silti vierastan ajatusta siitä, että kaikki
kansanedustajat ikään kuin leimataan syyllisiksi ilman mitään konkreettista näyttöä
varsinaisesta ”rakenteellisestakaan korruptiosta”, josta esimerkiksi Ilkka Kanervan
syntymäpäiväjuhlien osalta nyt oikeudessa puhutaan. Sellaistakin voi olla, mutta silloinkin pitäisi kohdistaa syyte konkreettisesti johonkuhun henkilöön/organisaatioon
tai ’maan tapaan’, joka olisi epäterve ja -demokraattinen. Tällaisesta artikkelissa vain
vihjataan laimeasti, mutta pienimuotoisia kahvi- tai puurotilaisuuksia nyt ei pahalla
tahdollakaan oikein sellaisiksi saa tehtyä.
Joka tapauksessa varmasti moni uuden Valo ry:n johtohenkilöistä ja työntekijöistäkin tunsi, että ”valoisa” alku näyttääkin vaikeutuvan. Juuri ja juuri oli päästy läpi
HuMu-raportista nousseesta kohusta, kun Suomen vaikutusvaltaisin aikakauslehti
tekee näyttävästi uudesta, uljaasta kattojärjestöstä jutun, jossa liikunta- ja urheilujärjestötoiminta vertautuu jos ei nyt ”mafia”- niin ”hyvä veli” -tyyppiseen toimintaan
kuitenkin. ”Valon lapset” eli liikunnan ystävät osoittautuvatkin ”pimeyden ritareiksi”
– ei näin pitänyt käydä.
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Palataan siis artikkelin käsitteisiin. Kannessa käytetään termiä ”urheilupuolue”, myöhemmin käytetään käsitteitä ”urheiluväki”, ”urheilulobby”, ”urheilun määrärahat”,
”urheiluministeri”, ”urheilun määrärahat” jne. joskus tarkoittaen vain urheilua, mutta
useimmiten tarkoittaen myös muuta liikuntaa. Tämä ei sinänsä ole väärää käsitteiden käyttöä, jos voidaan olettaa, että lukija kykenee tulkitsemaan kirjoittajan kanssa
oikein kunkin käyttöyhteyden. Tässä artikkelissa pahiten vinoon mennään kohdassa,
jossa koululiikunnasta puhuttaessa kirjoitetaan ”urheilun tärkeydestä” ja sekoitetaan
melkein tarkoitushakuisesti koululiikunta ja sen aivan erilaiset käytännöt ja perustelut tähän ”urheilupuheeseen”. Sen sijaan aivan oikeutettua on ihmetellä sitä, että
Valtion liikuntaneuvostoon valitaan vain urheilutaustaisia vaikuttajia.
Kyse on käsitteellisesti ja käytännössäkin tietysti asiasta, joka ei millään muotoa ole
yksiselitteinen. Liikunta- ja urheilusanojen käyttöä ei ole mitenkään erityisesti säännelty eikä annettu mitään pysyväisohjeita niiden käytöstä. Myös liikuntapolitiikka on
tästä hyvä esimerkki. Vaikka valtion hallinnossa ja kunnissakin on melko systemaattisesti käytetty käsitteinä liikuntajohdannaisia käsitteitä, kuten liikuntapolitiikka, liikuntapaikkarakentaminen, liikuntaneuvosto, liikuntalaki, terveysliikunta, liikunnanopettaja, -ohjaaja jne., niin käytännössä ne ovat pitäneet sisällään myös ja joskus
jopa enemmänkin urheiluksi käsitettäviä asioita ja urheiluorganisaatioita tai urheilupaikkoja ja -toimintaa koskettavia päätöksiä.
Asiantuntijat kyllä ymmärtävät liikuntapaikkarakentamisen tarkoittavan myös urheilupaikkarakentamista, mutta ulkopuolinen saattaa ajatella, että nyt käytetään ”orwellilaista uuskieltä”, jolla muutetaan todellisuus uusilla sanoilla ja käsitteillä vastaamaan asiantuntijoiden, sisäpiiriläisten ja valtaapitävien omaa näkemystä asiasta.
Vastareaktiona voi olla median päinvastainen tulkinta, jonka mukaan kaikki liikunta
ja koko liikuntapolitiikan alue onkin itse asiassa urheilua ja urheilupolitiikkaa. Näinhän ei tietysti ole.
Kuvalehden jutussa kansanedustaja Kari Uotilan tehtäväksi jäi määritellä ”huippuurheilukeskeisen” kansainväliseen menestykseen, tulosten ja viihdearvon kautta oikeutuksen ja perustelun saavan toiminnan ja liikunnan välinen ero. Käsitteitä vilisevä
lause on kuvaava: ”(K)untoliikunta, hyötyliikunta, arkiliikunta, terveysliikunta, millä
nimellä sitä kutsutaan, on itsetarkoitus”.
Uotilan määritelmää voi pitää osuvana ajatellen liikunta- ja urheilupolitiikan todellisuutta – jakolinja mennee useimmiten juuri edellä mainitulla tavalla, kun joudutaan
päättämään mihin resurssit tulisi ensisijaisesti kohdentaa. Tutkijan näkökulmasta on
vaikea hyväksyä sitä, että esimerkiksi terveysliikunta olisi itsetarkoitus, kun jo käsite tai monet käytännöt liittävät sen suoraan terveyteen, joka ei voi olla liikunnan
itsetarkoitus. Liikunta on silloin väline terveyteen, kuntoon, ulkonäköön, mutta ei se
tietenkään itsetarkoitus ole. Mutta sama kritiikki koskee huippu-urheilua – sehän on
täynnään inhimillisiä, kulttuurisia, emotionaalisia, kansallisia, kansainvälisiä merkityksiä. Ei sitä voi typistää tuloksiksi ja menestykseksi.
Ongelmallisinta lienee kuitenkin urheilun käsitteen määrittely. Suurin osa liikunnastakin on jonkin urheilulajin harjoittamista, vaikka esimerkiksi kävely tai pyöräily ovatkin
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tunnetumpia liikunta- tai liikkumismuotoina kuin urheilulajeina. Jakona on yritetty
sitä, että urheilu olisi kilpailuun tähtäävää ja/tai urheiluseurassa harjoitettavaa liikkumista. Omaehtoinen urheilulajin harjoittaminen olisi siten liikuntaa. Liikuntapolitiikassa jako ei ole täydellinen. Uimahallissa, urheilukentällä, liikuntasalissa, hiihtohallissa, kuntopolulla jne. voidaan harjoittaa sekä liikuntaa että urheilua – ja harjoitetaankin. Joskus sovussa, joskus tiloista ja ajoista taistellen. Esimerkiksi Helsingissä on
tehty viime vuosina ”lähiliikuntapaikkoja”, joissa on mm. loistavat tekonurmikentät
jalkapallon pelaamiseen ja keinoalustat koripallolle, mutta joita eivät urheiluseurat
saa käyttää. Raja on siis vedetty siihen, että liikuntaa on vapaamuotoisella ryhmällä
pelattu futis ja katukoris, mutta ei seuran järjestämät ottelut tai harjoitukset. Liikuntapoliittisessa kontekstissa lienee pakko alistua siihen, että liikuntapaikka on samalla
urheilupaikka ja päinvastoin. Päätöksiä tehtäessä tulisi päättäjillä kuitenkin olla selvillä, minkälaiseen käyttötarkoitukseen ja mille kohderyhmille kukin liikunta-/urheilupaikka on lopulta tarkoitettu.
Suurin osa urheiluseuroista ja -järjestöistä harjoittaa ja edistää eritasoista kilpailutoimintaa omassa lajissaan. Toiminta on urheilua, joka on tietysti myös liikuntaa. Se
on myös terveyttä, hyvinvointia, yhteisöllisyyttä, sosiaalista pääomaa jne. lisäävää
toimintaa. Omaehtoisen liikkumisen vaikutukset kohdistuvat yleensä vain itseen ja
omaan terveyteen, vaikka usein liikutaankin tai jopa urheillaan parin kanssa tai ryhmissä.
Jos kuitenkin haluttaisiin käsitteet ja käytännöt erottaa toisistaan tarkemmin, niin
yksi mahdollisuus olisi se, että urheiluseurat, -liitot ja muut organisaatiot olisivat
urheilemisen paikkoja ja käsitteenä käytettäisiin vain urheilua tai sen johdannaisia.
Liikuntaa sellaisena kuin terveysliikunnan edistäjät sen puhtaimmillaan näkevät, ei
urheiluseuroissa harjoiteta, vaikka – kuten sanoin – siellä liikutaan paljon ja hyödyt
ovat terveydellekin suuret.
Tämä ehkä johtaisi siihen, että liikunta- tai kunto- ja terveysliikuntaväki joutuisi organisoimaan oman toimintansa seuroiksi ja muiksi järjestöiksi. Urheiluseurojen työ
tulisi toki edelleenkin nähdä tärkeäksi varsinkin lasten ja nuorten liikunnallistamisessa. Aikuisten, seniorien ja vanhusväestön vähäistä organisoitua liikuntaa voisi piristää se, että heillä olisi omia seuroja, omaa toimintaa ja omat edunvalvojansa. Toinen
vaihtoehto olisi se, että monissa ei varsinaisissa liikunta- tai urheilujärjestöissä harjoitettu vahva liikuntatoiminta vedettäisiin liikuntapolitiikan piiriin ja sitä kansanterveys-, nuoriso-, kulttuuri-, aatteellisissa tai eläkejärjestöissä harjoitettavaa liikuntaa
alettaisiin tukea.
Näin siis käsitteillä ja käytännöillä olisi omat, selvästi ’todellisessakin maailmassa’
erottuvat alueensa, kun tällä hetkellä joudutaan joko käyttämään kumpaakin termiä
tai sitten käytetään jompaakumpaa, mutta aina hiukan epätarkasti ja poliittisestikin
vääriä assosiaatioita luoden. Suomen Kuvalehden jutussakin olisi tällä käsitejaolla
voitu välttää pahimpia ylitulkintoja, joissa urheilupuolue ajaa ikään kuin vain (huippu)
urheilun asiaa, vaikka kyse on paljon laajemmasta kokonaisuudesta. Tämähän näkyy
hyvin siinäkin, että SLU:n jutussa mainittu edunvalvonta piti sisällään monentasoisia
mm. vapaaehtoistoimintaa edistäviä asioita, joilla on positiivista vaikutusta esimer-
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kiksi moniin muihin kansalaisjärjestöihin – ei vain urheilujärjestöihin. Ja sama näkyy
Valo ry:n strategiassa, jota voisi jopa kritisoida siitä, että siinä ajetaan liiankin laajasti kaikkien liikkujien asiaa, vaikka kyse onkin keskeisesti urheiluseurojen ja –liittojen
katto-organisaatiosta.
Käsitenäkökulmasta luettuna Suomen Kuvalehden artikkeli oli hyvä osoitus siitä, miten käsitteiden sinänsä perustellulla käytöllä saadaan aikaiseksi kuva, joka on vain
yksi mahdollinen tulkinta aina ristiriitaisesta todellisuudesta. Medialta ei voi vaatia
sitä, että ne käyttäisivät niitä käsitteitä, joita alueen asiantuntijat käyttävät. Artikkelin
perusidea ei kuitenkaan määrittynyt käsitteiden kautta, sillä tarkoituksena oli lähtökohtaisestikin se, että epäterveet käytännöt ja kytkennät paljastetaan. Se, mitä käsitteitä tämän perusajatuksen jälkeen käytettiin, oli tietysti vain seurausta lähtöasetelmasta. Käsitteet tai niiden epämääräisyys ei siis ollut perussyy artikkelin sävyyn.
Silti tietyt painotukset jutussa olisivat voineet olla toisenlaisia, jos haastateltavilla ja
toimittajalla olisi ollut tietyistä käsitteistä ja niiden takana olevasta todellisuudesta
esimerkiksi sellainen kuva, jonka tässä yritin lyhyesti hahmottaa.
Sana ja käsite on mahtava ase, mutta silti kyse ei ole vain käsitteistä, vaan siitä, missä
hengessä niitä käytetään. Siksi edes ’poliittisesti korrekti’ kieli, käsitteiden ja sanojen
käyttö ei takaa ymmärrettävyyttä, tasa-arvoa tai tasapuolisuutta. Ainoastaan myötätunto ja aito ymmärtämisen halu auttaa ymmärtämään ihmistä ja ilmiötä, joka ei koskaan voi olla kokonaan tuttu. Journalismi ei lähtökohtaisesti ole myötätuntoista eikä
sen tarvitse pitää sisällään ymmärtämisen haluakaan, jos se silti kykenee kertomaan
yhteiskunnassa tärkeistä ilmiöistä journalistisesti relevantilla tavalla. Joskus käsitteet
kuitenkin auttavat ymmärtämään ilmiötä ja ihmisiäkin paremmin, totuudellisemmin
ja samalla usein myötätuntoisesti ja ymmärrettävästi. Aina niin ei kuitenkaan käy.

Vähän liikkuvien ongelman lopullinen ratkaisu
Esa Rovion ja Teijo Pyykkösen rohkea ja melko poikkeuksellinen julkaisu (Rovio Esa,
Pyykkönen Teijo (2011) Vähän liikkuvat juoksuttavat päättäjiä ja tutkijoita. Liikuntatieteellinen seura Impulssi nro 26. Helsinki.) pyrkii herättämään päättäjiä tekoihin vähän liikkuvien puolesta. Pääviesti on se, että tehtävä kuuluu kaikille – ei ainoastaan
liikuntaväelle tai -sektorille. Tätä osin poleemisestikin kirjoitettua julkaisua tarkastellaan tässä pääosin kahdesta käsitteellisesti mielenkiintoisesta näkökulmasta. Ensinnäkin analysoidaan käsitteitä, joita on käytetty näistä ”vähän liikkuvista”. Toisaalta
tarkastellaan niitä käsitteitä, joita käytetään, kun tekijät yrittävät ratkaista ongelmaa
(liikunta)poliittisesti.
Esipuhe alkaa ”Terveytensä kannalta riittämättömästi liikkuvien…”. Seuraavassa kappaleessa on jo siirrytty käyttämään käsitettä ”vähän liikkuvat”, joka pohjautuu Esa
Rovion tutkimukseen ”Liikuntakynnyksen yli – vähäinen liikunta aikuisten elämäntapana”. Myöhemmin Rovio käyttää myös ilmaisua ”liikkumattomuus -ilmiö” (s. 4).
Tässä prologissaan hän myös määrittelee ”liikkujat kiusaajiksi ja vähän liikkuvat kiusatuiksi”.
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Teijo Pyykkösen terminologia on hiukan toinen, mutta samansuuntainen. Hän käyttää käsitettä ”liikkumattomuus” (s. 5) kuvaamaan puheena olevaa asiaa. Myöhemmin
hän pohtii, miten liikkumattomuudesta oikein tuli osa nykyistä liikuntapolitiikkaa.
Hän muistuttaa, että jo vuonna 1976 liikuntalakikomitean mietinnössä puhuttiin ”liikuntatottumusten herättämisestä ja aktiivisen liikuntaharrastuksen kehittämisestä
sekä riittävien liikuntamahdollisuuksien luomisesta”. Hän kuitenkin painottaa, että
nyt eletään uutta ”terveydellä kuorrutetun liikuntapolitiikan” aikakautta, joka alkoi
hänen mielestään vuonna 1998, kun liikuntalakia uudistettiin. (s. 7).
Myöhemmin Pyykkönen kirjoittaa, että ”kuntoilu” muutettiin ”terveilyksi” ja että liikuntapolitiikalla halutaan edistää kaikenlaista fyysistä aktiivisuutta ”terveyttä edistävän liikunnan nimissä” (s. 8). Pyykkönen myös siteeraa SLU:n (Suomen Liikunta ja
urheilu ry.) tavoitetta ”Olemme maailman liikkuvin urheilukansa” ja hallitusohjelman
(2011) muotoiluja, joissa arkiliikunta on nostettu liikunnan rinnalle: ”Hallitus edistää
koko elämänkaaren mittaista liikunnallista elämäntapaa… Selvitetään syyt liikunnallisesta elämäntavasta syrjäytymiseen…”. Vähän liikkuvat on siis määritelty jo heti
julkaisun alussa suhteessa terveyteen, fyysiseen aktiivisuuteen, liikunnalliseen elämäntapaan tai pikemminkin siitä syrjäytymiseen. Hiukan myöhemmin tulee esille
vielä yksi muotoilu eli ”liikunnan marginaaliryhmien”(s. 12), joilla myös tarkoitetaan
näitä ”vähän liikkuvia”.
Vaikka Rovio katselee ”vähän liikkuvia” liikuntapsykologiaa tai sosiaalipsykologiaa
tutkivan tutkijan silmin ja Pyykkönen lähinnä liikuntapolitiikan asiantuntijan silmin,
niin paljon samaakin heidän lähtökohdissaan ja käsitteistössään toki on. Kritiikki kohdistuu sekä liikuntatutkijoita ja heidän suosituksiaan, kampanjoitaan ja projektejaan
kohti. Ne toimivat kirjoittajien mukaan vain aktiiviliikkujille, koska vähän liikkuvien
elämäntilanteita ei ymmärretä kokonaisuutena. Toinen kritiikin kohde on harjoitettu
liikuntapolitiikka ja sen toteuttajat, jotka ovat kirjoittajien mielestä haukanneet liian
ison palan yksin. Seurauksena on ollut liikuntapolitiikkaa, jota oikeastaan kukaan ei
halunnut. Keskeistä tässä on ollut terveyden ja riittämättömästi liikkuvien aktivointi,
johon ei kirjoittajien mukaan liikuntaväellä kuitenkaan ole edellytyksiä.
Myöhemmin Pyykkönen perääkin vähän liikkuvien tueksi sosiaaliohjaajia ja ”vähän
liikkuvien neuvottelevaa virkamiestä”. Yhteenvetoluvussa kirjoittajat vetävät isolla
pensselillä tietä ”kohti liikuttamisen unelmaa”. Tässä luvussa käsitteinä käytetään
”liikkumiskulttuuria” ja mm. ”liikuttamismatkaa”, joilla viitataan johonkin laajempaan
kuin mihin perinteinen liikuntapolitiikka yltää. Luvun alussa he pyytävätkin, ettei liikuntapolitiikalta saa vaatia liikaa – väestön liikuttaminen kuuluu kaikille. Toisessa
kappaleessa kirjoittajat vaativat liikuntatutkimukselta laajempaa näkökulmaa. ”Tärkeä osa arvoituksen (vähän liikkuvien) ratkaisua on ihmisen arjen ajankäytön, hänelle
tärkeiden viiteryhmien vaikutusten ja elämänkaaren vaiheen tunnistaminen”, he kirjoittavat. Tutkimukselle ja tutkijoille – tai oikeastaan kaikille toimijoille – he viestittävätkin haasteena ”nykyihmiselle sopivan liikunta-aktiivisuusprosessin rakentamisen”.
Seuraavaksi kirjoittajat käyvät kansalaisjärjestöjen kimppuun. Johtopäätöksenä on
se, että ”(L)iikuntajärjestöjen on aika luopua kuvitellusta johtajan roolistaan vähän
liikkuvien aktivoinnissa ja avoimesti pyytää eri kansalaisjärjestöjä mukaan – yhteisillä
tavoitteilla – liikkumattomuuskehityksen katkaisemiseen”. Viimeisessä kappaleessa
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kirjoittajat päätyvät ”lopulliseen ratkaisuun”, joka on ”suurten asioiden iskuryhmä”,
jolla on ”riittävästi valtaa, voimaa ja rahaa toteuttaa näkemyksiään”. Koko pamfletti
päättyy ”uneen” (kaiketi mukaellen Martin Luther Kingin legendaarista puhetta ”I
have a dream”), jossa vähän liikkuvien haaste on otettu tosissaan ja on perustettu
”vertaansa vailla oleva liikuttamiskoneisto”.
Unessa ”konsensukseen pyrittiin vuorovaikutuksella konfliktiä kaihtamatta”, ”liikuttamisen ratkaisut haettiin hallinnon sijasta elämästä”, ”liikkumista ei alleviivattu liikunnaksi, vaan hyväksi elämäksi” ja ”omavastuupuheella ei syyllistetty, vaan yhteisvastuuotteella tuettiin”. Lopuksi jopa ”maailma ymmärsi kuinka suomalaiset pienellä
pakolla ja laajalla yhteistyöllä olivat luoneet kulttuurin, jossa väestö yhteiskunnan ja
yhteisöjen tuella liikkui ja voi hyvin”.

Käsitteellistä aukipurkua ja yhteenkokoamista:
kuka vähän liikkuvia liikuttaa ja millä käsitteillä?
Vähän liikkuvat voi Rovion tutkimuksen perusteella jakaa kahdeksaan tunnistettavaan, toisistaan jossakin määrin poikkeavaan, ryhmään (luku 4). Vähän liikkuvien ryhmät Rovio nimesi seuraavasti: ”Nuoret opiskelijat”, Stressaantuneet naiset”, ”Työläismiehet”, ”Keskimääräiset toimihenkilöt”, ”Sairastuneet ja syrjäytyneet naiset”,
”Ylipainoiset ja syrjäytymisvaarassa olevat”, ”Terveelliset perheenäidit” ja ”Kunnolliset perheenisät”. Todella heterogeeninen joukko kuuluu tähän vähän liikkuvien ryhmään.
Kirjoittajat ovat tehneet paljon työtä siinä, että nämä ”vähän liikkuvat” olisi käsitteellistetty monipuolisesti. Kirjoittajat huomaavat, että ”vähän liikkuvat” muotoutuivat
poliittiseksi ongelmaksi sen vuoksi, että ”liikkumattomuus” on epäterveellistä ja siten
myös kansantaloudellinen ongelma tai ainakin riski. He myös kritisoivat tätä asetelmaa, mutta eivät kuitenkaan kiistä tätä peruslähtökohtaa. He yrittävätkin – osin ehkä
tiedostamattomastikin – käyttää sellaisia käsitteitä, jotka voisivat tulla ymmärretyiksi
liikuntaväen (termi, jota he usein käyttävät) ulkopuolella.
”Liikkumiskulttuuri” tai ”liikuttamismatka” lienevät kauimpina perinteisistä liikuntatieteellisistä muotoiluista. Näissä kahdessa termissähän luovutaan liikuntatermistä
ja laajennetaan se koskemaan kaikkea liikkumista. Jälkimmäisessä haettaneen jopa
emotionaalista assosiaatiota, jossa liikunta tai liikkuminen myös ”liikuttaisi” ihmistä
tunteenomaisesti. Tavoitteeksi asetettu ”hyvä elämä” lienee kuitenkin liian abstrakti
ja epämääräinen tässäkin yhteydessä ellei sitten ajatella niin, että luovutaan kokonaan (tai ainakin aluksi) tästä ”vähän liikkuvien” ongelmasta ja katsotaan väestöä
hyvän elämän puutteen näkökulmasta.
Kirjoittajat ovat tässä varmaankin koskeneet johonkin oleelliseen. Liikunta-aktiivisuudesta tai esimerkiksi fyysisestä aktiivisuudesta puhuminen laajemmille piireille ei varmaankaan mobilisoi ajattelemaan ongelmaa laaja-alaisesti tai syvällisesti.
”Liikkumisen” tai ”liikuttamisen” myyminen sosiaali- ja terveyspuolelle, nuoriso- ja
kulttuuri-ihmisille tai taloudesta päättäville on tosin sekin käsitteellisesti iso urakka,
vaikka voisihan se olla se seuraava askel urheilu-kuntourheilu-(kunto)liikunta-terve-
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yttä edistävä liikunta-terveysliikunta -ketjussa, joka on vuosikymmenien aikana laajentanut urheilemisen käsitettä kohti kaikenlaista liikuntaa ja kenties liikuttumistakin.
Urheilussahan tuo liikuttuminen on aina ollut läsnä. Liikkuminen voi käsitteenä myös
avata ne monenlaiset merkitysmaailmat, jotka tarvitaan, jotta liikkumisesta tulisi se
tottumus ja (elämän)tapa tai rakkaus ja halun kohde, jonka vuoksi yksilö on valmis
luopumaan jostakin muusta itselleen tärkeästä.
Kirjoittajat eivät kuitenkaan tyydy siihen, että he ovat tunnistaneet vähän liikkuvien
ryhmät väestöstä (luku 4) eikä sekään riitä, että vaihdettiin liikuntakäsitteet ”liikuttumiskäsitteiksi”. He haluaisivat myös vaikuttaa siihen, että nämä vähän liikkuvat ihmiset saataisiin oikeasti liikkumaan. Rovion myöhemmin tehty tutkimus koskikin juuri
tuota liikuttamisen ongelmaa, johon hän etsii ratkaisua toimintatutkimuksellisella
otteella. Sekään ei toki riitä ratkaisemaan ongelmaa, että selvitetään toimintatutkimuksella yhden tai useamman ryhmän liikuttamisarvoitus. Siksi Rovio ja Pyykkönen
peräävätkin tässä pamfletissaan vielä järeämpiä toimenpiteitä (luku 5).
Vähän liikkuvien arvoitus ratkeaa ”viiteryhmä-instituutio-elämänkaari” -tarkastelun
kautta, kirjoittajat toteavat. Viesti on harvinaisen selvä: yksilöihin – siis näihin ”vähän
liikkuviin” – ei voi luottaa. Heihin täytyy vaikuttaa tärkeiden tai ”merkittävien toisten” (significant others, sanovat sosiologit – eivät kirjoittajat) ihmisten, siis viiteryhmien, kautta. Erityisen tärkeitä ovat kirjoittajien mukaan rakenteet tai instituutiot
(neuvolat, koulut, työpaikat, lainsäädäntö jne.) ja elämänkaaren vaiheiden mukaan
vaihtuvien arjen tilanteiden ja ajankäytön ymmärtäminen – tai pikemminkin nykyisen
ajankäytön muuttaminen.
Kirjoittajien esittämät järeät toimenpiteet lueteltiin edellä. Perusviesti on jotakuinkin
se, että eri hallinnonaloja ja asiantuntijoita sisältävä ”iskuryhmä” saisi riittävästi valtaa ja resursseja tämän ongelman ratkaisemiseksi. Lukijalle herää tietysti kysymys,
onko tällaisista ”hätätilaryhmistä” ja niiden toimivuudesta jotain näyttöä. Tärkeää on
myös pohtia sitä, kuuluuko suomalaisen yhteiskunnan demokraattisiin toimintatapoihin tällaisen ”iskuryhmän” perustaminen ja sen laajat valtuudet puuttua instituutioiden ja ihmisten toimintaan. Keskeistä on myös miettiä sitä, onnistuvatko kirjoittajat
retorisilla keinoillaan ja provosoivilla käsitteillään mobilisoimaan poliittista toimintaa
vähän liikkuvien liikuttamiseksi.
Tasavallan melko itsevaltainen presidentti Urho Kekkonen lanseerasi 1970-luvun
alussa ”hätätilan ja uuden hallituksen” ratkaisemaan silloin suurena pidettyä työttömyysongelmaa. Tähän on usein viitattu, kun on haluttu vaikuttaa johonkin kulloinkin tärkeään ongelmaan. Nykymittapuulla mitattuna työttömyys oli tuolloin varsin
pientä, joten Kekkosen manööverissa saattoi olla kyseessä jotakin muutakin kuin
työttömyys. Hätätilan jälkeenhän julistettiin vielä ”poikkeuslakikin”, jolla Kekkosen
presidenttikautta pidennettiin ilman demokraattisia vaaleja. Aikaa pidetään yleisesti
suomalaisen demokratian heikoimpana. Kun ”hätätilaa” ollaan julistamassa, kannattaakin olla erityisen varovainen, jopa epäluuloinen.
Pienimuotoisempia ja ”vähän liikkuvien” ongelman kanssa samantyyppisiä suurehkoja hankkeita on toki toteutettu. Suomessahan on onnistuttu vähentämään sydän-
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ja verisuonisairauksia. Pohjois-Karjala -projektia voisikin pitää eräänlaisena melko
onnistuneena ”hätätilaratkaisuna”, jossa toimenpiteisiinkin lähdettiin todella laajalla rintamalla. Valistamisen ja terveysneuvonnan, osin myös yleisen mielipiteen vaikutuksesta, terveelliset elintavat myös yleistyivät. Tupakoinnin vähentämiseen taas
on päästy pitkälti lainsäädännöllisin toimenpitein (ts. yksilöiden valinnanvapautta,
kaupan ja ravintoloiden toimintaa rajoittamalla), sama koskee ainakin osin myös liikenneturvallisuutta, jossa tulokset ovat olleet nekin varsin hyviä (nopeusrajoitukset,
turvavyöt, ajokorttisäännöt). Vähän liikkuvia ei voi pakottaa liikkumaan, mutta instituutioihin, yleiseen mielipiteeseen ja kuluttamisen suuntaamiseen liittyvät toimenpiteet ovat vaikuttaneet. Kun jokin asia on tehty tarpeeksi hankalaksi tai kalliiksi, niin
sillä on ollut vaikutusta myös ihmisten käyttäytymiseen ja yleiseen mielipiteeseenkin. Politiikkakin on tietysti tärkeä osa ”yleistä mielipidettä”, joten ennen kuin lainsäädäntöä voidaan muuttaa pitäisi myös kansa saada vähän liikkuvien asian taakse.
Kirjoittajat eivät pohdi tätä asiaa kovinkaan paljon – se kai otetaan annettuna tosiasiana, että näin on. Olisi kuitenkin ollut odotettavaa, että tällaisessa poliittisluonteisessa pamfletissa tuotaisiin esille kaikki ne mahdolliset syyt, jotka puoltaisivat hätätilan julistamista ja iskuryhmän perustamista. Näitähän nimittäin on. Ylipainoisuus,
alkoholisairaudet ja diabetes ovat lisääntyneet valistuksesta, sääntelystä ja parantuneesta hoidosta huolimatta. Myös tuki- ja liikuntaelinten sairaudet ovat lisääntyneet,
vaikka osin tämä selittyneekin väestön ikääntymisellä ja hoitojen saatavuuden paranemisella. Lonkka- ja polviproteeseista ja -leikkauksista on tullut jo melkein kansantaloudellinen ongelma. Ja itsemurhien vähenemisen vastapainona mielenterveyden
sairaudet ja ongelmat ovat lisääntyneet tai ainakin niitä diagnosoidaan ja lääkitään
huomattavasti enemmän kuin aiemmin. Kaikki aika hyviä syitä vähän liikkuvien asian
ajamiseen, jos ajatellaan pelkästään terveyttä, hyvinvointia ja taloutta.
Huomionarvoista on kuitenkin se, että viime vuosina on vahvistettu kulttuuriharrastusten ja vapaaehtoistoiminnan merkitys hyvinvoinnin, terveyden ja eliniän lisäämisessä. Tutkimus ja poliittiskäytännöllinen toiminta on myös lisääntynyt. Tulokset ovat
olleet osin varsin vakuuttavia. Liikuntaväkeä on myös ollut mukana tällaisissa hankkeissa, joissa nuoriso-, kulttuuri- ja liikunta-alan toimijat ovat rakentaneet yhdessä
hyvinvointipalveluita. On siis rakentunut runsaastikin erilaista hyvinvointitutkimusta
ja –käytäntöjä, joissa on jo syntynyt kirjoittajien peräämää monitieteisyyttä, -hallinnollisuutta ja yhteistoimintaa. 65
On selvää, että tällaisen pamfletin tarkoitus on hätkähdyttää lukijoita, joiksi oletettaneen ”liikuntaväkeä”. Mutta jos maailma tuon liikuntaväen ulkopuolella jää tällaisen laajaan kokonaisratkaisuun pyrkivänkin pamfletin jälkeen tuntemattomaksi, niin
voiko se silloittaa yhteistoimintaa kulttuuriväen, vapaaehtoistoimijoiden tai muiden
hallinnonalojen kesken? Totta tietysti on, että liikunnasta syrjäytyneistä osa on syrjäytynyt myös muista harrastuksista. Ja nämä ovat todellisessa vaaravyöhykkeessä.
Suurella osalla vähän liikkuvia on kuitenkin muita itseä voimaannuttavia harrastuksia
65 Ks. Liikanen, Hanna-Liisa (2010) Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia – ehdotus toimintaohjelmaksi 2010-2014.
Opetusministeriön julkaisuja 2010:1. Hyyppä, Markku T. (2013) Kulttuuri pidentää ikää. Duodecim, Porvoo. Kolmaslähde -hanke, www.kolmaslahde.fi. Toki kirjoittajien kanssa voi olla samaa mieltä siitä, että tällaiset tutkimukset, ohjelmat
ja hankkeet ovat liian näkymättömiä, jos kirjoittajatkaan eivät ole niihin törmänneet.
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tai he voivat niihin palata, kun elämän ruuhkavuodet ovat ohi. Vähän liikkuminen ei
ole kaikille katastrofaalinen ongelma, jos heidän elämänsä on muuten hyvinvointia
ylläpitävää.
Pamfletissa ei viitata näihin muihin ”hyvinvointitoimijoihin” oikeastaan lainkaan,
vaikka se olisi ollut hyvin odotettavaa ja abstraktilla tasolla juuri tällaisiin toimintoihin ja toimijoihin ikään kuin koko ajan viitataan. Vai viitataanko? Julkaisussahan ei
kuitenkaan mainita liikunnan lisäksi oikeastaan mitään muita harrastuksia tai vapaaehtoistoimintaa. Hyvä elämä tai elämäntapakin nähdään niin, että siinä pitäisi olla
liikuntaa, mutta muista harrastuksista ei puhuta. Tässä suhteessa pamfletti jääkin
yllättävän ohueksi – liikunnan, saati ”liikuttumisen” merkityksistä puhutaan konkreettisesti aika vähän. Minkälaisia kokemuksia ”liikuttuja” saa tai hakee, miten hän
merkityksellistää ”liikuttumisensa”? Tähän pamfletissa ei löydy hyviä vastauksia –
miksi se yksilö sitten liikkuisi, jos tässäkään ei esitetä hyviä syitä liikkumiseen, vaan
keskitytään liikkumisen esteisiin?
Julkaisussa sanotaankin, että ”Pelkkä yksilön asenne ja henkilökohtainen päätös ei
riitä – muutenhan kaikki jo liikkuisivat” (s. 50). Kuulostaa todenmukaiselta, vaikka
siinä onkin erittäin suuri virhe. Ongelmahan on juuri se, että yksilöllä ei ole riittävästi – tai edes yhtä – todella hyvää syytä harrastaa liikuntaa. Kysehän ei ole tiedosta,
vaan siitä, että sen syyn täytyy olla kokemuksellinen ja itselle merkityksellinen. Kaikki
tietävät esimerkiksi terveyteen liitetyt hyvät syyt eivätkä ne tosiaan näytä riittävän.
Osataanko neuvolassa, koulussa tai työpaikoilla ja järjestöissä organisoida liikuntaa,
josta saa voimaannuttavia kokemuksia ja puhua muuhun hyvinvointitoimintaan sitouttavista elämän merkityksistä? Rakenteet vaikuttavat, mutta ihmiset rakenteissakin toimivat. Jos rakenteissa ei osata eikä ymmärretä liikkumisen erilaisia kokemuksia
ja niiden merkityksiä, ei tuloksia todennäköisesti synny sen enempää kuin nytkään.
Rakenteethan ovat olleet samanlaisina jo aika pitkään. Tärkeissä viiteryhmissäkin
näillä vähän liikkuvilla on myös vähän liikkuvia – pitäisikö heidät pakkosiirtää liikuntamyönteiseen ympäristöön tai pakottaa vaihtamaan ystäväpiiriään?
Varmaan on niin, että laajan kansalaisjärjestökentän mobilisoiminen mukaan liikuntatalkoisiin, on hyvä idea. Eläkeläisjärjestöissähän liikuntatoiminta on osin jo syrjäyttänyt perinteisen aatteellisen toiminnan. Lähiliikuntapaikat niin kouluissa kuin lähiöissäkin lisäävät arkeen liikuntaa tukevia rakenteita. Silti ajatus siitä, että rakenteet
ovat ihmisiä tärkeämpiä, on hiukan pelottava. Eniten huolestuttaa se, että kirjoittajat
eivät luota juuri lainkaan näihin vähän liikkuviin itseensä.
Hyvinvointivaltiota on aiheellisestikin syytetty siitä, että se passivoi kansalaisiaan
ja sen lähiyhteisöjä ottamalla vastuun pois yksilöiltä ja yhteisöiltä. Suuri jakolinja
länsimaisessa politiikassa menneekin nykyään siinä, miten suhtautua julkisiin palveluihin ja toisaalta kansalaisyhteiskunnan tai yritysten järjestämään toimintaan ja
palveluihin. Tutkimus on osoittanut, että pohjoismainen julkinen sektori on edesauttanut myös kansalaisten toimeliaisuutta ja vapaaehtoistoimintaa. Tilanne, jossa
julkista sektoria leikataan, mutta siihen silti luotetaan, on kuitenkin aivan eri tilanne
kuin jatkuvan taloudellisen kasvun aikakautena. Näyttääkin siltä, että yksilöiden ja
yhteisöjen toimijuutta tulisi monin eri tavoin lisätä, ettei käy niin, että esimerkiksi
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nämä vähän liikkuvat tuudittautuvat siihen, että yhteiskunta lopulta hoitaa heidän
asiansa kuntoon.
Jotenkin tuntuu, että kirjoittajat uskovat tällaiseen ”seitkytlukulaiseen” ratkaisuun
”hätätiloineen” ja ”iskuryhmineen”. Asian paremmin tietävät ratkaisevat asiat ja tekevät kaikki tärkeät päätökset ”kaikkien tunnustamassa pienryhmässä”. Tuntuisi kuitenkin siltä, että 2010-luvulla päätöksentekoa, vastuuta ja velvollisuuksia – ja sitä
kautta toimijuutta – tulisi pikemminkin jakaa niin yksilöille, perheille, lähiyhteisöille, vapaaehtoistoimijoille, julkiselle kuin yksityiselle sektorillekin niin, että saadaan
käyntiin se ”nykyihmiselle sopiva liikunta-aktiivisuusprosessi”, josta kirjoittajat puhuvat. Jos vähän liikkuvat jäävät toiminnan kohteiksi, niin tuota aktiivisuutta ei välttämättä synny. Vertaistukea ja -asiantuntijuutta ei myöskään julkaisussa juurikaan
pohdita, vaikka sillä alueella on saatu erittäin hyviä tuloksia viime aikoina. Sosiaalinen media on myös luonut vertaistuelle erinomaiset toimintamahdollisuudet – edes
”unessa” kirjoittajat eivät käy sosiaalisessa mediassa, vaan mieluummin ”asiantuntijoiden ratkaisukeskeisissä teemaseminaareissa”.
Hankalin ongelma vähän liikkuvien asian edistämisessä kirjoittajien osoittamalla tavalla on kuitenkin itse suomalaisessa poliittisessa järjestelmässä. Suomalaisessa ja
pohjoismaisessa avoimessa ja demokraattisessa yhteiskunnassa yksilöiden omilla
valinnoilla on ”valitettavasti” erittäin suuri arvo ja lainsäädännöllinen suoja. Valitettavasti siksi, että yksilöitä tai heidän ”viiteryhmiään” on vaikea pakottaa mihinkään
sellaiseen, mitä he eivät näe merkityksellisenä itselleen tai läheisilleen. Päiväkodeissa ja kouluissa liikuntaa voidaan lisätä lainsäädännöllisin toimin, vaikka sekään ei ole
tunnetusti ollut helppoa. Tarjontaa, mahdollisuuksia ja jopa henkilökohtaista ohjausta voidaan lisätä julkisen, kansalaistoiminnan ja yksityisen sektorin toimin, mutta
maksaja täytyy tietysti löytää.
Poliittisista ongelmista suurin lienee se, että vallan ja resurssien delegoiminen yhden
asian työryhmälle ei kuulu suomalaiseen poliittiseen kulttuuriin – työryhmiä kyllä
pyörii useitakin esimerkiksi ns. sote-uudistuksen kimpussa. Valtaa ja resursseja näillä
työryhmillä on kuitenkin niukasti, mitä käytännön toimintaan tulee. Asiat hoidetaan
toisilla tavoilla, jotka ovat usein tehottomampia, mutta demokraattiseen yhteiskuntaan paremmin sopivia. Vähän liikkuvien asia on tärkeä, mutta voisiko se saada ratkaisunsa pienten tai keskisuurten uudistusten kautta ilman kirjoittajien esittämää
”lopullista ratkaisua”, jota vastaan on liian helppo esittää vastalauseita. Vastalauseita, jotka saattavat peittää alleen pamfletissa esitetyt viisaat ja hyvin perustellut
ratkaisut vähän liikkuvien liikkumisen tukemiseksi.
Hallinto tarvitsee käyttökelpoisia käsitteitä. Liikuntapolitiikan käsitteiden tarkastelua opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntayksikön tilaamissa/toteuttamissa
selvityksissä ja toimenpideohjelmissa
Tämän liikuntakulttuurin ja -politiikan käsitteiden määrittelemisen sektoritutkimushankkeen kuvaus oli seuraavanlainen, kun se asetettiin tutkijoille kilpailtavaksi:
13. Liikuntapolitiikan käsitteiden määrittely
Liikuntapolitiikka ja liikuntakulttuuri vilisevät erilaisia käsitteitä, kuten fyysinen aktii-
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visuus, terveysliikunta, terveyttä edistävä liikunta, kilpaurheilu, huippu-urheilu, kuntoilu, liikkuminen… Hankkeessa tulee kerätä ja määritellä liikuntapolitiikassa ja -kulttuurissa yleisimmin käytettävät termit sekä esittää suosituksia termien käyttämisestä.
Oletukseni on, että opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntayksikössä haluttiin saada tietoa siitä, miten siellä paremmin ymmärrettäisiin mm. sitä työtä, mitä liikuntaalan työryhmät ja erilaiset selvitykset pitävät sisällään. Käsitteiden kerääminen ja
määrittely eivät kuitenkaan onnistu irrallisina kohteistaan ja konteksteistaan, koska
käsitteiden käyttö on aina kontekstisidonnaista. Samalla käsitteellä tarkoitetaan eri
konteksteissa eri asioita. Siksi päätin tarkastella kahta ajankohtaista ja tavoitteiltaan
jossakin määrin yhtenevää tuotosta eli kahta liikuntakulttuurin tasa-arvoon eri tavoin
vaikuttavaa tuotosta, joista toisessa tarkastellaan sukupuolten välistä tasa-arvoa ja
toisessa rakennetaan toimintaohjelmaa ikäihmisten liikunnalle.
Rajaan tarkastelun käsitteiden osalta vain kummankin raportin tiivistelmään, koska
niissä esitetään oleellisimmat käsitteet, niitä luetaan eniten ja niissä esitetään myös
toimenpide-ehdotuksia aihealueelta. Tiedän hyvin, että tiivistelmät ovat usein tutkijoiden painajaisia, koska niissä joudutaan yksinkertaistamaan asioita ja tekemään
johtopäätöksiä, joihin ei ehkä ole riittäviä perusteitakaan. Monet tiivistelmässä esitetyt käsitteet avataan raportin muissa osissa tarkemmin. Käytän näitä hyväkseni,
mutta luen tiivistelmiä myös itsenäisinä tuotoksina, koska käsitteiden tulisi avautua
lukijalle ja esimerkiksi liikuntapolitiikan päättäjille sellaisinaan ilman kymmensivuisia
taustamateriaaleja. Tämähän on tavallaan oman työni tavoite: määritellä liikuntapolitiikassa ja -kulttuurissa yleisimmin käytettävät käsitteet. Tässä luennassa tavoitteeni
on etsiä näistä kahdesta julkaisusta tällaisia käsitteitä. Tai jos niitä ei löydy, niin etsiä
hyviä perusteita sille, etten voi esittää suosituksia termien käyttämisestä.
Yritän lukea tekstejä sellaisen lukijan silmin, joka ei ole kyseisten alueiden asiantuntija eikä hän voi ymmärtää käsitteiden käytön kaikkia nyansseja. En siis pyri osoittamaan virheitä, vaan luen tekstejä läpi käytettyjen käsitteiden kautta ja yritän ymmärtää, miksi mihinkin käsiteratkaisuun on päädytty. Käsitteiden valinnan ja käyttöyhteyden taustalta löytyy monenlaisia syitä. Tarkoitukseni on avata näitä taustoja lukijoille
– muuten käsitteet saattavat jäädä epämääräisiksi ja jonkun mielestä virheellisiksi,
vaikka taustalla olisikin rationaalisia selityksiä.
Liikuntakäsitteiden viidakko Liikunta ja tasa-arvo -julkaisussa
Tarkastelen seuraavassa vuonna 2011 julkaistua raporttia Liikunta ja tasa-arvo 2011.
Sukupuolten tasa-arvon nykytila ja muutokset Suomessa. Tekijät: Salla Turpeinen,
Jaana Jaako, Anna Kankaanpää, Matti Hakamäki. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2011:33 /2012:13.
http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2011/liitteet/OKM33.pdf?lang=fi

Tämä raportti on hyvä esimerkki siitä, miten eri lähteistä kerätty tieto pitää sisällään
myös erilaisia käsitteitä ja käsitejärjestelmiä. Niiden tulkinta ja yhteensovittaminen
on vaikea tehtävä. Keskityn tässä lähinnä käytettyihin liikuntakäsitteisiin ja jätän lähes huomiotta sukupuoleen tai tasa-arvoon liittyvät käsitteet, vaikka niistäkin olisi
paljon mielenkiintoista sanottavaa. Selvityksen tiivistelmä on seuraavanlainen:
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Tiivistelmä
Tämä selvitys on jatkoa vuonna 2005 ilmestyneelle Tasapeli-työryhmän muistiolle sekä siihen liittyneelle tilasto-osalle Miehet ja naiset numeroina liikunnassa ja urheilussa. Tässä raportissa kuvataan sukupuolten tasa-arvon nykytila ja vertaillaan tuoreita
tietoja vuoden 2005 julkaisujen tietoihin. Työn sisältöalueita ovat fyysinen aktiivisuus
ja liikunta, huippu-urheilu, liikunnan talous, päätöksenteko ja johtaminen sekä kuntien liikuntapolitiikka. Lisäksi kirjataan sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi tehtyjä
toimenpiteitä liikunnan alalla. Uutta näkökulmaa tuodaan mukaan esimerkiksi esittelemällä konkreettisesti sukupuolivaikutusten arviointia. Raportin tarkoituksena on
tuottaa kokonaiskäsitys sukupuolten asemasta liikunnassa sekä tarjota aineksia pyrkimyksille suunnitella, ohjata ja johtaa tulevaa kehitystä.
Sukupuolten erot fyysisessä aktiivisuudessa alkavat muodostua noin 3-vuotiaasta
alkaen ja jatkuvat samansuuntaisina murrosikään saakka. Lapsuudessa pojat ovat
aktiivisempia kuin tytöt. Eroja on niin liikunnan määrässä, useudessa kuin intensiteetissäkin. Nuoruudessa sukupuolten erot alkavat tasoittua. Aikuisena naiset ovat
aktiivisempia kuin miehet – eli ottavat enemmän askelia. Ikääntyessä erot jälleen
tasaantuvat.
Kaikenikäiset pojat osallistuvat tyttöjä useammin urheiluseuratoimintaan. Pojilla on
keskimäärin useampia harjoituskertoja viikossa ja yksi harjoitus kestää keskimäärin
pidempään. Myös miehet osallistuvat enemmän urheiluseuratoimintaan kuin naiset.
Organisoituun liikuntaan osallistuminen on yleistynyt viime vuosina enemmän tytöillä
ja naisilla kuin pojilla ja miehillä, joten sukupuolten ero on kaventunut. Naiset käyttävät miehiä enemmän yksityisten yritysten liikuntapalveluita. Yksityisten liikuntapalvelujen käytöstä on vasta vähän tietoa. Sekä miesten että naisten yleinen fyysinen
aktiivisuus on vähentynyt ja organisoituun toimintaan osallistuminen lisääntynyt.
Harrastetuissa lajeissa on selkeitä eroja. Poikien kolme suosituinta lajia ovat jalkapallo, jääkiekko ja salibandy. Tyttöjen lajiharrastusten osalta eri tutkimusten tulokset
vaihtelevat. Jotkut lajit ovat selkeästi sukupuolittuneita. Jatkossa tulisi luoda edellytyksiä molempien sukupuolten osallistumiselle eri lajeihin. Jalkapallo ja jääkiekko
ovat esimerkkejä perinteisesti miehisistä lajeista, joissa on pystytty merkittävästi lisäämään tyttöjen määrää viime vuosina.
Miehet ovat enemmistönä liikunnan päätöksenteossa ja johtotehtävissä. Naisia on
erityisen vähän luottamusjohdossa. SLU-yhteisön hallitusten jäsenistä 27 % on naisia,
toiminnanjohtajista 24 % ja puheenjohtajista 15 %. Lajiliittojen hallitusten jäsenistä 24
% on naisia, toiminnanjohtajista 25 % ja puheenjohtajista 11 %. Naisten osuus on kasvanut 15 vuoden aikana. Kuntien johtavista liikunnan viranhaltijoista 31 % on naisia.
Etenkin liikuntatoimenjohtajissa naisten osuus on kasvanut viime vuosikymmeninä.
Liikuntaa käsittelevien lautakuntien kokoonpanoissa 48 % on naisia. Tasa-arvolaki on
tuonut lisää naisia kuntien päätöksentekoon. Molempien sukupuolten osallistumista
päätöksentekoon tulee jatkossa tukea ja naisten urakehityksen edistämisen toimenpiteitä jatkaa.
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Sukupuolivaikutusten arviointien tekeminen on kuntien liikuntatoimissa vielä harvinaista. Sukupuolivaikutusten arvioinneilla pystytään tekemään toimenpiteitä näkyväksi. Sukupuolittain eriteltyjen tilastotietojen saatavuudessa on paljon puutteita niin
valtion, kuntien, järjestöjen kuin tutkimuksenkin tasolla.
Tasa-arvoajattelun tulisi siirtyä lähtemään yhä enemmän ruohonjuuritasolta, sieltä
missä liikunnan sukupuolijärjestystä aletaan ensimmäisenä tuottaa. Ajattelun tulisi
lähteä tytöistä ja pojista, äideistä ja isistä. Kansallisessa liikuntapolitiikassa ja organisaatioiden ohjelmissa tulisi olla uskottavasti kuvattuna vaikutusmekanismit, joilla
tavoiteltuun tilanteeseen päädyttäisiin. Selvitys osoittaa, että kohdennetuilla toimenpiteillä ja resursseilla sekä poliittisella tahdolla asioihin on mahdollista saada muutoksia. Se, mitä halutaan tehdä, on toimijoiden oma valinta.
Tulkintaa selvityksessä käytetyistä liikuntakäsitteistä
Edellä kuvattu tiivistelmä on hyvä esimerkki tyypillisestä selvitysluontoisesta julkaisusta, jossa on pyritty vastaamaan tilaajan eli opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntayksikön määrittelemään tietotarpeeseen. Selvitykseen on kerätty tietoja eri tutkimuksista,
joiden perusteella on pyritty vastaamaan haasteeseen, joka tässä tapauksessa on ollut
sukupuolten välinen tasa-arvo ja sen edistäminen. Käsitteellisesti tällainen työ on varsin haasteellista. Neutraalilta kuulostava kuvaus sukupuolten välisistä eroista fyysisessä aktiivisuudessa voidaan purkaa käsitteellisesti vaikkapa seuraavasti.
Tiivistelmän toisessa kappaleessa sanotaan aluksi, että sukupuolten erot fyysisessä
aktiivisuudessa alkavat muodostua jne. Toisessa virkkeessä muotoilu on pojat ovat
aktiivisempia (fyysisyys on tässä jätetty pois, mutta edelliseen lauseeseen tässä varmaan viitataan) kuin tytöt. (Fyysinen) aktiivisuus tarkoittaa tässä liikunnan määrää,
useutta ja intensiteettiä, mikä selviää seuraavassa lauseessa. Pojat siis liikkuvat jossakin määrätyssä ajassa – esimerkiksi viikossa – keskiarvoisesti useamman minuutin
ja useamman kerran ja myös korkeammalla syketasolla kuin tytöt. Nuoruudessa nuo
erot tasoittuvat, mutta se ei selviä vähentävätkö pojat fyysistä aktiivisuuttaan vai lisäävätkö tytöt. Aikuisena naiset ovat tiivistelmän mukaan aktiivisempia kuin miehet,
mutta nyt fyysisen aktiivisuuden mittariksi ovat muuttuneet askeleet.
Ero mittareissa on huikea. Kun lapsuudessa ja nuoruudessa käytetyt käsitteet viittaavat vahvasti koko liikkumisen ja urheilemisen kirjoon, niin aikuisena puhutaan vain
askeleista (todennäköisesti siis tutkimuksen taustana on jokin askelmittareilla tehty
vertailu). Ymmärrän, että aikuisten liikuntaa ja urheilua on tutkittu paljon vähemmän
ja eri tavoin kuin lasten ja nuorten liikuntaa, mutta voidaanko näitä fyysisen aktiivisuuden hyvin erilaisia käsitteitä mitenkään rinnastaa toisiinsa, koska ne kuvaavat kyseistä ilmiökokonaisuutta niin eri tavoin? Sukupuolten välisiä eroja eri tutkimuksissa
on, mutta käsitteiden skaala on valtava. Yhtäällä puhutaan lähes kaikesta fyysiseksi
luettavasta aktiivisuudesta ja toisaalla pelkästään askelista.
Jatketaan käsitetarkastelua. Kappaleessa kolme puhutaan osallistumisesta urheiluseuratoimintaan. Kesken kaiken kuitenkin vaihdetaan käsitettä ja aletaankin puhua organisoituun liikuntaan osallistumisesta, jolla todennäköisesti tarkoitetaan jotain muutakin kuin urheiluseuratoimintaa. Jatkossa nimittäin sanotaan, että naiset käyttävät
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enemmän yksityisten yritysten liikuntapalveluita kuin miehet. Lopuksi puhutaan vielä
yleisestä fyysisestä aktiivisuudesta, joka tarkoittanee eri asiaa kuin aiemmin mainittu
fyysinen aktiivisuus, koska sen vastakohdaksi esitetään organisoituun toimintaan osallistuminen. Sama kysymys kuin edellä toistuu ja tarkentuu: miten käsitteiden tarkkuus
ja yleistettävyys ovat yhteen sovitettavissa ilman, että ymmärrettävyys ei kärsisi?
Korostan, että kyseinen tiivistelmä oli mielestäni erittäin selkeä ja ymmärrettävä, hyvin kirjoitettu kokonaisuus ennen kuin asetin käsitelinssit silmilleni ja kysyin, mistä
tässä oikeasti puhutaan ja miten liikuntaelämän ulkopuolinen lukisi tämän tekstin.
Miten hän tämän ymmärtäisi?
Tutkimusorientoitunut lukija huomaisi, että tekstissä on jouduttu yhdistämään eri
tutkijoiden, tutkimusten, aineistojen, menetelmien ja tieteenalojenkin käsitteitä, jotta voitaisiin vastata tähän peruskysymykseen sukupuolten välisistä eroista (eikä tässä ole edes problematisoitu sukupuolen käsitettä) fyysisessä aktiivisuudessa ja osallistumisessa. Tutkimusta, joka kattaisi koko elämänkulun, ei ole tehty, joten aidosti
vertailukelpoista aineistoa ei ole olemassa. Selvityksen tekijöiden on täytynyt rinnastaa eri tutkimusten tuloksia toisiinsa. Se on yksi syy käsitteiden moninaisuuteen,
joka voi tuntua sekavalta. Toinen syy voi olla pelkästään kielellinen – kirjoittajat ovat
halunneet käyttää synonyymeja, etteivät samat termit tautologisesti toistuisi. Oletan, että tässä on kuitenkin enemmän kyse ensin mainitusta seikasta.
Vaikka on hyvin yleistä, että tutkijoiden tutkimuksia siteerataan ”väärin” tai ainakin
”oudosti” (ts. tarkoitushakuisesti), niin kyse ei tässä tapauksessa ole tästä. Osittain
kyse tällaisessa tilausselvityksessä on siitä, että jotakin aiheesta on sanottava, vaikka
kunnollisia tutkimuksia aiheesta ei olisikaan (muutenhan selvitystä ei olisi tarvinnut
tilata). Toisaalta kysymys on siitä, että on yhdistettävä useiden tutkimusten antamia
– osin ristiriitaisia – tuloksia toisiinsa. Eikä vain tuloksia, vaan myös käsitteitä. Edellisessä tekstissä on käsittääkseni aika hyvin käytetty juuri niitä käsitteitä, joita kyseisissä alkuperäistutkimuksissakin on käytetty, mutta kovin hyvin ei ole avattu sitä, miten
näitä voidaan ymmärrettävästi yhdistää toisiinsa.
Aidosti ymmärtämiseen pyrkivä lukija – kuten vaikkapa asioita valmisteleva virkamies, päättäjä, liikunnan ammattilainen tai toimittaja – voi olla tekstin lukemisen jälkeenkin hämmentynyt. Esimerkiksi peruskäsite fyysinen aktiivisuus tarkoittaa tekstissä aluksi kaikkea mahdollista liikkumista ja urheilua. Välillä se lyhennetään muotoon aktiivisuus, vaikka silläkin viitataan vain fyysiseen aktiivisuuteen. Myöhemmin
tuo aktiivisuus, joka siis sinällään merkitsisi kaikkea ihmisten aktiivisuutta, tarkoittaakin vain askeleita. Toisessa yhteydessä kuitenkin yleinen fyysinen aktiivisuus tarkoittaa vähäisempää aktiivisuutta kuin pelkkä fyysinen aktiivisuus, koska siitä on poistettu erityinen (sanaa ei tosin ole käytetty) fyysinen aktiivisuus, jolla tässä tarkoitetaan
osallistumista organisoituun toimintaan (sitä ei täsmennetä viitataanko tässä vain
liikunta- ja urheilutoimintaan, mutta oletan, että näin on).
Hiusten halkomista? Kyllä, mutta tärkeää silloin, jos näiden käsitteiden avulla pyritään
muuttamaan todellisuutta toiseksi, niin kuin nyt politiikalla yleensä yritetään. Mikä
tästä vielä puuttuu? Päättäjälle ei riittäne se, miten sukupuolet liikkuvat eri-ikäisinä
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suhteessa toisiinsa, vaan täytyisi vielä tietää liikkuvatko he a) riittävästi (tarkentaen: riittävästi suhteessa terveyteen, hyvinvointiin tai esimerkiksi heidän itse ilmaisemaansa haluun?), b) selittääkö sukupuoli erot liikkumisessa vai löytyykö taustalta
vahvempia tai vaikuttavampia tekijöitä (ts. pitäisikö kehittää koulutusta, vähentää
sosiaalisia eroja, kehittää liikuntamahdollisuuksia sukupuolesta riippumatta tai jompaankumpaan sukupuoleen painotetusti) tai c) tavoilla ja määrillä, joilla on sukupuolittuneita merkityksiä, joihin pitäisi vaikuttaa.
Akateemiset tutkijat valittavat usein sitä, että heiltä pyydetään hallinnon ja päättäjien taholta jotain muuta kuin perustutkimusta. Tämä selvitys on hyvä esimerkki siitä,
kun monitieteistä perustutkimusta sukupuolten välisistä liikkumisen eroista eri-ikäisinä ei ole tehty. Tähänhän on jouduttu referoimaan eri tieteenaloilla tehtyjä tutkimuksia, joissa sukupuoli on jotenkin ollut mukana. Fyysinen aktiivisuus esimerkiksi
kiinnostaa biologeja, terveystieteilijöitä ja lääkäreitä, mutta vähemmän pedagogeja,
psykologeja tai sosiologeja, joiden tieteenaloilla liikunnan ja urheilun yksilölliset, kasvatukselliset tai sosiokulttuuriset merkitykset ovat ensisijaisia tutkimuksen ja teoriamuodostuksen alueita.
Yksi vaihtoehto on se, että kaiken ikäisten ottamat askeleet mitattaisiin, jolloin saataisiin sukupuolten väliset erot elämänkulun varrella mitattua. Askelten määrä olisi
sitten mitta fyysiselle aktiivisuudelle. Liikuntapoliittisia toimenpiteitä voitaisiin kohdentaa juuri niihin ikä- ja sukupuoliryhmiin, joissa huomattaisiin riittämättömästi
askelia tai joissa eri sukupuolten askelmäärissä olisi epätasa-arvoisuutta. Pyöräily,
hiihto, luistelu, uinti, pallopelitkin jne. tosin jäisivät ainakin jossakin määrin askelmittauksen ulkopuolelle. Mutta vaikka näin saataisiinkin riittävä kuva eri-ikäisten ja eri
sukupuolta olevien liikunnan määrästä, niin riittääkö tämäkään tieto päättäjille, jos
he eivät tiedä, miksi ihmiset liikkuvat?
Monitieteistä perustutkimusta siis kaivattaisiin. Olisi hyvä tietää, miten fyysinen aktiivisuus tai liikunnallinen aktiivisuus ilmenee määrällisesti ja laadullisesti eri väestöryhmissä. Vielä tärkeämpää olisi tietää, mikä ihmiset saa liikkumaan ja miten liikkumisen määrää voitaisiin lisätä. Ennen kuin tällaista tutkimusta on olemassa, joudutaan tyytymään selvityksiin, joissa eri tieteenalojen, eri tutkijoiden ja heidän eri
käsitteidensä kanssa joudutaan kamppailemaan päätöksentekijöidenkin pöydissä.
Liikunta ja tasa-arvo -julkaisussa käytetyt yleisimmät liikuntakäsitteet ovat moninaiset. Taustalla vaikuttavat eri tieteenalojen ja eri tutkimusten erilaiset käsitteet. Alkuperäistutkimuksessa käytettyjä käsitteitä ei voi yhdenmukaistaa toisen tutkimuksen
kanssa tai poliittisin perustein, koska koko tulkinta saattaa muuttua vääräksi. Edellä
osoitin, että eri käsitteiden käyttö taas tuntuu käsiteviidakossa tarpomiselta. Käsitteiden tulkintaan tarvittaisiin erittäin hyvin koulutettu opas.
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Ikä- ja liikuntakäsitteistä Ikäihmisten liikunnan kansallisessa toimenpideohjelmassa
Ikäihmisten liikunnan kansallinen toimenpideohjelma. Liikunnasta terveyttä ja hyvinvointia. Tekijät: Elina Karvinen, Pirjo Kalmari, Kari Koivumäki. Opetus- ja kulttuuriministeriön
julkaisuja 2011:30. http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2011/liitteet/OKM30.pdf?lang=fi on myös varsin tuore julkaisu, jossa on jouduttu määrittelemään
monia käsitteitä. Liikuntakäsitteiden lisäksi toimintakyky- ja ikäkäsitteet ovat tämän työryhmätyön tuloksena saaneet omat tarkoitukseen sopivat tulkintansa.
Tämän työn käsitteellistä mielenkiintoa lisää se, että ”Valtioneuvoston asettaman
Terveyttä edistävän liikunnan neuvottelukunnan ehdotuksesta valtakunnallisen Voimaa vanhuuteen – iäkkäiden terveysliikuntaohjelman (2005–2014) ohjausryhmä sai
laadittavakseen tämän kansallisen ikäihmisten liikunnan toimenpideohjelman” (tiivistelmä). Suomennettuna edellinen tarkoittaa sitä, että sosiaali- ja terveysministeriö
ja opetus- ja kulttuuriministeriö olivat yhdessä hankkeen taustalla maan hallituksen
toiveesta. Työ annettiin jo valmiiksi asiaan perehtyneelle ryhmälle eikä sitä tehty komiteatyönä, sektoritutkimuksena eikä ostettuna konsulttityönä. Terveyttä edistävän
liikunnan neuvottelukunnassa eri ministeriöt ovat harjoitelleet yhteisten käsitteiden
käyttöä jo pidemmän aikaa ja kyseisessä ohjausryhmässäkin oli eri aloja edustavia
ihmisiä mukana. Lähtökohdat onnistuneille käsitemäärityksille oli olemassa.
Toimenpideohjelma tiivistyi viiteentoista suositukseen, jotka nostettiin suoraan esille myös julkaisun tiivistelmään. Tarkastelen tässä pääasiassa tätä tiivistelmää, koska
tiivistelmissä yhteen vedetään ja kiteytetään oleellisimmat asiat ja käsitteet tällaisissa päätöksentekoa ohjaavien työryhmien työstä. Työryhmässä on myös varmasti
mietitty perusteellisesti sitä, minkälaisia käsitteitä suosituksissa käytetään. Liikuntakulttuurisesta näkökulmasta katsottuna tämä työ on kiinnostava liikuntakäsitteiden,
ikäkäsitteiden ja toimintakykykäsitteiden valintojen ja määrittelyjen kannalta. Liikuntapoliittisesti mielenkiintoa herättävät kohderyhmän rajaukset, kohderyhmän äänen
kuuluminen ja se, miten tiivistelmässä käytetyt käsitteet vastaavat työryhmän työn
sisältöä. Useinhan tällaisen suosituksiin tähtäävän työn haasteena on taustatyössä
käytettyjen käsitteiden ja käsitemäärittelyjen tiivistäminen ja ymmärrettäväksi tekeminen niin laajemmalle lukijakunnalle kuin päättäjillekin.
Aluksi on kuitenkin hyvä tietää, mikä oli tämän ohjelman tavoite. Se määriteltiin
tekstissä näin ”Kansallisen toimenpideohjelman tavoitteena on edistää ikääntyvien
ja iäkkäiden suomalaisten hyvinvointia liikunnan avulla. Ehdotusten lähtökohtana
ovat ikäihmisten fyysisen aktiivisuuden tarpeet ja ne kohdennetaan valtakunnallisen, alueellisen ja paikallisen tason päätöksentekijöille sekä toimijoille eri sektoreilla.
Toimenpide-ehdotuksia täydentää taustaselvitys, jossa on katsaus ikäihmisten fyysiseen aktiivisuuteen ja liikunnan toimintakenttään. Ohjelmassa käytetään rinnakkain
käsitteitä ikääntyvät (60+) ja iäkkäät ihmiset (75+) sekä molemmista ryhmistä samaa
termiä ikäihmiset” (sivu 11). Itse tiivistelmä on tällainen:
Tiivistelmä
Valtioneuvoston asettaman Terveyttä edistävän liikunnan neuvottelukunnan ehdotuksesta valtakunnallisen Voimaa vanhuuteen – iäkkäiden terveysliikuntaohjelman
(2005–2014) ohjausryhmä sai laadittavakseen kansallisen ikäihmisten liikunnan toi-
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menpideohjelman. Toimenpideohjelmaa tehtiin yhteistyössä EU-rahoitteisen PASEOprojektin kanssa, jolla oli vastaava tavoite. Toimenpideohjelman kohderyhminä ovat
terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat ikäihmiset: 1) 60+ eläkkeelle siirtyvät, 2) 75+
itsenäisesti asuvat, alkavista toimintakyvyn ongelmista kärsivät ja 3) kotihoidon, palveluasumisen tai pitkäaikaisen laitoshoidon piirissä olevat ikäihmiset. Lähtökohtana on
arkiaktiivisuuden lisääminen sekä liikunnan harrastus omaehtoisesti tai ohjattuna.
Toimenpide-ehdotusten taustalla on tieto väestön ikääntymisen haasteista, liikunnan
hyödyistä terveydelle ja toimintakyvylle, ikäihmisten fyysisen aktiivisuuden tasosta
suhteutettuna liikuntasuosituksiin, liikkumisympäristöjen merkityksestä, ohjatun liikunnan määrästä ja laadusta sekä liikuntaneuvonnan tarpeista.
Poikkisektoraalinen yhteistyö ja työnjako:
1) Sisällytetään ikäihmisten terveyttä edistävä liikunta ikäihmisten asemaan vaikuttaviin lakeihin, keskeisten ministeriöiden ja muiden valtakunnallisten toimijoiden hyvinvointipoliittisiin strategioihin, toimintasuunnitelmiin ja talousarvioihin. 2) Ikäihmisten
terveyttä edistävä liikunta liitetään kuntien hyvinvoinnin ja terveyden strategioihin ja
paikallisten kohderyhmää tavoittavien järjestöjen strategioihin ja toimintasuunnitelmiin. 3) Kunnissa toimii ikäihmisten terveyttä ja hyvinvointia edistävä poikkihallinnollinen yhteistyöryhmä, joka käsittelee liikuntaa.
Liikkumisympäristöt ja -olosuhteet:
4) Lisätään turvallisia ja esteettömiä kävelyreittejä sekä lähiliikuntapaikkoja ulkona.
5) Rakennetaan, saneerataan ja otetaan käyttöön ikäihmisille sopivia sisäliikuntatiloja.
Liikuntaneuvonta ja liikuntatoiminta:
6) Lisätään ikäihmisille suunnattua liikuntaneuvontaa kunnissa. 7) Lisätään liikuntatoimintaa vähän liikkuville ja toimintakyvyltään erilaisille ikäihmisille kunnissa.’
Yleinen tietoisuus, asenteet ja osaaminen:
8) Kannustetaan eri oppilaitoksia ja organisaatioita lisäämään perus- ja täydennyskoulutuksiin ikäihmisten liikuntaa. 9) Turvataan ikäihmisten terveysliikunnan kouluttajaverkostojen ylläpito. 10) Järjestetään kuntakohtaisia oppimistilaisuuksia ikäihmisille liikunnasta ja liikunnan vapaaehtoistyöstä. 11) Tuotetaan ja kootaan alan oppi- ja
ohjemateriaalia sekä hyvien käytäntöjen kuvauksia materiaalipankkiin. 12) Toteutetaan kampanjoita ja tapahtumia, jotka edistävät myönteistä asennetta vähän liikkuvien ja toimintakyvyltään erilaisten ikäihmisten liikuntaan.
Tutkimuksen ja kehittämistyön vuoropuhelu:
13) Käynnistetään ikäihmisten terveyttä edistävän liikunnan haasteisiin ja tarpeisiin
vastaavaa tutkimusta ja koordinoituja kehittämishankkeita. 14) Järjestetään säännöllisesti valtakunnallinen ikäihmisten liikuntafoorumi.
Toimenpideohjelman koordinointi, seuranta ja arviointi:
15) Nimetään OKM:ssä, STM:ssä ja RAY:ssa vastuuhenkilöt ja toimintatapa toimenpideohjelman koordinoimiseksi ja arvioimiseksi. 16) Laaditaan Ikääntyneiden ihmisten
ohjatun terveysliikunnan laatukriteerit ja arvoidaan liikuntatoimintaa niiden avulla.
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Toimenpideohjelman ehdotukset kohdennetaan päättäjille ja eri toimijoille valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti.
Tulkintaa käytetyistä ikä- ja liikuntakäsitteistä
Ikäihmisten liikunnan kansallinen toimenpideohjelma. Liikunnasta terveyttä ja hyvinvointia herättää jo otsikkotasolla monta käsitteellisesti mielenkiintoista kysymystä.
Ikääntyvistä, ikääntyneistä, vanhoista, vanhuksista, senioreista, eläkeläisistä, kolmasikäläisistä (tai neljännen ja viidennen iän ihmisistä) puhutaan tiivistelmässä vain
ikäihmisinä paitsi toimenpide-ehdotuksessa nro 16, jossa puhutaan ikääntyneiden
ihmisten ohjatun terveysliikunnan laatukriteereistä. Työryhmässä tehtiin vahva päätös siitä, että ikäihminen on liikuntapoliittisessa kontekstissa tästä kohderyhmästä
oikea ja korrekti käsite, vaikka kilpailevia käsitteitä on useampia. Näistä määriteltiin
myös ikääntyvät (jotka määriteltiin 60+) ja iäkkäät ihmiset (joiden ikärajaksi asetettiin 75+). Ikääntynyttä ei tekstissä määritelty erikseen, vaikka sitä käytetään juuri
noissa terveysliikunnan laatukriteereissä.
Vaikka julkaisussa määriteltiin käytetyt käsitteet, niin ne ovat silti alttiita kritiikille, sillä kilpailevia käsitteitä on runsaasti. Ikäihmisen sijasta yhä suosituimmaksi käsitteeksi on nousemassa seniori – ainakin silloin, kun puhutaan eläkeikäisistä ihmisistä.66
Ikäinstituutin Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa käytetään käsitteenä ikäihmistä, joten
käsitemaailman yhtenäisyys tähän suuntaan lienee myös termin taustalla. Edelliseen
liikunnan tasa-arvoa ja sukupuolia koskeneeseen julkaisuun viitattuna rinnakkaiskäsitteitä olisivat siis ikänainen ja -mies, joista ainakin jälkimmäinen viittaisi liikuntaja urheilukontekstissa 35+ ikäisiin ikämiesurheilijoihin. Tässä mielessä ikäihminen ei
välttämättä ole liikuntakontekstissa paras mahdollinen valinta yleisnimeksi ikääntyneelle ihmiselle. Ikääntyvä on myös käsitteenä saanut osakseen paljon kritiikkiä,
koska kaikkihan me ikäännymme.
Gerontologiassa (ikääntymisen tutkimuksessa) käydään jatkuvaa ja uusiutuvaa käsitemäärittelyä siitä, mitkä käsitteet kuvaavat parhaiten ikääntynyttä kansanosaamme. Ikääntyneet itsekin osallistuvat tuohon keskusteluun kansalaisyhteiskunnan toimijoista tai kaupallisista toimijoista puhumattakaan.
Liikuntapolitiikassakin täytyy olla korvat avoimina näille uusille määritelmille – se
on yksi yhteiskuntapoliittisestikin erittäin tärkeä näkökulma esimerkiksi liikuntalain
valmistelussa.67
Kritiikistä huolimatta oikeaa käsitettä ikäihmisille ei ole ikään kuin olemassakaan osittain siksi, että käsitykset ikääntymisestä muuttuvat juuri nyt nopeasti. Syinä ovat
mm. eläkeläisväestön toimintakyvyn, koulutustason ja varakkuuden kohoaminen –

66 Elämänkulku ja ikäpolvet hankkeen tuoreessa kyselytutkimuksessa (820 vastaajaa). Seniori oli selvästi suosituin
nimitys eläkeikäiselle ihmiselle. Saarenheimo, M. (2014, toim.) Ikäpolvien taju – elämänkulku ja ikäpolvet muuttuvassa maailmassa. Tekijät Saarenheimo, M.; Pietilä, M; Tiihonen, A.; Pohjolainen, P.; Maununaho, S.; Rantakari, S.; Aarninsalo. L. Vanhustyön keskusliitto, Helsinki. http://www.ikapolvet.fi/images/stories/artikkelikokoelma_webreso.pdf
67 Tulevaisuuden tutkija Mika Aaltonen nosti Liikuntalakiseminaarissa 11.4.2013 esiin kaksi väestöön liittyvää tärkeää
asiaa tulevaisuudessa. Toinen on se, että vanhimmista vanhimpien eli 75+ ikäisten määrä kasvaa pitkällä tähtäimellä
rajusti. Toinen oli se, että nuorten määrä taas laskee.
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mielikuvista puhumattakaan. Ne taas vaikuttavat siihen, miten iäkkäät oman vanhenemisensa kokevat ja miten kulttuuri ja yhteiskunta ikääntymiseen suhtautuvat.
Ikäkäsitteiden haasteellisuutta tässä toimenpideohjelmassa lisää se, että edellisten
ikään liittyvien käsitemäärittelyjen lisäksi ohjelmassa määritellään kohderyhmää
myös terveyden ja toimintakyvyn perusteella. Toimenpideohjelmassa nimittäin rajataan suositukset koskemaan vain terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia ikäihmisiä, jotka vielä määritellään erikseen kolmella eri tavalla, joista kahdessa käytetään
myös kronologista ikää (60+ eläkkeelle siirtyvät ja 75+ itsenäisesti asuvat) kohderyhmän identifioimisen välineenä.
Ikäihmiset kutistuivat tarkemman luennan jälkeen aika pieneksi osaksi yli 60-vuotiaiden väestönosasta tässä toimenpideohjelmassa. He ovat lähellä 60-vuoden tai
75-vuoden ikää olevia terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia ikäihmisiä tai kotihoidon, palveluasumisen tai pitkäaikaisen laitoshoidon asiakkaita. Viimeisin määritelmä on edellisistä täsmällisin, vaikka siinä ei ikää edes ole mainittu. Eläkkeelle
siirtyväthän voivat olla nykyään jotakin 55–68 -ikävuoden välissä. Tuntuukin siltä,
että yleisnimeä tai käsitettä ei tälle kohderyhmälle ole helppo määritellä. Samalla
kuitenkin käy niin, että mitä tarkemmin yritetään kohderyhmä määritellä, sitä monimutkaisemmaksi itse asia alkaa käydä.
Ikäkäsitteiden kautta ei nimittäin voi ymmärtää toimenpideohjelmassa tehtyjä kohderyhmärajauksia. Niitä ei myöskään mitenkään ymmärrettävästi selitetä edes sinänsä kattavasti ja laadukkaasti tehdyissä tausta-aineistoissa. Nämä valitut kohderyhmät
ovat todennäköisesti sellaisia, joihin työryhmän mielestä kannattaa kohdistaa toimenpiteitä, jotta ne olisivat vaikuttavia. Samalla on varmasti ajateltu sitäkin, että toimenpiteitä ei kannata kohdentaa sellaisiin ryhmiin, jotka oletetusti eivät liikuntaansa
tukea tarvitse eli terveytensä kannalta riittävästi liikkuviin iäkkäisiin. On vaikea sanoa, perustuuko tällainen ajattelu tutkimuksiin vai onko kyseessä ollut enemmänkin
taloudellinen ja tehokkuutta korostava ajattelutapa. Toisin sanoen poliittinen valinta.
Liikuntapoliittisesti tuntuu jonkin verran arveluttavalta, että ikäihmisten (tai mitä käsitettä käytetäänkin) liikunnan kansallinen toimenpideohjelma rajaa suurimman osan
ikäryhmän ihmisistä toimenpiteiden ulkopuolelle. Se olisi perusteltua, jos kansallisessa liikuntapolitiikassa tämän ryhmän liikuntaa edistettäisiin jo aiempien päätösten
perusteella systemaattisesti ja vaikuttavasti. Syrjäytymisvaarassa tai toimintakyvyltään heikentyneiden lasten ja nuorten liikunnan tukeminen on hyvin perusteltua,
koska liikkuvia, urheilevia ja toimintakykyisiä lapsia ja nuoria tuetaan liikuntapoliittisin toimenpitein erittäinkin paljon. Samaa ei voi sanoa liikuntaa tällä hetkellä riittävästi harjoittavista ikäihmisistä. Pitäisikö heille rakentaa oma toimenpideohjelmansa
vai eikö sillä tuossa iässä ole enää väliä?
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Pitkään on puhuttu ennalta ehkäisevästä, voimaannuttavasta ja monin tavoin tärkeästä liikunta-, vapaaehtois- ja kulttuuritoiminnasta, jota liikuntaharrastus voisi hyvinkin ikäihmisille olla – ja onkin.68 Sosiaalinen pääoma, yhteisöllisyys, (liikunta)kulttuurin harrastamisen tuottama elämän mielekkyys ja merkityksellisyys huutaa poissaoloaan tämän toimenpideohjelman sivuilla, vaikka tutkimustietoa kertyy koko ajan
lisää ja näytöt ovat vakuuttavia.69
Summa summarum: otsikko- ja tiivistelmätasolla käytetty ilmaus ”ikäihmisten” kansallisen toimenpideohjelman kohderyhmästä antaa liian ruusuisen kuvan niistä kohderyhmistä, jotka rajausten jälkeen jäävät todellisiksi ohjelman kohderyhmiksi. Julkaisussa esitetyt rajaukset tarkentavat kohderyhmiä, vaikka rajaustenkin jälkeen niiden ulkopuolelle jää varmasti paljon liikuntaansa tukea tarvitsevia ikäihmisiä. Isompi
liikuntapoliittinen kysymys on se, miksi ikäihmisille tehtiin näin rajusti kohderyhmiltään rajattu kansalliseksi luokiteltu toimenpideohjelma. Kyse ei ole enää perinteisesti käsitteellisestä ongelmasta muutoin kuin siinä mielessä, että käsitteitä on tavallaan
käytetty hämäävästi harhauttamaan lukijaa, joka kuvittelee saavansa käsiinsä todellisuudessakin kaikkia ikäihmisiä koskevan toimenpideohjelman.
Toinen käsitteellinen tarkastelu koskee työryhmän määritelmää liikunnasta, joka on
tässä rajattu vain terveyttä edistäväksi liikunnaksi, jossain kohtaa puhutaan synonyymina myös terveysliikunnasta. Ikäihmisten kansallisen toimenpideohjelman kohderyhmiksi ja toimintamuodoiksi on siis valittu harkitusti sellaiset käsitteet, joilla toiminta ei laajene koskemaan niitä, jotka liikkuvat suositusten mukaisesti riittävästi tai
liikkuvat ”epäterveellisesti” eli riskialttiisti tai pelkästään riittävästi tai liikaa suhteessa asiantuntijoiden määrittämiin terveysliikuntasuosituksiin.
Ikäihmisten liikunnan kansallinen toimenpideohjelma kutistuu tarkemmalla lukemisella koskemaan vain tiettyä aika pientä osaa ikäihmisistä eikä liikunnallakaan tarkoiteta lähellekään kaikkea liikuntaa. Täsmällisin versio ko. ohjelmasta olisi ollut ehkä
seuraava: Liikuntaa suositusten mukaan liian vähän harjoittavien tai toimintakyvyltään heikentyneiden yli 60-vuotiaiden terveyttä edistävän liikunnan toimenpideohjelma tai fyysiseltä toimintakyvyltään heikentyneiden iäkkäiden henkilöiden terveyttä edistävän liikunnan toimintaohjelma. Kummatkaan eivät olisi olleet ainakaan
retorisesti eivätkä ehkä painoarvoltaankaan yhtä vahvoja kuin Ikäihmisten liikunnan
kansallinen toimenpideohjelma. Politiikassa voi kuitenkin käydä niin, että tällä toimenpideohjelmalla on kuitattu koko iäkkäiden liikunnan edistäminen pitkäksi aikaa
eteenpäin, joten epätarkat ja liioittelevat käsitevalinnat saattavat koitua pidemmällä
tähtäimellä (liikunta)poliittisesti epätarkoituksenmukaisiksi iäkkäiden liikunnan edistämistä ajatellen. Se tuskin oli tarkoitus.

68 Ks. esimerkiksi: Tiihonen Arto (2011) Erilaisia ikämiehiä. Teoksessa Kunto Viiru, Jorma Manninen, Mikko Nieminen,
Harri Suominen, Christer Sundqvist, Arto Tiihonen & Raimo Taponen, toim. Erilainen tapa vanheta. Suomen Veteraaniurheiluliitto, Kajaani, 19-44.Tiihonen, Arto (2013) Miksi ikämies liikkuu – liikunnan harrastaminen on merkityksellistä.
Teoksessa Pietilä Ilkka & Ojala Hanna (toim.) Miehistä puhetta – Miehet, ikääntyminen ja vanhenemisen kulttuuriset
mallit. Tampere University Press. Ainakin miesten suhteen väite pitää paikkansa.
69 Ks. Hyyppä, Markku T. (2013) Kulttuuri pidentää ikää. Duodecim, Porvoo.
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Ohjelmassa tehty konkreetti rajaus jättää aika paljon ikääntyneiden ihmisryhmiä ja
tilanteita toimintaohjelman ulkopuolelle, koska tässä ohjelmassa puhutaan systemaattisesti vain niistä, jotka ovat vähän liikkuvia tai toimintakyvyltään erilaisia. Vain
tiivistelmän lukeville käsite toimintakyvyltään erilainen saattaa myös tuntua todella
erikoiselta. Toimintakykyhän voidaan jakaa ainakin fyysiseen, psyykkiseen, sosiaaliseen ja kokemukselliseen toimintakykyyn, joiden suhteen ihmisen ajatellaan asettuvan akselille, jossa hänellä on joko hyvä tai huono toimintakyky tuolla tietyllä toimintakyvyn osa-alueella. Hän voi kuitenkin kompensoida jonkun osa-alueen heikkouksia
jonkun toisen osa-alueen avulla. Tällöin sosiaalinen tai kokemuksellinen toimintakyky voi olla hyvä, vaikka esimerkiksi fyysinen toimintakyky olisi huono.70 Tässä viitattaneen kuitenkin siihen, että ihmiset voivat olla pitkäaikaissairaita tai eri tavoin
vammaisia, joten toimintakykyjen erilaisuudetkaan eivät oikein hyvin heitä tavoita.
Silti kovin onnistuneeksi ei tuota käsitemääritelmää voi sanoa. Liikuntapoliittisestikin on varmaan aika vaikea identifioida ryhmää, joka on toimintakyvyltään erilainen.
Käsitteitä liikuntapolitiikan näkökulmasta tarkasteleva tutkija ei voi olla kiinnittämättä huomiota myös siihen, että toimenpide-ehdotusten taustalla olevat perusteet eivät pidä lainkaan sisällään tietoa siitä, mitä mieltä ikäihmiset itse mahtavat asiasta olla. Seuraava lainaus tiivistää ohjelman perusteet hyvin: Toimenpide-ehdotusten
taustalla on tieto väestön ikääntymisen haasteista, liikunnan hyödyistä terveydelle
ja toimintakyvylle, ikäihmisten fyysisen aktiivisuuden tasosta suhteutettuna liikuntasuosituksiin, liikkumisympäristöjen merkityksestä, ohjatun liikunnan määrästä ja
laadusta sekä liikuntaneuvonnan tarpeista.
Väistämättä tuntuu siltä, että perusteet tälle ohjelmalle on löydetty niin yleispolitiikasta, talouspolitiikasta ja etenkin (liikunta- ja terveysalan) asiantuntijoilta, jotka
ovat määritelleet ikäihmisille riittävän liikunnan määrän ja laadun. Voikin olettaa, että
vähän liikkuvia ikäihmisiä ei ole tutkittu kovin paljon ja heidän haluistaan tai toiveistaan tai liikunnalle antamista merkityksistäkään ei liene liikaa tietoa. Asiantuntijavetoisuus ja järjestelmäkeskeisyys näkyvät myös ohjelman konkreeteissa suosituksissa.
Kohderyhmä on haavoittuvainen ja osin usein sellainen, ettei heillä ole kovin paljon
vaikuttamismahdollisuuksia tai -kykyä. Liikunta ei myöskään ole ollut keskeinen teema, kun tästä ryhmästä on aiemmin puhuttu julkisuudessa ja yhteiskunta- tai liikuntapolitiikassa. Silti ohjelmassa annettaneen näistä ikäihmisistä kaiken kaikkiaankin
turhan passiivinen kuva. Vain kolmessa toimenpideohjelman 15:sta suosituksesta
viitataan jollakin tavalla itse kohderyhmään, heidän läheisiinsä ja mahdollisiin järjestöihinsä.
10) Järjestetään kuntakohtaisia oppimistilaisuuksia ikäihmisille liikunnasta ja liikunnan vapaaehtoistyöstä.
12) Toteutetaan kampanjoita ja tapahtumia, jotka edistävät myönteistä asennetta
vähän liikkuvien ja toimintakyvyltään erilaisten ikäihmisten liikuntaan.
14) Järjestetään säännöllisesti valtakunnallinen ikäihmisten liikuntafoorumi.

70 Ks. Pohjolainen, Pertti (2014, toim.) Ajatuksia toimintakyvyn arviointiin ja tukemiseen. Ikäinstituutti, Oraita 1/2014.
http://www.ikainstituutti.fi/binary/file/-/id/1/fid/390
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Gerontologiassa painotetaan ikääntyneiden toimijuutta tai toimijuuden vahvistamista eli sitä, että ikääntyneitä pitää kuulla ja heillä pitää olla mahdollisuus vaikuttaa
itseään koskeviin asioihin.71 Toimijuuden ei tarvitse olla perinteistä poliittista toimijuutta, vaan osallistumista ja toimimista arjessa. Suuri osa toimenpideohjelman suosituksista pyrkiikin välillisesti siihen, että myös ikäihmisten oma toimijuus lisääntyisi
toimintakyvyn kohenemisen myötä. Varsinkin suositus kymmenen on oiva esimerkki siitä, miten asiantuntijat ajattelevat lisäävänsä liikunnasta ja vapaaehtoistyöstä
tietämättömien ikäihmisten toimijuutta järjestämällä heille tilaisuuksia oppimiseen.
On ymmärrettävää, että toimenpideohjelmassa tai sen tekemisessä (työryhmässä) ei
kuulu kovin hyvin varsinaisen kohderyhmän ääni. Vain kaksi jäsentä kolmestatoista
edusti eläkeläis- tai vanhustyön järjestöjä, jotka hekään eivät suoraan edustaneet
tätä kohderyhmää, joka on järjestäytymätön. Yksi edustaja oli liikuntajärjestöistä.
Yhtä varsinaista ja yhtä ulkopuolista asiantuntijaa lukuun ottamatta kaikki työryhmän
asiantuntijat olivat naisia (miesten osuus työryhmässä oli noin 31%). Työtyhmä oli siis
varsin asiantuntijavetoinen ja naisvaltainen.
Perustelut tällaisen ryhmän syntyyn ovat olemassa: kohderyhmästä suurin osa on
naisia, myös alueen asiantuntijat ovat pääosin naisia. Kohderyhmän omaa edustajaa ei liene aivan helppo löytää, vaikka potilasjärjestöistä tällaisiakin henkilöitä olisi
voinut löytyä. Olisiko työryhmän koostumus sitten voinut vaikuttaa itse tuotokseen
– olisivatko kohderyhmän jäsenet tai miehet tuoneet toimenpideohjelmaan jotakin
käsitteellisesti tai konkreettisesti uutta? Ja mitkä olisivat olleet vaihtoehdot?
Vahva oletus on siitä, että sukupuoli vaikuttaa jollakin tavoin myös työryhmien työn
tulokseen – muutenhan sukupuolikiintiöitä ei olisi määrätty käytettäviksi. Tässä kyseisessä asiassa voisi ainakin kuvitella, että miesten intressinä olisi ollut pitää esillä
muutakin liikuntaa kuin terveyttä edistävää liikuntaa. Miehet ja kohderyhmän edustajat olisivat voineet myös avata toimintaohjelman koskemaan laajempaa kohderyhmää kuin vain liian vähän liikuntaa harjoittavat, useampia toimijoita (mm. erilaisia
yhdistyksiä, seuroja, järjestöjä tai läheisiä) ja ehkä he olisivat halunneet antaa enemmän ääntä myös ikäihmisille itselleen sekä toiminnan määrittelyssä että sen toteutuksessa. Edellinen on tietysti vain spekulaatiota, mutta konkreetti esimerkki siitä,
että käytetyt käsitteet valikoituvat käyttöyhteyksissään ja niiden ihmisten toimesta,
jotka esimerkiksi työryhmiin valitaan.
Kyseisessä toimintaohjelmassa määriteltiin toimintaohjelman kohderyhmä käyttämällä heistä yleiskäsitettä ikäihminen. Ikäihminen on periaatteessa neutraali käsite,
vaikka sukupuolittuneet muodot (ikämies ja -nainen) assosioivatkin sen liikunta- ja
urheilukontekstissa huomattavasti nuorempiin ikäryhmiin.
Kun toimintaohjelmassa rajattiin kohderyhmä vielä alaryhmiin, joita määritti iän lisäksi näiden ikäihmisten toimintakyky, niin yleiskäsite ikäihminen (tai mikä muu tahansa, kuten ikääntynyt tai ikääntyvä) muuttui ongelmalliseksi. Täsmällisempää olisi
ollut käyttää termiä, jossa tuo rajaus olisi näkynyt selvemmin. Tarkin mahdollinen ja

71 Ks. esim. Jyrkämä, Jyrki (2008) Toimijuus, ikääntyminen ja arkielämä – hahmottelua teoreettis-metodologiseksi
viitekehykseksi, Gerontologia 4, 190-203.
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silti käsitteellisesti ymmärrettävä otsikko olisi todennäköisesti ollut lähellä seuraavaa
muotoilua: Fyysiseltä toimintakyvyltään heikentyneiden iäkkäiden henkilöiden terveyttä edistävän liikunnan toimintaohjelma.

Yhteenvetoa: Liikunta ja Muu maailma -ottelussa nähtiin vauhdikkaita
tilanteita eikä väärin ymmärryksiltäkään vältytty.
Lopputulos: yhteispeli vaatii opettelua.
Käsitteellinen tarkastelu on veitsenterällä liikkumista. Kirjoittajan intentioita on usein
vaikea täydellisesti ymmärtää. Väärin ymmärryksetkin ovat mahdollisia, vaikka tarkoitus olisikin yrittää aidosti ymmärtää toisten kirjoittamaa tekstiä. Joskus kirjoittaja
itsekin on sokea omille käsitteilleen ja sille, mitä kaikkea ne mahdollisesti voivat tarkoittaa. Tarvitaan ymmärtävää otetta ja kontekstien hallintaa.
Tässä luvussa haasteeksi oli valittu teemoja, joissa liikuntakulttuurin oma kenttä on
kosketuksissa muiden yhteiskunnan toimijoiden kanssa. Nämä yhteistyö- tai joskus
hankauspinnat ovat nyt ja tulevaisuudessa erittäin tärkeitä liikuntakulttuurin ja hyvinvointiyhteiskunnan kehittämisessä. Ei ole vähämerkityksellistä minkälaisia käsitteitä yhteistoiminnassa käytetään. Moderni yhteiskunta on pitkään kehittynyt erikoistumalla, jonka seurauksena myös käsitteet ovat muotoutuneet pienten asiantuntijapiirien ymmärtämiksi. Jälkimodernissa yhteiskunnassa suunta on muuttunut;
nyt haetaan verkostoitumisesta, kumppanuudesta, yhteistoiminnasta ja yleensäkin
laajemmista kokonaisuuksista voimaa ja puhtia muutoksiin. Käsitteiden on seurattava aikaansa.
Mediassa on itsepintaisesti pidetty kiinni urheilun ja liikunnan käsitteellisestä jaosta,
vaikka liikuntakulttuurissa ja varsinkin -politiikassa ja -hallinnossa on haluttu käyttää
yleiskäsitteenä liikuntaa. Näyttää siltä, että maailma ei taivu liikunta-alan asiantuntijoiden edessä. Mediassa – ja varmasti myös suuren yleisön mielissä – urheilu ja liikunta ovat edelleen kaksi eri käsitettä, joilla on yleensä myös eri sisältö.
Tehdyn tarkastelun perusteella, jota toki myös tutkimuksessa suoritetut haastattelut
tukivat, näyttäisi siltä, että liikunta- ja urheilukäsitteet kannattaisi eriyttää ainakin silloin, kun niiden sisällöt ovat selvästi toisistaan poikkeavat. Tämä selkeyttäisi suuren
yleisön ja median näkökulmasta varsinkin asioita, joissa kyse on politiikasta, resurssien jaosta ja kohdentamisesta.
Liikuntaväelle asettautuu uusia tehtäviä jälkimodernissa yhteiskunnassa. Yksi niistä
on yhteiskunta, jossa liikutaan liian vähän. Ongelma ei voi koskea vain liikuntaväkeä,
vaan on selvästi laajempi yhteiskunnallinen, kulttuurinen ja poliittinen ongelma. Yhteistyötä varten kaivataan uusia käsitteitä. Todennäköistä on, että nuo käsitteet eivät
ole niin tarkkoja kuin liikuntatutkijoiden käsitteet ovat olleet. Epätarkkuus tuo kuitenkin mukanaan tarvittavaa yleistettävyyttä ja ymmärrettävyyttä.
Kaikki käsitteet ovat myös poliittisia. Liikuntapolitiikassakin on hyvä olla tietoinen
yhteiskunnan eri sektoreiden käyttämistä käsitteistä, mutta myös niistä käsityksistä, jotka ohjaavat kyseisten sektoreiden tai teema-alueiden toimintaa. Vapaaehtois-
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toiminnalla ja kulttuurilla on hyvin paljon yhteistä liikuntakulttuurin kanssa, mutta
monet peruslähtökohdat ovat kuitenkin erilaisia. Nämä olisi hyvä tuntea yhteistyötä
tehtäessä.
Sama koskee asiantuntijoiden ja yleispolitiikan suhdetta. Asiantuntijoiden mielestä
jokin asia täytyy ratkaista lähes keinolla millä hyvänsä, mutta sellaiset keinot saattavat olla poliittisesti hyvinkin epäilyttäviä. Rajujakin ratkaisuehdotuksia täytyy toki
voida esittää, ja niistä täytyy keskustella. Hyvät tavoitteet ja tarkoitukset eivät saa
jäädä huonosti mietittyjen toimintamallien vuoksi toteuttamatta. Tässäkin tarvitaan
käsitteellistä, mutta myös sisällöllistä tietämystä siitä, miten yhteiskunnan eri kentillä ”pelataan”.
Liikuntakulttuurin ja -politiikan täytyy ottaa huomioon eri väestöryhmät, mutta varsinkin ne, joiden liikunnassa on puutteita. Puute voi ilmetä liian vähäisenä liikkumisena, mutta myös erilaisena sukupuolittuneena tai ikäpolvittuneena epätasa-arvona.
Määriteltäessä tasa-arvo-ongelmaa tai vaikkapa toimenpideohjelmaa on tärkeää
miettiä, mitä käsitteitä käytetään. Liikuntakäsitteitä on moneksi, mutta niiden merkityskin on usein sellainen, että vertailu vaikkapa naisten ja miesten liikkumisen kesken on vaikeaa. Tutkimus voi parantaa tilannetta, mutta kyse on myös siitä, mitä tai
minkälaista liikuntaa/urheilua pidetään sukupuolten tasa-arvon kannalta tärkeänä.
Korostetaanko terveysnäkökulmia, osallisuutta vai esimerkiksi urheilussa menestymistä ja päätöksentekoa vaikuttaa merkittävästi siihen, miten sukupuolten tasa-arvo
määrittyy ja mitä käsitteitä käytetään. Sukupuolten tasa-arvokäsitykset muuttuvat
sekä tutkimuksen että ”sukupuolipolitiikan” muutosten kautta. Kun valitaan käsitys
sukupuolista ja tasa-arvosta, niin se vaikuttaa myös käytettäviin liikuntakäsitteisiin.
Käsitteiden käytössä pitäisikin olla erityisen tarkka, ettei vääriä tulkintoja synny.
Sukupuoli- tai sukupuolten tasa-arvopolitiikka on pitkään ollut hyvin herkkä alue.
”Poliittisesti korrektia” kieltä ja käsitteistöä on opeteltu joskus jopa liiallisuuksiin asti. Liikunta ja urheilu ovat edelleen voimakkaasti sukupuolittuneita kouluissa, mutta
myös liikuntamuotojen ja urheilulajien harrastaminen on sukupuolittunutta. Harrastamiseen vaikuttavat erittäin monet asiat, jotka yhdessä muodostavat merkitysten
kentän eli sen kulttuurin, jossa kyseistä liikuntaa ja urheilua harrastetaan. Yritys yleistää tämä monimuotoisten käytäntöjen ja alakulttuurien kenttä fyysiseksi tai liikuntaaktiivisuudeksi, häivyttää merkitysten kirjon yksiulotteiseksi terveyttä korostavaksi
näkökulmaksi erilaiseen liikkumiseen. Jos liikuntakulttuurissa halutaan lisätä sukupuolten välistä tasa-arvoisuutta, niin tieto fyysisen aktiivisuuden jakautumisesta sukupuolten ja eri-ikäisten kesken on toki tärkeä. Käytännössä näkökulma johtaa sekä
vertailtavuusongelmiin että ennen kaikkea siihen, että tasa-arvopoliittiset päätökset
ja toimenpiteet voivat ”ampua ohi”, jos kenttää eikä sen eri alakulttuureja tunneta
tarkemmin.
Myös ikääntymiskäsitteet ovat sensitiivisiä, koska kyse on sekä henkilökohtaisesta
että yhteiskuntapoliittisesta aiheesta. Onko poliittisesti korrektia määritellä ikäihmisten liikunnan toimenpideohjelmassa ikääntyneet sekä iän että toimintakyvyn
mukaan, jos se samalla rajaa toimenpideohjelman ulkopuolelle suuren joukon ikäih-
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misiä, joille olisi varmasti hyötyä liikunnasta? Tai pitääkö liikunta rajata vain terveysliikunnaksi, koska kyseessä ovat iäkkäät ihmiset? Lasten ja nuorten liikunnan ja urheilun kansallisessa toimenpideohjelmassa tämä sama tarkoittaisi sitä, että ohjelma
keskittyisi vain vähän liikkuviin ja toimintakykyongelmaisiin. Kuka uskaltaisi laatia sellaista ohjelmaa, joka jättäisi suurimman osan lapsista ja nuorista ohjelman ulkopuolelle? Käsitteiden käyttöä voi ohjata poliittinen tarkoituksenmukaisuus, mutta tällöin
käsitteiden ei pitäisi luvata sellaista, mitä ne eivät voi toteuttaa ja sisällyttää itseensä.
Asiantuntijat saattavat hyvää tarkoittaessaan unohtaa kohderyhmänsä omat tarpeet
ja heterogeenisuuden. Eikä kohderyhmästäkään pitäisi puhua, kun avoimessa ja demokraattisessa yhteiskunnassa pitäisi antaa osallisille itselleen ääni ja ratkaisuvalta
itseään koskeviin asioihin. Kyse ei tällaisissa asioissa ole aina siis pelkästään käytetyistä käsitteistä, vaan myös itse toiminnasta ja toimijoista. Gerontologisessa tutkimuksessa puhutaan paljon ikäihmisten toimijuuden tukemisesta. Poliittisessa asiakirjassa
tällaisten kohderyhmän omaa aktiivisuutta, osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia korostavien näkökulmien esiintuominen ei ole helppoa, kun toimijoiksi käsitetään
useimmiten vain ne yhteiskunnalliset rakenteet ja instituutiot, joiden pitäisi muuttaa
toimintaansa.
Joissakin vanhuspoliittisissa teksteissä onkin otettu tasaveroisesti huomioon kaikki
toimijat eli yksilöt, lähiyhteisöt, vapaaehtoistoimijat, julkiset ja yksityiset palveluntuottajatkin.72 Voisiko ministeriönkin toimenpideohjelmissa puhutella yksilöitä tai
perheitä suoraan ja kannattaisiko yrittää mobilisoida lähiyhteisöjä ja vapaaehtoistoimijoita myös ohjelmatasolla? Näinhän ehkä luotaisiin kulttuuria, jossa toimintakykyvajeiset ikäihmiset integroitaisiin mukaan niihin liikunnallisiin yhteisöihin ja vertaistuen paikkoihin, joita on jo olemassa ja joita voitaisiin synnyttää, jotta rakennettaisiin
”Elämänvoimaa vanhuuteen – elämänvoimaa vanhuudesta”.
Tällainen käsitetarkastelu on tietysti vain pintaa, koska tässä ei voi nähdä siihen,
miten kentällä oikeasti toimitaan. Ohjelmat, käsitteet ja yhteiskuntapoliittiset muotoilut voivat antaa hyvin erilaisen kuvan toiminnasta kuin mitä ne kokemuksellisesti
ja käytännössä kentillä ovat. Kysymys on kuitenkin siitä, pitääkö näin olla? Pitäisikö
liikuntakulttuurissa käytettyjä käsitteitä miettiä enemmän myös eri käyttöyhteyksissään ja eri käyttäjien/osallisten/toimijoiden näkökulmista?
Tämän analyysin perusteella liikunta-alan asiantuntijoiden kannattaisi avata käsitteitään paremmin niin median, yhteiskuntapolitiikan kuin sukupuolikulttuurien ja ikääntymisen toimijoidenkin suuntaan. On tärkeää, että ne ihmiset, ihmisryhmät ja instituutiot, joiden oletetaan toimivan asetettujen poliittisten tavoitteiden mukaisesti,
ymmärtävät käytetyt käsitteet. Vain näin toimien on mahdollista tehdä vaikuttavaa
liikunta- ja urheilupolitiikkaa yhteiskunnassa, joka on moniarvoinen, monikeskuksinen ja jossa lopullisena tavoitteena on saada yksilöt ylläpitämään liikunta- tai urheiluharrastustaan, lisäämään tai muuttamaan sitä.

72 Ks. esim. Valtaa vanhuus –ohjelma 2012, jonka teeseissä on ajateltu kattavasti kaikkia toimijoita yksilöistä yhteiskunnan eri sektoreihin asti. Osoite: http://www.valtaavanhuus.fi/teesit/
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Liikuntakulttuurin käsitteet ja muutos

Tässä luvussa visioidaan tulevaisuutta osin rohkeastikin. Tarkoituksena on hahmotella samalla sitä, minkälaisia uusia haasteita liikuntakulttuurin käsitteille muuttuvassa
maailmassa tulee asettumaan. Katsotaan sekä historiaan että tulevaisuuteen, mutta ennen kaikkea liikuntakulttuurin kannalta tärkeisiin yhteiskunnan osa-alueisiin ja
muutostrendeihin. Liikuntakulttuurin muutoksen ymmärtämiseen haetaan lisävalaistusta ensin kulttuuripolitiikan käsitteiden jäsennyksistä, jonka jälkeen tarkastellaan
yhteiskunnan eri sektoreiden – mutta myös instituutioiden – muuttuvia tehtäviä ja
toimintavastuita liikuntakulttuurin näkökulmasta.
Luvun sisältö:
5.1. Tiivistelmä tausta-artikkelista ”Liikuntakulttuurin käsitteet ja muutos”
5.2. Suosituksia tausta-artikkelin pohjalta
5.3. Tausta-artikkeli: Liikuntakulttuurin käsitteet ja muutos

5.1. Tiivistelmä tausta-artikkelista ”Liikuntakulttuurin
		 käsitteet ja muutos”
Luvun tavoitteena on luoda kokonaiskuvaa siitä, minkälaisia muutoksia ja kehityskulkuja yhteiskunnan eri sektoreilla ja hallinnonaloilla on menossa tai odotettavissa.
Tausta-artikkelissa pohditaan näiden kehityskulkujen merkitystä liikuntakulttuuriin,
-politiikkaan ja käytettäviin käsitteisiin. Aluksi luodaan katsaus kulttuuripolitiikan alueella käytettyihin käsitejäsennyksiin ja vertaillaan niitä liikuntakulttuurin käsitteisiin.
Huomataan, että yhteistä historiaa, politiikkaa ja hallintoa on paljon, mutta asiat on
käsitteellistetty osin toisin tavoin. Viime vuosina on ollut haluja suurempaan yhdentymiseen sekä toiminnoissa että käsitteissä, mutta tulevaisuus on vielä avoin. Hyvinvointikysymyksissä lähentyminen lienee selvintä ja todennäköisintä. Ne yhdistävät
liikunta- ja muun kulttuurin jo nyt vahvasti.
Yhteiskunnan eri sektoreilla käytetään usein myös eri käsitteitä. Julkisella sektorilla
puhutaan yleisesti liikunnasta, kun tarkoitetaan myös urheilua. Kansalaisjärjestöissä
(lajiliitoissa ja urheiluseuroissa) liikuntakin on urheilua ja yksityisellä sektorilla liikunta käsitteellistetään tuotteiksi ja palveluiksi, joilla on toisistaan erottuvat nimet
ja käsitteet. Yhteiskunnan sektoreiden lisäksi myös koululaitos, vammais- ja kansanterveysjärjestöt ja monet muut toimijat ovat käsitteellistäneet liikkumisen itselleen
sopivin tavoin. Tässä luvussa esitellään monenlaisia kehityskulkuja ja pohditaan tarpeita uusiin käsitteisiin, kun hyvinvointiyhteiskunnassa pyritään lisäämään liikuntaa
eri sektoreiden yhteistyön avulla.
Selvältä näyttää, että käsitteitä joudutaan ainakin perustelemaan ja avaamaan tulevaisuudessa entistäkin enemmän ja paremmin, jotta yhteistyö onnistuisi. Jos käsitteet tarkoittavat toisille toista ja toisille jotakin muuta, ovat yhteistyön edellytykset
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heikot. Uusiakin käsitteitä jouduttaneen lanseeraamaan, jotta yhteistoiminta onnistuu. Kun esimerkiksi liikunta-, nuoriso- ja kulttuuriala yrittää yhdessä estää syrjäytymistä kolmannen sektorin keinoin ja julkisen sekä yksityisen sektorin kanssa yhteistyössä, niin tarvitaan todella paljon myös käsitteellistä työtä, jotta yhteisymmärrys
ja -toiminta onnistuu.
Luvussa tarkastellaan eri käsitteiden tarvetta myös ikäkausi- ja -polvinäkökulmista.
Varhaiskasvatus, koulu, opiskelu, työelämä, eläkeikä tai lapsuus, nuoruus, aikuisuus,
ikääntyminen, seniori-ikä ja vanhuus vaativat omat käsitteellistämisensä myös liikunnan ja urheilun suhteen. Mikä on leikin asema liikuntakulttuurissa ja -politiikassa tänä
päivänä ja miten lisääntyvä hyvinvoivien eläkeläisten liikunta pitäisi käsitteellistää tai
aikuisten urheileminen? Luontoliikunta kaikkine muotoineen tuo omat käsitteellistämisensä kuvaan mukaan, samoin monimuotoistuva työhyvinvointitoiminta. Mikä
on liikunnan tai urheilun osuus parkourissa, geokätkennässä tai metsästä terveyttä
ja hyvinvointia -toiminnassa? Kun toiminnan pääasia ei ole lainkaan liikunnassa eikä
urheilussa, vaikka kummankin elementtejä niissä on mukana, niin miten ne käsitteellistetään ja määritellään esimerkiksi valtion ja kuntien tukipolitiikassa?
Väestön ikääntyminen on nostanut esiin myös tarpeen toimintakykykäsitteistölle. Liikunta ja ravinto ovat olleet jo paljon esillä, mutta nyt puhutaan jo laaja-alaisesta toimintakyvystä eli fyysisestä, psyykkisestä, sosiaalisesta ja kokemuksellisesta toimintakyvystä. Niillä kaikilla on tai ainakin voi olla suhde myös liikuntaan ja urheiluunkin,
mutta mikä se kussakin tapauksessa on, ei ole määriteltävissä universaalisti. Yksilöiden
omat kokemukset ja merkityksenannot ratkaisevat. Silti myös yhteiskunnan päättäjien
olisi tiedettävä, mikä merkitys toimintakyvylle liikunnalla ja urheilullakin on.
Tämä tarkoittaa esimerkiksi ulkoilun, arkiliikunnan, kuntosalitoiminnan ymmärtämistä sekä liikuntapolitiikassa että toimintakykykontekstissa entistä paremmin. Jyrkkä
rajapinta hallinnonalojen kesken esimerkiksi liikuntaolosuhdekysymyksissä voi vaikeuttaa ikääntyneen väestön liikkumismahdollisuuksia ja heikentää heidän toimintakykyään. Käsitteellisesti kyse on myös medikalisoituvasta puheesta, jota toimintakykykonteksti liian usein on, vaikka se voisi olla toimijuutta ja voimaantumista lisäävää
kokemuksia ja osallisuutta ylläpitävää puhetta. Liikunnan ei tarvitse lisätä vain yksilön toimintakykyä, vaan se voi olla eri tavoin merkityksellistä yhdessäoloa, kisailua,
leikkiä, yhteistä tekemistä.
Tässä luvussa on myös ollut kyse integriteetistä eli liikuntakulttuurin itsemääräämisoikeudesta ja sen rajoista, kun puhutaan käsitteistä. Kuka saa määritellä liikunta- tai
urheilukäsitteen sisällön ja toiminnan, kun toimitaan varhaiskasvatuksessa, sosiaalisessa nuorisotyössä, työhyvinvoinnin alueella tai ikääntyneiden toimintakykyä ylläpidettäessä? Useimmitenhan integriteettikysymykseen on törmätty vain huippuurheilussa, kun on jouduttu käsittelemään usein ikäviä juridisia ja poliittisia kysymyksiä pelien sopimisesta, dopingista, väkivallasta, seksuaalisesta häirinnästä tai muista
asioista, joissa urheiluelämän itsemääräämisoikeuden rajat ovat tulleet vastaan.
Kyse on kuitenkin tietyllä tapaa vastaavasta ilmiöstä, kun liikunta tai urheilu kohtaa
yhteiskunnan muita toimijoita. Tässä luvussa nämä kohtaamiset ovat olleet positiivi-
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sia, sillä yhä laajemmin on huomattu, mikä positiivinen merkitys nykyihmisille liikunnan ja urheilun harjoittamisella on. Määrittelykysymykseen on mahdotonta antaa
yksiselitteistä vastausta, sillä neuvottelut täytyy käydä hyvässä vuorovaikutuksessa
kaikkien toimijoiden kanssa. Joskus liikuntakäsite tai sen muunnos voi olla paras ratkaisu, mutta joskus lienee tarkoituksenmukaista puhua jostakin muusta oli se sitten
leikki, elämänlaatu tai vaikkapa toimintakyky. Tärkeintä on, että liikunta on mukana
käytäntönä, ei aina käsitteenä.
Liikuntaihmisten pitäisi olla myös omanarvontuntoisia ja pitää kiinni sellaisista käsitteistä, jotka ovat parempia kuin toisten alojen, toisten kielien tai toisten alakulttuurien käsitteet. Liikunta ja urheilu ovat kummatkin edelleen monin tavoin merkityksellisiä niin yksilöllisten kokemusten, yhteisöllisten tekemisten kuin yhteiskunnallisen
toiminnankin areenoilla. Ne ovat erilaisine toimintoineen ja käsitteineen osa suomalaista kulttuuria myös – ja etenkin – tulevaisuudessa.

5.2. Suosituksia tausta-artikkelin pohjalta
2010-luvun puolivälin Suomessa moni asia muuttuu. Rakenteita sosiaali- ja terveysalalla, kunnissa, mutta myös liikuntakulttuurin alueella muutetaan. Yhteiskunnan
eri sektoreiden ja hallinnonalojen työnjaot ja yhteistoimintamuodot ovat olleet jo
pitkään muutoksessa. Sukupuolten ja -polvien tasa-arvosta keskustellaan väestön
ikääntyessä ja rakenteiden muuttuessa yhä enemmän. Kansainvälistyminen on johtanut erilaisten integriteettikysymysten esille nousemiseen – mikä on kansallisvaltion
itsemääräämisoikeus EU:ssa tai mikä on urheilujärjestöjen määräämisvallan alaista tilanteissa, joissa intressit yhdistyvät tai joutuvat ristiriitaan muiden toimijoiden
kanssa. Monitasoinen ja -särmäinen muutosten aika aiheuttaa suuria paineita myös
liikuntakulttuurin käsitteisiin.
Yksityiskohtaisia suosituksia on vaikea antaa, mutta yleissuosituksena voisi pitää vanhaa sanontaa eli pitää nähdä metsä puilta. Liikuntakulttuurin toimijoiden olisi viisasta nähdä käsitteetkin mahdollisuuksina kehittää liikuntaa ja urheilua niin, että niiden
merkitys yhteiskunnassa, kulttuurissa ja ihmisten käytännöissä lisääntyy. Joskus se
tarkoittaa perinteisistä käsitteistä luopumista, joskus niistä tiukkaan kiinni pitämistä.
Lähes aina tarvitaan käsitteiden avaamista, niistä käytävää keskustelua ja yhteisten
käsitteiden konkretisoimista.
Tietoisuus liikuntakulttuurin edistämiseksi tarvittavista käsitteistä mm. eri yhteiskunntapolitiikan sektoreiden tai hallinnonalojen kanssa toimittaessa ei varmasti ole riittävää sen enempää liikuntakulttuurin toimijoiden kuin muidenkaan toimijoiden piirissä.
Muutosten pohjaksi tarvitaankin usein prosesseja, joissa opitaan puhumaan samaa
kieltä tai ainakin ymmärtämään, mitä toinen käsitteillään tarkoittaa. Suosituksena voikin esittää tällaisten käsitetyöpajojen tai –prosessien järjestämistä, joissa liikunta- ja
urheiluelämän toimijat kohtaavat esimerkiksi kulttuuri-, nuoriso-, sosiaali-, terveys- tai
muiden alojen toimijoita sekä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin edustajia.
Muutokset synnyttävät usein uusia käsitteitä tai vanhojen käsitteiden sisällöt saattavat muuttua. Näitä käsitteitä tulee sekä arvioida kriittisesti eri käyttöyhteyksissään
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että ottaa tarvittaessa käyttöön ennakkoluulottomasti. Toimiva käsite on kuin sopiva
työkalu, jolla ongelma ratkeaa käden käänteessä, vaikka ilman työkalua toiminta jumittuu paikoilleen. Kannattaa käyttää aikaa oikean työkalun tai avaimen etsimiseen
eli käsitteiden määrittelyyn, niiden selittämiseen ja niistä neuvottelemiseen aina ennen yhteistoiminnan aloittamista eri käsitemaailmoissa elävien kanssa toimittaessa.

5.3. Tausta-artikkeli: Liikuntakulttuurin käsitteet ja muutos
Yhteiskunta ja kulttuuri muuttuvat koko ajan – muutosvauhti on vain toisinaan nopeampi, toisinaan hitaampi. Yhteiskuntapoliittisiin muutoksiin ovat kuuluneet aina
myös uudet käsitteet tai käsitteiden uudet sisällöt. Sama koskee liikuntakulttuuria
ja liikuntapolitiikkaa ja niissä käytettyjä käsitteitä, kuten tässä työssä on tullut sen
muissa osissa hyvin selvästi näkyviin. Asiantuntijat, tutkijat, strategiat ja erilaiset selvitykset ovat täynnä erilaisia käsitteitä, joilla monimuotoista todellisuutta ja tietysti
myös muuttuvaa kulttuuria ja yhteiskuntaa yritetään parhaan mukaan tavoittaa sanallisiin muotoiluihin.
Tässä luvussa katsotaan sekä historiaan että tulevaisuuteen, mutta ennen kaikkea
liikuntakulttuurin kannalta tärkeisiin yhteiskunnan osa-alueisiin ja muutostrendeihin.
Liikuntakulttuurin muutoksen ymmärtämiseen haetaan lisävalaistusta ensin kulttuuripolitiikan käsitteiden jäsennyksistä, jonka jälkeen tarkastellaan yhteiskunnan eri
sektoreiden – mutta myös instituutioiden – muuttuvia tehtäviä ja toimintavastuita
liikuntakulttuurin näkökulmasta. Tavoitteena on luoda kokonaiskuvaa siitä, minkälaisia muutospaineita ja kehityskulkuja on menossa vaikkapa kolmannella sektorilla,
oppilaitoksissa tai yksityisten liikuntapalveluiden saralla koskien liikuntaa ja urheilua
– ja niiden käsitteellistämistä. Muutoksia katsotaan myös eri-ikäisten näkökulmista.
Perusajatuksena on antaa virikkeitä käsitteistä käytävälle keskustelulle pohtimalla
sitä, minkälaisia muutoksia suomalaisessa yhteiskunnassa saattaa tapahtua jo lähitulevaisuudessa.
Muutoksiin voi suhtautua periaatteessa kolmella eri tavalla myös tutkijana. Jopa saman fakta-aineiston perusteella voi tulkita niin, että liikuntakulttuurissa ei ole tapahtunut suuria muutoksia sen enempää 1970-luvulta lähtien kuin vaikkapa 1990-luvulta tänne tultaessa. Joku toinen näkee valtavia muutoksia tapahtuneen pelkästään
2000-luvulla ja joku kolmas tasapainoilee tulkinnassaan tuossa välissä. Kyse voi olla
aidosti kilpailevista tulkinnoista tai tarkastelun kohteen erilaisista rajauksista sekä
tietysti siitä, minkälaisia käsitteitä muutoksen tulkinnassa käytetään.
Jouko Kokkosen kirjassa, ”Liikuntaa hyvinvointivaltiossa. Suomalaisen liikuntakulttuurin lähihistoria”, liikuntakulttuurin muutoksista pyritään tekemään yleisesitys, joten
kovin syvällisiin analyyseihin muutoksen syistä esimerkiksi yhteiskunnan eri sektoreiden sisällä ei kirjassa voida mennä. Onnistuneesti Kokkonen kuitenkin sitoo yhteen liikunnan harrastamisessa tapahtuneet muutokset, järjestökentän uudelleen järjestäytymisen sekä valtion ja kuntien liikuntahallinnon toimenpiteet. Tulevaisuuden suhteen historioitsija on silti aika neuvoton. Kirjan lopettava kappale kertonee haasteen
suuruudesta, kun tulevaisuuden kehityskulkuja aletaan pohtia:”Liikuntakulttuurin
monimuotoistuminen näyttää jatkuvan 2010-luvulla. Samalla ihmisten tarpeet, toi-
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veet ja vaatimukset kasvavat, mikä korostaa valintojen merkitystä niin VALO:n, valtion kuin kuntien toiminnassa. Järjestäytyneen liikuntakulttuurin toimijoiden voimavarat eivät riitä yhteisen hyvän tarjoamiseen kaikille. Liikuntakulttuurissa ollaan
vastaavassa tilanteessa kuin koko yhteiskunnassa. Jatkuvasta kasvusta on siirrytty
epävarmuuden aikaan.”73
Tässä on tarkoitus olla rohkeampi ja esittää ainakin mahdollisia kehityskulkuja myös
tulevaisuutta koskien. Sektoritutkimuksen vahvuus akateemiseen tutkimukseen nähden onkin se, että sektoritutkimukselta voi odottaa visioita ja käytännöllisiäkin kehitysehdotuksia, joihin akateeminen tutkimus on perinteisesti suhtautunut nihkeästi.
Tässä koko työssä on ollut tavoitteena nostaa esiin käsitteitä ja tulkintoja, jotka avaisivat lukijoille uusia näköaloja tulevaisuutta ajatellen. Yksilön toiminta, mutta myös
yhteiskunnan eri toimijoiden toiminta perustuu aina sekä käsitteellisiin että konkreettisiin valintoihin – on hyvä tietää, miten eri tavoin sama ”todellisuus” voidaan
perustellusti käsitteellistää.74
Kokkosen tavoitteena oli kuvata liikuntaa hyvinvointivaltiossa, mikä jo kertoo käsitevalinnallaan siitä, että sen tarkastelutaso on aika yleinen. Liikuntatermin alle mahtuvat kaikki sen alatermit ja myös urheilu erilaisine käsitteineen ja käytäntöineen.
Alaotsikon liikuntakulttuuri viitannee toisaalta siihen, että ehkä liikunta tarkoittaakin
vain sitä liikuntapolitiikkaa, jota hyvinvointivaltion aikakaudella on harjoitettu – siinähän painopiste ainakin kirjoittajan tulkinnan mukaan on ollut viime vuosikymmeninä
juuri liikunnan edistämisessä eikä urheilun edistämisessä. Liikuntakulttuurikäsite pitäisi sitten sisällään koko liikunnan ja urheilun monimuotoisen kirjon. Käsitteellisesti
mielenkiintoista on myös hyvinvointivaltiotermin käyttö otsikossa. Onko tarkoitus
vihjata, että hyvinvointivaltion aikakausi on nyt ohi. Yleensähän historioita kirjoitetaan suurten muutosten tai joidenkin aikakausien loppumisen kunniaksi.75
Edellisen kappaleen käsitespekulaatio osoittaa sen, miten vaikeaa pelkästään liikuntakulttuurin yläkäsitteiden käsitteellistäminen ja ymmärtäminen on. Vielä vaikeammaksi asia menee, kun tarkastelutasoa tarkennetaan ja yritetään tavoittaa myös
muutoskäsitteitä ja -suuntia. Parikymmentä vuotta sitten tutkin Opiskelijoiden Liikuntaliiton historiaa edellisen reilun 20 vuoden ajalta 1970-luvulta 1990-luvun alkuun. Pystyin identifioimaan jopa kuusi toisistaan erillistä liikuntapoliittista sukupolvea, joilla kuvasin niitä sen aikakauden ja opiskelijaliikuntajärjestön viitekehyksessä
tapahtuneita merkittäviä muutoksia OLL:n toiminnassa ja politiikassa. Kyse ei tieten73 Kokkonen, Jouko (2013) Liikuntaa hyvinvointivaltiossa. Suomalaisen liikuntakulttuurin lähihistoria. Suomen Urheilumuseosäätiön tutkimuksia n:o 2, Keuruu, sivu 252.
74 Näinhän ei tietysti tarkkaan ottaen ole, vaan käsite jo muuttaa todellisuuden toisenlaiseksi. Luonnontieteen muuttunut käsitehistoria on tästä hyvä esimerkki – käsitteiden kautta luonto tai todellisuuskin muuttuu. Filosofien ja luonnontieteilijöiden välille on syntynyt nyt mielenkiintoinen väittely siitä, voivatko luonnontieteilijät omia kokonaan itselleen oikean käsityksen todellisuudesta. Käsittääkseni filosofit kieltävät tämän osittain juuri siitä syystä, että tieto
todellisuudesta on aina käsitevälitteistä. Ks. Himanka, Juha (2013) Akateemisen keskustelun ääri-ilmiöitä – suositut
luonnontieteilijät filosofeina. Tieteessä tapahtuu (31), 27-33.
75 Esimerkiksi sosiaali- ja terveysjärjestöt tilasivat historiateoksen, kun keskeiset järjestöt yhdistyivät suurin piirtein
samaan aikaan kuin Valo ry. perustettiin. Vaikka kirjassa näkyy vahvasti julkisen vallan vaikutus sosiaali- ja terveysalan järjestöihin, niin suhde kolmannen sektorin ja julkisen sektorin välillä on tässä historiateoksessa hyvin erilainen
kuin Kokkosen teoksessa. Se kertonee jotain myös sosiaali- ja terveysalojen ja liikuntapuolen eri tavoin järjestyneistä
suhteista eri yhteiskunnan sektoreiden kesken. Ks. Paavilainen, Marko (2012) Yhteisvoimin yhteiseksi hyväksi. Soste,
Hämeenlinna.
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kään ollut vain opiskelijaliikunnan muutoksista, vaan koko yhteiskunnan ja liikuntapolitiikan muutoksista, joissa OLL oli yksi osa.76
Edelleenkin voin seisoa tulkintani takana ja oletan, että joku toinen löytäisi samantapaisia muutoksia esimerkiksi OLL:n toiminnasta 1990-luvun alusta tähän päivään.
Onhan ainakin muissa liikunta- ja urheilujärjestöissä tapahtunut tuona ajanjaksona
todella suuria muutoksia. Opiskelijajärjestöt ovat toki voineet olla aikanaan nykykäsittein määriteltynä ”ketterämpiä” tai siellä on ”jumpattu” asioita jo paljon ennen termien tuloa yleiseen käyttöön organisaatioiden johtamisessa. Nuokin käsitteet ovat
hyviä esimerkkejä siitä, miten käsitteitä omitaan ja muokataan omiin tarpeisiin eri
yhteiskuntaelämän alueille. Tässä ei nyt pyritä yhtä tarkkaan tarkastelutasoon kuin
OLL:n osalla, vaikka yrityksenä onkin ”haistella” muutospotentiaaleja yhteiskunnan
eri aloilta. Muutoksia, jotka voisivat vaikuttaa liikuntakulttuuriin ja siellä käytettäviin
käsitteisiin. Sitä paitsi käsitteet voivat liikkua elämänalueilta toisille, vaikkei konkreettisia toiminnan muutoksia tapahtuisikaan.
Liikunta- ja urheilu on valtionhallinnossa sijoitettu opetus- ja kulttuuriministeriöön
kulttuuri- ja urheiluministerin alaisuuteen yhdessä nuoriso-, kulttuurialojen kanssa.
Yhteydet näihin aloihin ovat viime aikoina tiivistyneet, vaikka monenlaisia historiallisia, toiminnallisia, poliittisia ja käytännöllisiä eroja on toki runsaasti. Oletettavaa
kuitenkin on, että yhteistoiminta eri alojen ja muidenkin hallinnonalojen kanssa entisestään tiivistyy. Siksi onkin järkevää ymmärtää eri aloilla käytettäviä käsitteitä.77
Viisasta on myös etsiä aloja yhdistäviä asioita ja käsitteitä.Seuraavassa esittelen kulttuuripolitiikassa käytettyjä käsitteitä ja vertailen niitä liikuntapolitiikan käsitteisiin
sekä pohdin sovelluksia ja yhteisten käsitteiden mahdollisuuksia.78

76 Tiihonen, Arto (1995) Urheilua sinulle. Neljä tarinaa opiskelijaliikunnasta. Teoksessa Nevala, Arto (toim.) Suomen
urheiluhistoriallisen seuran vuosikirja 1995. Ks. myös. Tiihonen, Arto (toim.): Monenlaista kiitäjää - OLLin oppivuodet 1971-1994. Opiskelijoiden Liikuntaliitto, sarja A 2/1994. Helsinki, Yliopistopaino. Kirjassa kuvataan muutoksia eri
näkökulmista. Muutos konkretisoitui myös siinä, että Opiskelijoiden Liikuntaliitto muuttui OLL:ksi vuonna 1971, kun
aiempi nimi oli Suomen akateeminen urheiluliitto (SAUL).
77 Aika usein on ainakin epävirallisissa yhteyksissä kehuttu OKM:n ja nuorisotutkijoiden ja –järjestöjen yhteistyötä, joka konkretisoituu esimerkiksi nuorisotutkimusverkostossa. Yhtään vähättelemättä tuota hyvää yhteistoimintaa täytyy
kuitenkin sanoa se, että liikuntatieteen ja –järjestöjen sekä OKM:n välinen yhteistoiminta on jo käsitteellisesti valtavan
paljon haasteellisempaa kuin nuorisopuolella, jossa ei käsitellä erittäin monitieteistä eikä toiminnallisesti eriytynyttä
kenttää. Nuorisokulttuurin toimijoille ei ole esimerkiksi annettu tehtäväksi koko väestön terveydestä huolehtimista
tai ”nuorisobiologisen” tutkimuksen tuottamista.
78 Olemme kirjoittaneet aiheesta enemmän artikkeleissa: Pirnes Esa & Tiihonen Arto (2010) Hyvinvointia liikunnasta
ja kulttuurista, Käsitteiden, kokemusten ja vastuiden uusia tulkintoja. Kasvatus & Aika 4(2) 2010, 203-235. http://www.
kasvatus-ja-aika.fi/site/?lan=1&page_id=275 Pirnes, Esa & Tiihonen, Arto (2011) Merkityksellisen ja kokemuksellisen (kansalais)toimijuuden pelikenttä. Yhteiskuntapolitiikka 76 (4), 436–448. http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/102867/pirnes.pdf?sequence=1
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Liikunta- ja kulttuuripolitiikan käsitteiden vertailua
– mitä voisi oppia puolin ja toisin
Seuraavassa yritän ymmärtää, soveltaa ja konkretisoida kulttuurin ja kulttuuripolitiikan käsitteitä liikuntakulttuurin ja liikuntapolitiikan alueille YTT Esa Pirneksen väitöskirjan ”Merkityksellinen kulttuuri ja kulttuuripolitiikka. Laaja kulttuurin käsite kulttuuripolitiikan perusteluna” avulla.79
Liikuntakulttuuri ja -politiikka voidaan hyvin perustein ajatella yhdeksi kulttuurin ja
kulttuuripolitiikan osa-alueeksi. Poliittisesti ja hallinnollisesti ne ovatkin tässä suhteessa toisiinsa nykyisessä opetus- ja kulttuuriministeriössä. Historiallisesti kulttuurilla ja taiteella on kuitenkin ollut hyvin erilainen ”maailmansa” ja käsitemaailmansa. Hyvä kysymys tietysti on, ovatko esimerkiksi taiteet tai kulttuurin tuotteet niin
erilaisia urheilun tai liikunnan ilmaisuista ja tuotteista kuin usein ajatellaan vai onko
erillisyyden syynä pikemminkin se, että näissä on totuttu käyttämään erilaisia käsitteitä ja erilaisia perusteluja?
Pirnes tekee työssään ”kulttuurin käsitekartan kulttuuripolitiikan valintamatriisina”,
jonka avulla hän konkretisoi sen, miten erilaiset tekijät vaikuttavat siihen, miten kulttuuripoliittiset toimet perustellaan ja ymmärretään. Taustalla on historiallinen analyysi siitä, mitä perusteluja suomalaisessa kulttuuripolitiikassa on käytetty sekä myös
käsitteellinen analyysi siitä, mistä nämä käsitteet ovat kulttuuripolitiikkaan tulleet.
Hyppään kuitenkin itse suoraan samanlaisuuksien ja erojen analyysiin ja yritän konkretisoida näitä sekä kulttuurin että liikuntakulttuurin ja -politiikan näkökulmista.
Pirneksen matriisissa on neljä ”kenttää”” tai tekijää eli ideologinen tekijä, kulttuurielämä, taide ja kehitystekijä. Näitä kaikkia on käytetty ja käytetään edelleenkin
kulttuuripolitiikan perusteluina. Ideologinen tekijä on vieläkin tuttu, kun puhutaan
”vasemmistolaisesta taiteesta” tai radikalismista vs. konservatiivisuudesta tai vaikka
eliittien korkeakulttuurista suhteessa massojen populaarikulttuuriin. Liikuntakulttuurissa ja -politiikassa ideologinen tekijä oli lähes koko 1900-luvun ajan vahvasti läsnä,
koska urheiluliike jakautui ns. porvarilliseen ja työväen urheiluliikkeeseen. SVUL ja
TUL 80 olivat mahtitekijöitä, joiden kautta esimerkiksi valtion ja kuntien tuet liitoille ja
seuroille jaettiin poliittisin tai ideologisin perustein joskus ennemmin kuin toiminnallisin perustein. Ainakin ideologia oli vahvasti läsnä vielä 1970-luvulle asti, osin vielä
1980-luvullakin. 1990-luvulla aikaan saadun järjestöllisen ”yhdentymisen” tai ”eheytymisen” jälkeen ideologinen tekijä ei ole samalla tavalla konkretisoitunut vasemmiston ja oikeiston väliseksi ideologiseksi kamppailuksi, vaan ehkä enemmän hegemoniseksi ja demokraattiseksi tekijäksi (Pirneksen termein) siten, että kitkaa on syntynyt
ns. vanhojen lajien ja ns. uusien lajien tai marginaalisten toimijoiden (esim. vammaisurheilu) välille. Perinteiset urheilulajit ovat joutuneet kamppailemaan uusia lajeja ja
uusia painotuksia vastaan, kun resursseista on tehty päätöksiä. Kulttuuripolitiikassa

79 Pirnes, Esa (2008) Merkityksellinen kulttuuri ja kulttuuripolitiikka. Laaja kulttuurin käsite kulttuuripolitiikan perusteluna. Jyväskylän yliopisto: Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 327.
80 Suomen valtakunnan urheiluliitto, aik. voimistelu- ja urheiluliitto sekä Työväen urheiluliitto, nyk. Suomen työväen
urheiluliitto. Nimien muutokset kertovat nekin politiikan tai ideologioiden muutoksista.
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puhutaan vastaavasti edistyksellisestä tai avantgardisesta taiteesta ja kulttuurista vs.
konservatiivisesta tai perinteisestä kulttuuripolitiikasta ja niiden taistelusta.81
Ideologista – tai ainakin poliittista – on selkeästi siinä, miten käsitteitä liikunta ja urheilu nykyään käytetään ja miten ne konkretisoidaan. Näyttää vahvasti siltä myös tämän tutkimuksen pohjalta, että liikuntapolitiikka- ja jopa liikuntakäsitettä käytetään
myös silloin, kun puhutaan vain urheilusta ja urheilun edellytysten parantamisesta.82
Liikuntapolitiikka -termi on alkanut tarkoittaa sekä liikunnan että urheilun edistämistä, mikä johtuu joko halusta yksinkertaistaa käsitteistöä tai koska viime vuosikymmeninä liikunnan edistäminen on ollut poliittisesti hyväksytympää kuin urheilun ja
kilpa- tai huippu-urheilun edistäminen. Urheilu on voitu kokea joko elitistiseksi – koskettaa pienempää osaa kansasta – tai eettisesti ongelmalliseksi erilaisten urheilun
epäterveiden ilmiöiden vuoksi. Ideologiseksi käsitteiden käytön tekee se, että näin
on hämärretty todellisuutta, jotta liikunnalle, mutta myös urheilulle, olisi saatu lisää
yhteiskunnallista tukea. Liikuntapolitiikalla on puhuteltu ennen kaikkea liikuntakulttuurin ulkopuolisia toimijoita, kuten eduskunnan ja kuntien päättäjiä. Tätä voi hyvin
kutsua ideologisesti värittyneeksi käsitteiden käytöksi, vaikka tarkoitus on ollutkin
varmasti hyvä kokonaisuuttakin ajatellen.
Ideologiaa siis on, vaikka itse termi sinänsä on vanhanaikainen ja vaikka kulttuuripolitiikassa ideologia on ilmennyt jonkin verran eri tavoin kuin liikuntapolitiikassa. Yhteistä
nykypäivänä on se, että molemmilla kentillä puhutaan elitismistä, vaikka liikunnassa
ja urheilussa se koskee enemmän harrastusten kallistumista kuin kulttuurista makua.
Harrastusten tai osallistumisen hintakysymykset eli vaikkapa kysymys siitä, kenen pitäisi maksaa jääkiekko-ottelun tai oopperan liput ovat kummallakin kentällä akuutteja.83
Miten paljon valtio tai kunnat subventoivat näiden ”kulttuuritapahtumien” toimintaa
on vahvasti ideologinen kysymys. Kyse ei tietysti ole vain hinnasta, vaan siitä, mitkä
asiat ovat lopulta tärkeitä ja merkityksellisiä suomalaisessa yhteiskunnassa.
Kulttuurielämä on käsitteenä myös suhteellisen helposti löydettävissä liikuntakulttuurista, kun puhutaan urheiluelämästä. Kummallakin käsitteellä viitataan ihmisiin,
mutta myös kentän toimijoihin, jotka ovat aktiivisia osallistujia, seuraajia, kuluttajia
ja keskustelijoita urheilu- tai kulttuurielämässä. Liikuntakulttuurissa käytetään myös
termejä liikunnallinen elämäntapa tai -tyyli, jotka viittaavat vielä enemmän omakohtaiseen liikunnan harrastamiseen. Liikunnallinen elämäntapa voi hyvin olla sellaisellakin henkilöllä, joka ei juurikaan seuraa urheilua tai edes liikunnasta käytävää
keskustelua. Kulttuuri- ja urheiluelämä merkinnee sillä tavoin samaa, että kyseessä
on tietty eliitti, jolla on vaikutusvaltaa ja toimintamahdollisuuksia sen suhteen, mihin
suuntaan asioita kentällä viedään.
81 Tämähän konkretisoitui osin yllättäenkin, kun Perussuomalaiset joku aika sitten vaativat ohjelmassaan (post)modernin taiteen tukemisen lopettamista ja tuen antamista vain kansallisesti merkitykselliseksi määritellylle taiteelle.
Ideologiaa on siis vielä olemassa.
82 Esimerkiksi Nuori Suomi ry:ssä pitkään toiminut Jarkko Finni (nyk: Valo ry:ssä) piti liikuntakäsiteseminaarissa

16.4.2013 esityksen, jossa hän kertoi, miten vaikeaa hänen on ollut kokemuksellisesti ymmärtää, mitä liikunta oikein
tarkoittaa, kun hän on aina itse urheillut ja edistänyt urheilua myös työssään.
83 Ajankohtainen keskustelu sai lisäfaktoja uudesta selvityksestä. Puronaho, Kari (2014) Drop-out vai Throw -out. Tutkimus lasten ja nuorten liikuntaharrastusten kustannuksista. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2014:5. http://
www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2014/liitteet/okm5.pdf?lang=fi
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Laajemmin ajateltuna liikunnallinen tai kulttuurinen elämäntapa tai -tyyli löytävät
myös yhtymäkohtia. Yhä enemmänhän korostetaan sekä aktiivista liikkumista että
aktiivista kulttuurin harrastamista tekemällä itse. Kulttuurielämä jakautuu moniin
eri alakulttuureihin, joissa elämäntavallinen osallistuminen voi olla edellä mainittua
aktiivisempaa, kuten kuorolaulu- tai harrastelijateatteritoiminnassa. Voidaan kuitenkin perustellusti väittää, että liikunnallisen elämäntavan tai -tyylin merkitys on liikuntapolitiikassa nykypäivänä tärkeämpää kuin vastaavasti kulttuurielämän puolella,
vaikka esimerkiksi taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -toimintaohjelmaa ollaan viemässä kulttuurin kentille.84 Ohjelmassahan korostetaan vahvasti kansalaisten omaa,
arkista osallistumista ja kulttuurin tuottamista hyvinvoinnin edellytyksenä. Ehkä voisi
tulkita niinkin, että tässä asiassa liikuntapolitiikka on ollut kulttuuripolitiikkaa edellä,
mikä johtuu tietysti myös kulttuurialan tutkimuksesta, jossa vasta viime vuosina on
löydetty yhteyksiä taiteen ja kulttuurin harrastamisen ja seuraamisen sekä hyvinvoinnin ja terveyden kesken.
Näistä käsitteistä tuttuja ja ymmärrettäviä ovat kulttuuri- ja urheiluelämä, mutta
myös liikunnallinen elämäntapa tai -tyyli. Sen sijaan kulttuurinen elämäntapa tai liikuntaelämä ovat käsitteitä, joiden suhteen on vielä ongelmia. Elämäntavat ja -tyylit,
joissa kulttuurin omakohtaisella harrastamisella on merkitystä ovat todennäköisesti
lisääntymässä. Mutta voiko liikuntaelämä olla termi, joka yhdistää edellä kuvaillun
urheiluelämän ja liikunnallisen elämäntavan – se jäänee nähtäväksi. Liikuntaelämää
on tosin käytetty lähes synonyymina urheiluelämälle edustamaan ikään kuin kaikkia
liikuntakulttuurin toimijoita.
Kolmanneksi tekijäksi Pirnes nostaa kehitystekijän, jolla hän tarkoittaa asioita, joista
syntyy ”yhteistä hyvää” tai ”lisäarvoa” eli kulttuurin suhdetta toisaalta yhteiskuntaan
ja toisaalta kulttuuriteollisuuteen. Tällä sektorilla kulttuurilla ja liikuntakulttuurilla on
aika suuria eroja, koska liikuntaa tai urheilua ei ole samalla tavalla kyetty ”ylevöittämään” kuin taidetta ja kulttuuria, vaikka olympialaisten myyttinen ulottuvuus tai
vaikkapa Lontoon olympialaisten avajaisten ja lopettajaisten ”kulttuurisuus” tähän
suuntaan kurkottavatkin. Yhteinen hyvä näyttäytyy liikuntapolitiikassa toki väestön
terveytenä tai hyvinvointina, mutta jääkiekko-ottelua ei kuitenkaan arvoteta samalla
tavalla yhteisenä hyvänä kuin vaikkapa teatteriesitystä tai kaupunginorkesterin ylläpitoa. Tämä näkyy varmaan siinäkin, että kulttuurilaitokset ovat musiikkiopistoista
laitosteattereihin ja orkestereihin asti julkisen sektorin lähes kokonaan rahoittamia
palveluja, kun taas liikunta ja urheilu ovat pääasiassa kolmannen sektorin toimintaa.
Kunnallinen jalkapallojoukkue kuulostaisi oudolta, mutta kunnan vahvasti tukema
urheiluakatemia voisi olla mahdollinen.
Yhteneväisyyttä on toki paljonkin kulttuuriteollisuuden ja urheilubisneksen välillä,
vaikka liikuntapolitiikka on ollutkin aika mitätön toimija tällä alueella. Samaa voi tietysti sanoa kulttuuripolitiikastakin, mutta se on kuitenkin ollut luovuuskäsitteen ja
luovuuteen liittyvien julkisen, kolmannen ja yksityisen sektorin yhteisten intressien
suhteen aktiivinen. Kun suuri osa oppilaitoksista valmistuneista taiteilijoita ja kult84 Liikanen, Hanna-Liisa (2010) Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia – ehdotus toimintaohjelmaksi 2010-2014. Opetusministeriön julkaisuja 2010:1.
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tuurialan työntekijöistä työllistyy kulttuuriteollisuuden tai -yrittäjyyden alueelle, niin
luonteva poliittinen silta löytyykin. Myös erilaisen kulttuuriviennin määrä on viime
vuosina lisääntynyt merkittävästi. Liikunta-alan opiskelijoistakin yhä suurempi osa
työllistyy yksityiselle sektorille, mutta ehkä on niin, että poliittisesti hyväksyttävää
kehitystekijää ei ole tälle sektorille löydetty ellei sellaiseksi muodostu kolmannen
sektorin hyvinvointipalveluiden kehittyminen julkisen sektorin tueksi.85 Liikunta ja
urheilu kaipaisi tuotteita tai palveluita, joista voisi kehittää vientituotteita tai kansallisesti merkittävää palvelutoimintaa.86
Toki liikuntapolitiikan saralla on muitakin kehitystekijöitä, kuten sukupuolten tasaarvoistamista, ympäristöasioita ja eettisyyden lisäämistä (antidopingtoiminta, pelivilppien ehkäisy jne.) edesauttavat hankkeet, joissa ”yhteinen hyvä” konkretisoituu.
Näiden osuus liikuntapolitiikan perusteluina on noussut, vaikka käytännössä usein
ajatellaan, että yhteiskunta yrittää tässä kehittää urheiluelämää eikä päinvastoin.
Kun teatteri tai kirjallisuus kritisoi valtaapitäviä – yhteiskuntaa – niin tässä asetelma
on ikään kuin urheilumaailman suhteen ollut päinvastainen.
Ymmärrän asian niin, että yhteiskunnan toiminnan kritisointikin on nähty kulttuuripolitiikassa sen kehitystekijänä. Moniarvoisessa ja demokraattisessa yhteiskunnassa
näin tietysti pitää ajatella koko yhteiskuntapolitiikan alueella, ei vain kulttuuripolitiikassa. Liikuntapolitiikkaan sovellettuna tämä tarkoittaisi kai jotain sellaista, että tuettaisiin toimintaa, jonka yhtenä keskeisenä tavoitteena olisi valtaapitävän järjestelmän kritisointi ja vaihtoehtojen esittely. Kulttuurisessa urheilukritiikissä tämä seikka
on tuotukin esille niin, että urheiluelämän on katsottu olleen aina valtaapitävien puolella. Poikkeuksina on nähty 1900-luvun alkupuolen työväen urheiluliike ja esimerkiksi FC Barcelonaan yhdistetty katalonialaisten itsenäisyys- tai itsemääräämisliike Francon hallinnon aikaisessa Espanjassa. Kriittinen kehitystekijä voi toki kanavoitua liikuntakulttuurin alueella kriittisen tutkimuksen tukemiseen, kun kulttuuripolitiikassa se
kanavoituu tutkimuksen lisäksi teatteriin, kirjallisuuteen tai vaikkapa kuvataiteeseen.
Tästä onkin helppo tulla Pirneksen neljänteen tekijään eli taiteeseen, jossa voi vielä
nähdä erikseen taiteen teoksina tai taiteen esteettisenä kokemuksena. Liikuntaa on
vaikea ymmärtää teoksena tai edes esteettisenä kokemuksena, mutta urheilusuoritus tai liikuntakokemus voi lähestyä kumpaakin.87 Silti tietty merkitysero on edelleen
olemassa, vain taide on ”an sich” tärkeää, mutta urheilu tai mikään muukaan ei voi
sitä olla, vaikka puutarhanhoidosta ja purjehtimisesta on joskus näin väitettykin. Urheilijat ovat nykyään viihdetaiteilijoita, mutta viihdetaiteilijat taas eivät vieläkään ole
ihan oikeita taiteilijoita.

85 Esimerkiksi kolmaslähde –hankkeessa on kehitetty sekä hyviä käytäntöjä että yhteiskunnan eri sektoreiden yhteistoimintaa, jotta yhdistyspohjaiset toimijat voisivat kumppanuuksien kautta tuottaa hyvinvointipalveluja niin julkiselle
kuin yksityisellekin sektorille. Ks. www.kolmaslahde.fi
86 Voi toki tulkita, että esimerkiksi Kunnossa kaiken ikää (KKI) -toiminta http://www.kkiohjelma.fi/. Voimaa vanhuuteen ohjelma www.voimaavanhuuteen.fi tai Liikkuva koulu -hanke http://www.liikkuvakoulu.fi/ ovat tällaisia kehitystekijöitä ja palveluita, jotka kuuluisivat tuon Pirneksen kehitystekijäkäsitteen piiriin.
87 Helsingin kaupunki on tehnyt oppaan Kulttuuri käsikirja opettajille, jossa on kulttuurikokemuksien luokitteluun

käytetty tekemääni kokemusjaottelua, jonka pohja on liikunta- ja urheilukokemuksissa. Kulttuuripuolella siis ainakin
nähdään, että siltaa liikunta- ja kulttuurikokemusten välille voi rakentaa. Westerholm, Hanna (2011) Kulttuurin käsikirja
opettajille. Helsingin opetusvirasto ja Helsingin kulttuurikeskus. www.kultus.fi
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Kokemuksellisuuksien näkökulmasta katsottuna ero liikunnan ja urheilun tai taiteen
välillä ei kuitenkaan liene niin suuri kuin merkitysmaailmat tai käsitteet antavat ymmärtää. Ruumiilliset tai aistimelliset kokemukset voivat olla esteettisiä ja merkityksellisiä
tulivat ne sitten taiteen tai urheilun kentillä – ruumiillisuustutkimus onkin lähentänyt
taidetta, kulttuuria ja urheilua toisiinsa.88 Ehkä siis ennemmin urheilua kuin liikuntaa,
koska urheiluun kiinnittyy kulttuurisesti tärkeitä merkityksiä laajemmin ja syvemmin
kuin pelkkään, puhtaaseen tai fysiologiseen liikuntaan. Kaikki se ”epäpuhdaskin”, mikä
urheiluun liitetään on kulttuurisesti merkityksellistä – ei pelkästään hyvää, vaan myös
syvästi inhimillistä.89 Voikin olla, että liikunnan ja urheilun ”merkitysvajaus” suhteessa
taiteeseen ja kulttuuriin selittyykin eräässä mielessä siitä, että liikunnasta ja urheilusta
on yritetty muokata väen väkisin jotain hyvää, puhdasta ja sitä kautta ylevää, kun taiteessa ja kulttuurissa merkityksellisyys ja ylevyys syntyy myös siitä pimeästä tai vaikkapa harmaasta puolesta, jota ei kielletä, vaan sen kanssa yritetään elää ja kuolla.
Pirneksen tutkimuksessaan käyttämistä käsitteistä taide ja kulttuurielämä ovat yleisesti tunnettuja käsitteitä. Sen sijaan ideologinen tekijä tai kehitystekijä ovat konkreettisestikin olemassa, mutta näitä käsitteitä ei tietääkseni sellaisenaan käytetä
edes kulttuuripolitiikan arjessa. Saattaa olla, että esimerkiksi ideologista tekijää nykyään jopa peitellään, jos ei nyt hävetä kuitenkaan. Liikuntapolitiikassakaan ei kovin
mieluusti puhuta (puolue)politiikasta julkisesti, vaikka joskus toki päättäjien puoluekanta tuodaan esiin, vaikka kyseisessä hankkeessa puoluepoliittisilla taustoilla tai
argumenteilla ei olisi ollut mitään merkitystäkään. Poliittisilta puolueilta puuttuukin
selkeät linjanvedot liikuntakulttuurin erilaisten ilmiöiden edistämisen tai tukemisen
suhteen. SVUL–TUL -jaon aikana oli helppo olla jommankumman puolella, mutta liikuntapoliittisesti saattoi toisaalta olla niin, että eroa ei löytynyt näiden kesken juuri
lainkaan. Näin oli tilanne varsinkin 1970- ja 1980-luvuilla, kun urheiluelämä oli poliittisesti neutraloitunut ja urheilu sinänsä oli ihan samanlaista kummassakin leirissä.
Uudistushenkisyys löytyi jostain muualta eli silloin lähinnä liikuntakulttuurista, kunto- ja terveysliikunnasta, joka taas nousi esiin lähes ilman järjestäytynyttä liikettä tai
organisaatiota vähättelemättä kummankin poliittisen siiven kuntourheilujärjestöjä
ja omaehtoisen liikunnan korostamista puoluepoliittisissa ohjelmissa. SLU ratkaisi
aikoinaan tämän liikuntakulttuurisen ja -poliittisen dilemman niin, että se määritteli
oleelliset ”toimialat”, joiksi tulivat silloin urheilu, kuntoliikunta sekä lasten ja nuorten liikunta, joita alkoivat hoitaa lajiliitot, silloinen kuntourheiluliitto ja Nuori Suomi.
Perustasolla toimijoina olivat edelleen kaikilla toimialoilla urheiluseurat. Ei siis ihme,
että liikuntakulttuurin ja -politiikan käsitteet muuttuivat hankaliksi, kun käsitteet ja
käyttöyhteydet olivat monin paikoin päällekkäisiä ja usein myös ristiriitiaisia. Urheiluseura, joka kai on parhaiten pitänyt käsitteellisesti kiinni perinteestään, harjoitti
ainakin teksteissä ja juhlapuheissa niin liikuntaa, kunto- ja terveysliikuntaakin, vaikka
toiminta oli useimmiten aivan samanlaista kuin silloin, kun vain urheiltiin. 90
88 Myös kaunokirjallisuutta, teatteria ja elokuvia, jossa ruumiillisuus, urheilu ja jonkin lajin harrastaminen ovat keskiössä, on viime vuosina tehty entistä enemmän. ”Nuoren polven” tekijät ovat pyrkineet avaamaan näin liikunnan ja
urheilun erilaisia merkityksiä myös taiteen ja uusien käsitteiden kautta osaksi kulttuuriamme.
89 Ajankohtaisina esimerkkeinä mainittakoon taiteellisestikin onnistuneet dokumenttielokuvat Jari Litmasesta (Mika
Kaurismäki) ja Teemu Selänteestä (J.P. Siili) puhumattakaan Mike Tysonin omaelämäkerrallisesta Broadway-esityksestä, jonka hän toteutti Spike Leen avustuksella.
90 Tässä ei ole tarkoitus väheksyä sitä merkityksellistä työtä, jota esimerkiksi Nuori Suomi on harjoittanut muuttaessaan seuratoimintaa kaikille sopivammaksi. Käsitteellisellä tasolla muutosta ei kuitenkaan samalla tavalla näy, vaikka
”sinettiseuratunnuksia” ja ”pelisääntöjä” taitavasti lanseerattiinkin urheiluseuratoiminnan kehittämiseen. Toiminnan
muutoksen ei toki tarvitse näkyäkään käsitetasolla.
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Tämä edellinen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että uudet käsitteet ja käsitteellistämiset ovat turhia tai että ne vain ”sumuttavat” tietämättömiä. Päinvastoin: maailma
ja käytännöt muuttuvat usein käsite edellä tai ainakin niin, että jokin ilmiö vasta käsitteellistyttyään muuttuu ymmärrettäväksi ja jonka jälkeen siihen tai sen edistämiseen osataan resurssoida ja se nousee politiikan agendalle. Liikuntakulttuurissakin on
monta tällaista esimerkkiä, kuten juuri liikunta, kuntourheilu, kuntoliikunta, terveysliikunta tai erityisryhmien liikunta, joka muuttui ensin erityisliikunnaksi ja on kaiketi
nyt muuttumassa ainakin yhdeltä osaltaan soveltavaksi liikunnaksi.91 Joskus käykin
niin, että uusi ja sopivampi käsite toimii ikään kuin ”käsikassarana” kirstunvartijoiden
edessä, vaikka itse toiminta ei niin paljon muuttuisikaan. Ja jotta tilanne olisi mahdollisimman epäselvä, niin usein uusi käsite kuitenkin pakottaa käytäntöjä jonkinasteiseen muutokseen. Se voi olla pelkästään sitä, että asenne muuttuu toisenlaiseksi tai
sitä, että käytetään uutta käsitettä, joka on osallistujien mielestä parempi vaikkapa
eettisistä syistä. Käsitemuutos erityisryhmien liikunnasta erityisliikuntaan on ollut
juuri ehkä enemmän eettinen kuin konkreettinen muutos. Sen sijaan jos soveltavan liikunnan käsite nostetaan yläkäsitteeksi, niin kyse on myös konkreettisemmasta muutoksesta, koska käsitteessä siirryttäisiin ryhmäidentifioinnista (erityisryhmä)
kohti toiminnan luonnehdintaa ja muuttamista.
Toinen kaikille tuttu esimerkki lienee se, kun kouluissa oppiaine voimistelu ja urheilu
muuttui liikunnaksi ja voimistelunopettajista – ”jumppa- tai voikkamaikoista” – tuli
liikunnanopettajia joskus 1970-luvulla. Kovin suurta muutosta emme huomanneet
tuntien sisällöissä tai muodoissa tapahtuneen sillä vuosikymmenellä, vaikka jo seuraavalla muutokset alkoivat näkyä, kun uuden käsitteen mukaisen opetussuunnitelman käyneet liikunnanopettajat valmistuivat liikuntatieteellisestä ja pääsivät kouluihin uudistamaan myös liikunnanopetuksen sisältöjä ja muotoja. Uudistukset siis
vaativat myös uusia käsitteitä mennäkseen läpi niin politiikassa, hallinnossa kuin instituutioissakin. Joskus on myös käynyt niin, että tarpeellinen ja perusteltu muutos
on kilpistynyt siihen, ettei kunnollista muutoskäsitettä ole kyetty keksimään.92
Kulttuuripolitiikan käsitteitä ei voi suoraan lanseerata liikuntapolitiikan käyttöön,
vaikka perustelutasolla kummastakin on löydettävissä paljon yhtäläisyyksiä. Kulttuuripolitiikan perustelut voi löytää humanistisista tieteistä, mutta myös filosofiasta,
antropologiasta ja sosiologiasta. Liikuntapolitiikan käsitteiden perusteluissa ovat viime vuosikymmeninä olleet pääosissa biologiatieteet, koska on haluttu painottaa liikkumisen erilaisia vaikutuksia terveyteen. Sitä ennen ideologiset perusteet eli lähinnä eri sosiaalisista tai poliittisista taustoista tulevien mahdollisuuksia urheilemiseen
ja urheilumenestykseen pidettiin tärkeinä perusteina. Se myös osaltaan mahdollisti
sen, että Suomi kansakuntana pärjäsi kansainvälisessä kilpailussa.

91 Valtion liikuntaneuvoston erityisliikunnan jaosto pohtii tämän työn kanssa samanaikaisesti oman alansa käsitteitä. Soveltavan liikunnan käsitteellinen tausta löytyy englanninkielisestä (koulu)maailmasta, jossa termi on adapted
physical activity. Ihan samaa sisältöä sillä ei kuitenkaan ole kuin erityisliikunnalla.
92 Varmaan ajankohtaisten kunta- sekä sosiaali- ja terveystoimen uudistusten esteenä on ollut myös se, että kaikille
sopivaa käsitettä ei ole löytynyt kuvaamaan konkreettisesti sitä, mitä lähes kaikki kuitenkin hakevat. Jotkut pelkäävät
myös paikallisen identiteetin katoavan, kun perinteinen kunnan nimi häviää, vaikka paikkakunnan nimet eivät minnekään katoakaan. ”Hallintohimmeli” lienee ainut termi, josta on päästy yksimielisyyteen – sitä ei kukaan halua käyttää,
vaikka himmeli sinänsä pitää sisällään miellyttäviä ja iloisia merkityksiä.
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Kaikkien kyvyt saatiin käyttöön, kun oli SVUL, TUL ja ruotsinkielisille SFI sekä valtio
ja kunnat, jotka tarjosivat mahdollisuudet urheilla. Kansallishenkeä tai -tunnetta korostavat merkityksen annot, jotka hallitsivat 1900-luvun alkupuolen kielenkäyttöä,
tuntuvat sen sijaan tänä päivänä vanhoilta ja poliittisestikin epäkorrekteilta.
Terveyden rinnalle on tuotu kansainvälisessä kilpailussa menestymisen vaade, mutta
2000-luvulla se tarkoittaa työssä jaksamisen, ikääntymisen haittojen ja sitä kautta taloudellisen kilpailun edellytysten korostumista urheilullisen kilpailun sijasta. Terveys,
ja liikunta sen osana, nähdään tässä argumentaatiossa kansainvälisen (talous)kilpailun perusedellytyksenä. Jossakin määrin samaan diskurssiin kuuluu myös se puhe,
jossa liikunta ja mielenterveys ovat löytäneet toisensa. Liikunta nähdään ikään kuin
lääkkeenä hyvään mielenterveyteen.
Tällä vuosituhannella ovat vahvistuneet myös liikunnan ja urheilun sosiaaliset perustelut, kun tutkimus on osoittanut sosiaalisen pääoman ja osallistumisen tai osallisuuden suuret hyödyt yhteisöille ja yhteiskunnille. Urheiluseuratoiminta monine
muotoineen on näin osattu nähdä hyvin positiivisessa valossa. Tästä ehkä vielä kehittyneempänä perusteluna on alettu korostaa aktiivisuuden ja toimijuuden käsitteiden
kautta niitä vaikutuksia, joita vapaaehtoistoimintaan osallistuminen toimijalle tuo.
Nämä sosiokulttuuriset perustelut ovatkin nostaneet esille merkityksen tai merkityksellisyyden käsitteet, joka löytyy myös Pirneksen väitöskirjan otsikosta korostamassa
kulttuurin ja kulttuuripolitiikan (moni)merkityksellistä luonnetta. Hyvinvointiperustelu tuntuu uppoavan jotenkin sekä terveys- että kulttuurisuus- tai sosiaalisuusperustelujen välimaastoon. Useinhan hyvinvointiyhteyksissä puhutaan syrjäytymisvaarassa
olevista tai liikunnasta syrjäytymässä olevista ihmisryhmistä. Näistä esillä ovat olleet
eniten nuoret ja toisaalta ikäihmiset ja vanhukset. Nuorten osalla korostettaneen
enemmän sosiokulttuurisia merkityksenantoja, kun vanhojen kyseessä ollen puhutaan vaikkapa laaja-alaisesta toimintakyvystä.
Yhteenvetona kulttuuripolitiikan käsitteiden soveltamisesta liikuntakulttuuriin kannattaa nostaa esille muutamia tärkeitä huomioita. Historiallisesti ja poliittisesti alueet ovat kehittyneet samankaltaisten vaiheiden kautta nykymuotoonsa, vaikka käsitteelliset erot näyttävätkin suurilta. Kun käsitteitä raaputtaa, kuten edellä, erot eivät
yllättäen olekaan niin kovin suuria. Eliitin – taide itsetarkoituksena, huippu-urheilu
erinomaisuuden osoituksena – suhde rahvaaseen löytyy kummastakin. Rahvaan on
haluttu pääsevän osalliseksi urheilun, taiteen ja liikunnan sekä kulttuurin monin tavoin merkityksellisistä maailmoista. Monet suuret uudistukset on perusteltu tasaarvoisuuden ja -vertaisuuden periaatteen toteuttamisella. Suurin ero lienee siinä,
että taidetta tai kulttuuria ei ole aiemmin käytetty perustelemaan terveyttä. Se taas
on muodostunut jopa näkyvimmäksi perusteluksi liikunnalle, osin myös urheilulle.
Kun tutkimus on viime vuosina tuonut esiin vahvasti myös kulttuuriharrastamisen
hyvinvointi- ja terveysvaikutukset – ainakin vaikutuksen elinikään – niin tässäkin suhteessa lähentymistä tapahtunee. Sama tapahtunee toisesta syystä eli siitä, että urheilu ja ruumiillisuus aukenee kulttuurituotteiksi ja kulttuurisiksi merkitykseksi niin
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tutkimuksessa kuin taiteen ja kulttuurin kentilläkin.93 Tarvetta käsitteelliseen ”ristipölytykseen” tuntuu olevan.

Toimintavastuut ja työnjaot yhteiskunnan sektoreiden välillä
– miten ne vaikuttavat käytettyihin käsitteisiin
Edellä käyty keskustelu kulttuuripolitiikan ja liikuntapolitiikan käsitteiden kanssa antoi esimakua siitä, miten eri hallinnonalojen tai eriluonteisten inhimillisen elämän
alueiden käsitteet suhtautuvat toisiinsa ja minkälaisia mahdollisia tulevaisuuden kehityskulkuja on nähtävissä. Seuraavassa syvennytään yhteiskunnan eri sektoreiden
toimintaan. Sektoreiksi tässä luetaan myös yksilöt, perheet ja kotitaloudet yksityisen,
julkisen ja kansalaistoiminnan sektorin lisäksi.94 Perusajatuksena on se, että koko väestön liikuttaminen vaatii kaikkien sektoreiden tai toimijoiden yhteistyötä. On myös
tiedettävä kunkin sektorin ”toimintavastuu”, jotta toimintaa ja resurssointia voidaan
tarkoituksenmukaisesti ohjata. Kun tässä pohditaan ennen kaikkea käsitteitä, niin
tarkastelussa nostetaan esille eri ikävaiheet ja niihin erityisesti liittyvät toiminnat ja
instituutiot sekä niiden merkitys kunkin väestönosan liikuntaan. Erityisesti pohditaan
sitä, minkälaisia käsitteitä tarvitaan vaikkapa päiväkodeissa, kouluissa, työelämässä
jne., kun tavoitteena on koko väestön liikuttaminen.
Liikuntapolitiikan käsitteistöä ja käsitteiden käyttöä ohjaa paljolti se, miten toimintavastuut ja työnjaot liikuntakulttuurin alueella jakautuvat ja jaetaan. Toimintavastuut
ovat muuttuneet ja muuttuvat yhteiskunnan muuttuessa ja esimerkiksi väestöllisen,
tuotantoelämän ja globalisaation kehityksen myötä. Perusjako Suomessa mainitaan
liikuntalaissa, jossa julkiselle sektorille (vallalle) eli valtiolle ja kunnille on annettu toimintavastuu resurssien eli lähinnä liikuntapaikkojen ja seura- ja järjestöavustusten
hoitamisesta. Toiminnallisesti kunnilla on vastuuta vain osasta liikunnallisia erityisryhmiä, joille tulee kunnan huolehtia myös ohjauksesta. Muuten toimintavastuu on
annettu kolmannelle sektorille eli lähinnä urheiluseuroille ja lajiliitoille.
Tämän lisäksi yksityissektori on pikku hiljaa kasvanut sekä kuntosalityyppisen toiminnan että lähinnä naisten ryhmäliikunnan ohjauksen alueille. Myös ammattiurheilussa
seurat, liigat ja sitä kautta osa urheilupaikoista on rahoitettu ja hallinnoitu osakeyhtiömuotoisesti. Myös osa kolmannen sektorin seuroista toimii hyvin yritysmäisesti,
vaikka toimivatkin rekisteröityinä yhdistyksinä. Liikuntalaki säätää julkisen ja kolmannen sektorin toiminnasta ja avustamisesta, mutta yksityissektoria siinä ei oikeastaan mainitakaan. Tosin liikuntapaikkarakentamisen avustuksien ja joidenkin muiden
toimintojen osalta myös yksityiset yritykset ovat voineet päästä valtion avustuksen

93 Käsitteiden lisäksi tai sijasta voitaisiin puhua myös diskursseista tai puhetavoista, joilla eri kentillä perustellaan
asioita. Kai Lehikoisen selvityksessä erot kulttuuri- , sosiaali-, liikunta- ja nuorisoalojen diskursseissa näkyvät hyvin,
vaikka itse asia eli kolmannen sektorin hyvinvointipalvelujen kehittäminen olikin yhteinen. Lehikoinen, Kai (2014) Näkökulmia hyvinvointiin ja hyvinvointipalveluihin kulttuuri-, liikunta ja nuorisoaloilla. Selvitys hyvinvoinnin diskursseista
kolmannen sektorin palvelutoiminnassa. Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu.
http://www.kolmaslahde.fi/images/stories/2014/kolmas_lahde_diskurssiselvitys.pdf
94 Aiheesta perusteellisempia tarkasteluja löytyy mm. artikkeleista Pirnes Esa & Tiihonen Arto (2010) Hyvinvointia
liikunnasta ja kulttuurista, Käsitteiden, kokemusten ja vastuiden uusia tulkintoja. Kasvatus & Aika 4(2) 2010, 203235. http://www.kasvatus-ja-aika.fi/site/?lan=1&page_id=275 Pirnes, Esa & Tiihonen, Arto (2011) Merkityksellisen
ja kokemuksellisen (kansalais)toimijuuden pelikenttä. Yhteiskuntapolitiikka 76 (4), 436–448. http://www.stakes.fi/
yp/2011/4/pirnes.pdf
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saajiksi. Yksityissektoria ei kuitenkaan noteerata liikuntakulttuurin toimijana eikä liikuntapolitiikkaan osallisena nykyisessä liikuntalaissa. Jos liikuntapolitiikan tehtäväksi
asetetaan koko väestön liikuttaminen, niin yksityissektorin toiminnan unohtaminen
ei tunnu nykyaikaiselta. Sen huomioiminen ei välttämättä tarkoittaisi valtionavustusten antamista yksityisille liikuntayrityksille tai niiden mahdollisesti perustamille
yhdistyksille, mutta se voisi tarkoittaa esimerkiksi työ- ja elinkeinopolitiikan ja hyvinvointipolitiikan (työ- elinkeino- sekä sosiaali- ja terveysministeriön) terävöittämistä
niin, että liikunta ja väestön terveys sekä hyvinvointi otettaisiin huomioon suunniteltaessa näiden liikunta- ja hyvinvointialan yritysten tukemista ja toiminnan kehittämistä. Suomikin on kovaa vauhtia muuttumassa jälkiteolliseksi palveluyhteiskunnaksi, jossa hyvinvointipalvelujen kysyntä ja tarjonta koko ajan kasvavat pelkästään
väestön ikääntymisen vuoksi. Entistä varakkaammat ja toimintakykyisemmät eläkeläiset tarvitsevat – muiden ryhmien ohella – yhä enemmän myös liikunta-alan erilaisia palveluja. Kaikkien etu olisi, että liikuntapalveluja ostettaisiin ja myytäisiin entistä
enemmän – hyvinvointi lisääntyisi ja nuorille aukeaisi työllistymismahdollisuuksia.
Jos katsotaan koko liikuntakulttuurin kenttää, niin se laajenee koko väestöä ja eriikäisten liikuttamista koskevaksi. Tällöin on tarkasteltava myös kentän muita mahdollisia toimijoita. Tärkeimpiä ovat tietysti yksilöt, perheet ja muut lähiyhteisöt. Olisikin
järkevää pohtia myös sitä, mikä on yksilön vastuu omasta liikkumisestaan tai mikä
olisi perheille sopiva vastuu lasten ja myös aikuisten liikkumisesta – entä onko olemassa muita lähiyhteisöjä, joille vastuuta liikunnasta voisi tai pitäisi antaa? Tällöin
tulevat mieleen tietysti päiväkodit, koulut, naapurustot tai muut yhdistykset/järjestöt kuin urheiluseurat. Yksityissektorin puolelta löytyvät jo (työ)terveyshuollon yritykset, hyvinvointipalvelujen laaja kenttä, liikunnanohjauksen ja -neuvonnan ammattilaiset sekä sosiaali- ja kulttuurialan yritykset, osuuskunnat ja yhdistykset.95 Näillä
kaikilla suunnilla on joko liikuntaa tai siihen liittyvää toimintaa jo nyt ja niitä edelleen
kehitetään.96 Myös markkinoita tai tarvetta näille kaikille toiminnoille on olemassa
ja tulee enenevästi olemaan.
Perheen ja lähiyhteisöissä harrastettavan liikunnan käsitteet ovat perinteisesti löytyneet leikin maailmasta, mutta yhä useammin käsitteet ja käytännöt löydetään joko
urheilun tai terveysliikunnan puolelta. Unohtaa ei sovi myöskään sitä, mitä tietokonepelit ja etenkin yhä suositummat virtuaaliset urheilu- ja liikuntapelit tuovat tähän
liikuntakulttuurin nopeasti muuttuvaan osa-alueeseen. Alle kouluikäisten liikunnasta
vastuun kantavat tätä nykyä perheet, mutta paineita on selvästi siihen, että varsinkin
syrjäytymisvaarassa olevien lasten liikuntaharrastusten ja pelkän motorisen kehittymisen tukemiseen kannattaisi kehittää toimivia keinoja. Leikki- ja liikuntapuistojen ja
-kerhojen tai esimerkiksi päiväkotien kaikille avointen liikuntatuokioiden lisääminen

95 Yhteiskunnan sektoreiden väliin on syntynyt tai on syntymässä toimintaa, jonka yhtenä pontimena on tehdä palveluista inhimillisempiä ja yhteisöllisempiä. Eri tavoin syrjäytymisvaarassa olevat ihmisryhmät eivät tule tuetuiksi tai
hoidetuiksi perinteisin tavoin, vaan tarvitaan uudenlaisia toimintatapoja, joissa esimerkiksi perheenomaisuus tai vapaaehtoistoiminnan yhteisöllisyys yhdistetään yksityisiin palveluihin ja/tai julkisen sektorin hoitoon. Tiihonen Arto
(2010) Vapaaehtoisuus ja järjestöt lähimmäisvastuussa. Julkaisussa Lähimmäisvastuu Suomessa – ketä kiinnostaa?
Etene-julkaisuja 28/2010 http://www.etene.fi/c/document_library/get_file?folderId=41970&name=DLFE-1001.pdf
96 Ks. www.kolmaslahde.fi. Hankkeessa kehitetään juuri tällaisia toimintamalleja ja eri sektoreiden välistä yhteistoimintaa. Se on synnyttänyt runsaasti innovatiivisia käytäntöjä, tietoa yhteistoiminnan tueksi ja konkreettista kumppanuutta yhteiskunnan eri sektoreiden välille.
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olisi yksi mahdollisuus rakentaa yhteisöllistä tilaa ja tapoja liikkumiselle ja leikkimiselle. Vaarana nimittäin on, että liikunnallisesti passivoiva, virtuaalinen maailma ottaa
jo alle kouluikäisistä liian vahvan otteen.
Liikuntakulttuurin käsitteidenkin on kehityttävä vastaamaan tätä maailmaa, jossa
perheet ovat itse asiassa aika lailla kaupallisen tarjonnan varassa ja jopa armoilla,
kun sen enempää päiväkodit, koulut kuin vapaaehtoistoiminnankaan kenttä ei vielä
pääse vaikuttamaan kaikkiin lapsiin. Perheliikunta on yrittänyt vastata tähän haasteeseen, ja onkin syytä kehittää ja levittää käytäntöjä, rakentaa konkreetteja perheliikuntayhteisöjä ja (netti)vertaistukea, jotta toivottavasti yhä paremmat leikkipuistot
ja lähiliikuntapaikat täyttyisivät lapsista ja heidän vanhemmistaan. Myös liikunta- ja
urheiluseurojen tulisi laajentaa toimintaa tähän ryhmään yhdessä päiväkotien ja koulujen kanssa. Sosiaali- ja terveystoimen tulisi myös kyetä ohjaamaan ja tukemaan
perheitä yhteiseen liikuntaan ja näihin liikuntamahdollisuuksiin. Mutta mitä käsitteitä tulisi käyttää tästä vielä suhteellisen neitseellisestä liikuntakulttuurin ja -politiikan
alueesta, ettei alle kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä liikunnasta tulisi liian
vakavaa, medikalisoitua, sosiaalipoliittista tai urheilullista, vaan lapsille sopivaa, elämyksellistä ja osallisuutta lisäävää toimintaa lähellä ja osana arjen muuta elämää. Mikään yksittäinen ratkaisu ei varmaankaan toimi, vaan lasten liikuntaan tulee vaikuttaa
sekä kotien arkea muuttamalla että sisällyttämällä päiväkotien ohjelmaan enemmän
liikuntaa ja leikkiä. Sen lisäksi liikunnalliset erityisryhmät ja –lapset tarvitsevat räätälöityjä tukimuotoja, jotta liikunnallinen eriarvoisuus ei saisi kasvualustaa jo ensimmäisinä elinvuosina. Keskeisiä käsitteitä ovat varmaan leikki ja motorinen tai liikunnallinen oppiminen eli erilaisten liikunnallisten perustaitojen oppiminen niin kotona,
päiväkodeissa kuin harrastuksissakin.
Toinen konteksti, johon liikuntaa yhä enemmän käytännössä ja myös käsitteellisesti
sisällytetään, on kasvatusala eli päiväkodit, koulut, muut oppilaitokset ja erilaiset aikuiskoulutuksen instituutiot. Kohderyhminä tärkeimpiä ovat sielläkin sekä fyysisesti
että mahdollisesti psyykkisesti ja sosiaalisesti syrjäytymisvaarassa olevat lapset, nuoret, aikuiset ja ikääntyneet. Kasvatus- tai voimaannuttamiskontekstissa myös monenlaiset menetelmät, joissa kulttuuri-, seikkailupedagogiikka-, leikki- tai jokin muu
liikuntaan sopiva menetelmä on keskeistä, tulevat lisääntymään. Se tarkoittanee jopa
uusia liikuntalajeja tai –muotoja, mutta ainakin uusia harjoitteita, joissa eri alojen käsitteitä yhdistellään ja muokkaillaan vaikkapa sirkus- tai seikkailumenetelmien avulla. Myös sosiaalisin tai etnisin perustein toteutettavaa liikuntaa tarvitaan enemmän,
jotta kynnys osallistumiseen alenee niillekin, joilla ei eri syistä ole mahdollisuutta tai
rohkeutta osallistua normaaliin liikunta- ja urheilutoimintaan. Tämä luo tarvetta uusille käytännöille ja käsitteille.97
Kun puhutaan vain oppilaitoskontekstista, niin liikunta on perinteisesti kuulunut koulussa opetettavien aineiden joukkoon, joista osa on ollut pakollista ja osa valinnaista tai vapaaehtoista. Päiväkodeissa on vasta viime vuosina havahduttu liikunnan ja
leikin tärkeyteen. Liikunnan systemaattinen sisällyttäminen päiväkotien toimintaan
97 Esimerkiksi maahanmuuttajataustaisille tarkoitettu Ice Hearts -toiminta on vakiintumassa käsitteeksi, jossa ei suoraan sanota, mistä on kysymys. Nimestä on kuitenkin tullut toiminnan laajenemisen ja julkisuuden kautta käsite sinällään.
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vaatinee vielä paljon sekä käsitteiden että käytäntöjen kehittämistä. Leikin ja suoranaisen motorisen, fyysisen tai sosiaalisen oppimisen kombinaatioita tulee tutkia ja
kehittää käytäntöön, jotta liikunnasta ei tulisi liian kapea-alaista, vaan lasten kokonaisvaltaista iänmukaista kehitystä tukevaa. Sama koskee osittain myös alakoulutasoa, jossa haasteeksi on asettunut myös se, miten järjestetään lasten iltapäivä- ja
välituntitoiminta niin, että liikunnalla ja leikillä olisi siinä riittävä osansa.98 Alakouluaikana lapset myös aloittavat urheiluharrastuksensa, jolloin liikuntakulttuuri lasten
näkökulmasta voi pitää sisällään sekä liikunnanopetuksen, leikin että vakavamielisemmän lajin harjoittamisen. Yhtenä haasteena onkin se, miten nämä kolme erittäin
tärkeää liikuntakulttuurin osa-aluetta elävät rinnakkain. Jonkin urheilulajin harrastaminen ei nimittäin voi korvata liikunnan perustaitoihin pohjautuvaa koululiikuntaa
eivätkä leikin yhteisöllisiä, kulttuurisia ja merkityksellisiä aspekteja. Tämä ei tarkoita
sitä, etteikö kaikissa näissä pitäisi olla samoja elementtejä eli urheiluseurassa toki voi
ja pitää leikkiä ja oppia perustaitoja, kuten vastaavasti liikuntatunnilla, välitunneilla,
iltapäiväkerhoissa tai muissa leikin yhteisöissä.
Leikin elementit; kisailu, sattuma, roolinotto ja huimaus täytyisi ottaa huomioon kaikessa tekemisessä, mutta on myös hyvä, että lapset oppivat toimimaan eri tavoin
erilaisissa liikunnallisissa konteksteissa.99 Liikuntatunnilla voi keskittyä motoriseen
oppimiseen, välitunnilla (tai vaikkapa musiikkitunnilla tai teatteriopetuksessa) liikunnalliseen leikkimiseen ja urheiluseurassa lajien hienouksien ja alakulttuurien tapaiseen tekemiseen. Näitä ei pitäisikään asettaa kilpailutilanteeseen, vaan kaikkia
näitä pitäisi pitää lapsen kehityksen kannalta tärkeinä. Käsitteellisesti ollaan myös
tilanteessa, jossa eri kulttuurien omat vahvat käsitteet on myös hyväksyttävä. Pedagoginen näkökulma on kouluissa vahva kaikissa oppiaineissa ja sitä kautta tuleva
käsitteistö vaikuttaa väistämättä liikunnassa käytettäviin käsitteisiin. Urheilulajien
alakulttuureissa on myös oma käsitteistönsä, joka näkyy koululiikunnassa ja leikeissä. Leikin maailmassa ja esimerkiksi kulttuurin, taiteen tai roolioppimisen maailmassa on jälleen omat käsitteensä. Näillä kaikilla käsitteillä on omat tärkeät funktionsa,
koska niiden kautta samakin asia muuttuu merkitykseltään erilaiseksi. Liikkuminen
leikkien, urheillen, oppien tai vaikkapa osana roolia tai näytelmää on aivan eri asia
ja niillä on eri funktionsa, joita ei pidäkään latistaa pelkäksi fyysiseksi liikkumiseksi.
Silti liikuntapoliittisesti olisi hyvä edesauttaa koulun käytäntöjä, joissa lasten fyysistä
liikkumista entisestään lisättäisiin edellisten lisäksi vaikkapa luonnontiedon, historian
tai vaikkapa fysiikan opiskelussa.
Yläkoulussa tilanne muuttuu sikäli, että koulussa liikuntakin muuttuu selkeästi oppiaineeksi ja ryhmät jaetaan sukupuolen mukaisesti. Tämä seikka muuttaa aika radikaalisti myös liikunnan käsitteistöä nuorten kokemusmaailmassa. Yhteinen leikki muuttuu naisten ja miesten liikunnaksi. Hyvä kysymys edelleen on se, pitääkö näin tehdä
ja edistääkö se kaikkien liikkumista? Voisiko osa liikuntatunneista edelleenkin olla
yhteistä kummallekin sukupuolelle ja voisiko niillä tunneilla opettaa liikuntamuotoja,
jotka sopivat yhteisesti harrastettaviksi niin naisten, miesten kuin lastenkin kanssa?
98 Liikkuva koulu -hankkeessa pyritään juuri tähän liikunnan lisäämiseen niin välitunneilla kuin koulumatkoillakin.
99 Callois, Roger (1983) The Classification of Games. Teoksessa Janet Harris ja Roberta Park: Play, Games & Sports in
Cultural Context. Champaign, lllinois: Human Kinetics Publishers inc. 17-39. Toki muitakin leikkikäsitteitä on, mutta
tämä on aika toimiva myös käytännössä.
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Aikuisena liikkumista estää nimittäin se, että yhteistä osaamista yhteiselle liikkumiselle ei enää ole riittävästi, ja tämä ei tarkoita vain teknistä osaamista, vaan sosiaalista ja
asenteellistakin osaamista. Pariskunnat voisivat paljon useammin harrastaa esimerkiksi
mailapelejä, tanssillista tai muuta ryhmäliikuntaa, juoksua, hiihtoa ja kuntosalikäyntejä yhdessä, jos siihen olisi jo yläkoulussa, lukiossa tai ammattioppilaitoksissa opetettu.
Tämähän ei tarkoita sitä, että teknisestä ja muusta osaamisesta tarvitsisi tinkiä, mutta sosiaalisen puolen korostumista se ehdottomasti tarkoittaisi. Tytöt oppisivat pelien
tekniikkaa ja taktiikkaa ja pojat esimerkiksi tanssillisen liikunnan kautta rytmiikkaa ja
liikkuvuutta. Fyysisestikin kummatkin sukupuolet hyötyisivät. Tarvitaanko koulumaailmaan käsitteitä, joilla kuvata koko koulun kokemusmaailmoja, ilmapiiriä ja yhteisöllistä
oppimista? Asiahan ei koske vain liikuntaa, vaan itse asiassa kaikkea koulussa olemista.
Yläkouluikäiset harrastavat urheilua urheiluseuroissa ja osa harrastaa liikuntaa joko
omaehtoisesti tai käyttämällä erilaisia liikuntapalveluja. Myös muu harrastustoiminta
on tuossa iässä aktiivisimmillaan. Aktiivisuus myös kasautuu, mutta myös passiivisuus.
Kasvuvaiheelle on tyypillistä etsiä ja rakentaa omaa identiteettiä sellaisten kokemusten kautta, jotka tukevat omia valintoja tai päinvastoin tuntuvat murentavan rakentumassa olevaa identiteettiä. Liikunta ja varsinkin urheilu ovat tässä suhteessa sekä
erittäin hyviä että erittäin huonoja paikkoja identiteetin rakentamiseen. Oma ruumiillisuus otetaan varsin vakavasti, joten liikuntaakin suhtaudutaan hyvin mustavalkoisesti.
Käsitteellisesti, mutta tietysti myös käytännössä, nuorilla täytyisi olla paikkoja, joissa
rakentaa identiteettiään siten, että liikuntaan ei syntyisi negatiivista suhdetta. Kyse ei
kuitenkaan ole siitä, että liikunnan tulisi olla vain hauskaa. Se voi olla erittäin vaativaakin, mutta kullekin yksilölle ja yhteisölle sopivaa. Yhteisöllisyyden ja leikin väheneminen varmasti selittävät jonkin verran liikunnasta syrjäytymistä, mutta myös liiallinen
vertailu toisiin oppilaisiin. Ehkä myös se, että ajatellaan, että liikunnan pitäisi aina olla
vain hyviä ja hauskoja elämyksiä tuottavaa. Ei liikunta tai ainakaan sen oppiminen voi
olla mikään koulusta erillinen saareke – muitakin oppiaineita on opittava ja on nähtävä vaivaa oppiakseen. Miksi liikunnan pitäisi olla poikkeus. Liikuntatunneilla voi saada
monenlaisia yksilöä ja yhteisöä hyödyttäviä oppimiskokemuksia – osa niistä voi olla
puhtaasti taitoja, osa omaa identiteettiä rakentavia, osa yhteisöllisyyttä ja osa toimijuutta rakentavia.
(Ammatti)korkeakouluissa ja muissa aikuisoppilaitoksissa liikuntatoiminta on perinteisesti ollut joko täysin vapaaehtoista (perinteiset korkeakoulut) tai sekä vapaaehtoista
että osin opetukseen kuuluvaa (amk). Korkeakouluissa oppilaitoksen järjestämän liikuntatoiminnan lisäksi on ollut (yli)oppilaskuntien järjestämää organisoitua liikuntaa
ja urheilutoimintaa. Aktiiviset opiskelijat ovatkin voineet liikkua joissakin tapauksissa
hyvin edullisesti ja laadukkaasti ns. yliopistoliikunnassa, jonka tarjonta on pääosin kohdistunut naisten harrastamiin tanssi- ja ryhmäliikunnan lajeihin. Tämä tarjonta on myös
saanut monet nuoret aloittamaan säännöllisen liikuntaharrastuksen. Liikunnallisesti
passiivisille korkeakoulut eivät kuitenkaan ole tarjonneet kovinkaan paljon tukea elleivät nämä ole osanneet hakeutua harrastepelien tai em. ryhmäliikuntamuotojen pariin.
Tosin ylioppilaiden terveydenhoitosäätiössä osataan nykyään myös ohjata opiskelijoita liikunnan pariin aika hyvin.100 Korkeasti koulutettujen liikunnallisuus ja muutenkin
100 Muutoksesta hyvä esimerkki on se, että noin 20 vuotta sitten Opiskelijoiden Liikuntaliitto viritti yhteistyötä Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön, ylioppilaskuntien (liiton) ja opiskelijaliikunnan toimijoiden (yliopistojen liikuntatoimi ja ylioppilaskuntien liikunta-aktiivit). Tällöin yhteistoiminta oli vähäistä ja sitä jopa vastustettiin. Tänä päivänä
yhteistyö on arkipäiväistä ja toimivaa. ”Ote-projektin” raportti: Tiihonen, Arto (1993) Ote opiskelijaliikuntaan. OLL
sarja A1/1993. Helsinki.
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terveelliset elämäntavat ovat tutkitusti muuta väestöä paremmat. Kyse lienee osittain korkeakouluopiskeluun yleisesti liittyvästä ”järkevien” merkitysten oppimisesta.
Tietenkään tämä ei tarkoita sitä, etteikö liikuntatoiminnalla, tarjonnalla ja sen uusilla
merkityksillä, joita opiskelijaliikunta osaltaan edistää, olisi ollut vaikutusta. Eikä tämä
tarkoita sitäkään, etteikö korkeakoulujen liikunnan edistämisessä olisi kehitettävää.
Näyttäisi kuitenkin siltä, että nykyisen isoissa yliopistokaupungeissa toimivan mallin
vieminen kaikille korkeakoulupaikkakunnille olisi toimivin ratkaisu. Yhteistyö opiskelijaterveydenhuollon ja korkeakoulujen hallinnon kanssa opiskelijoiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin turvaamisessa on hyvä kivijalka jatkossakin myös liikuntatoiminnan
kehittämiselle. Liikunnallisesti passiivisille kannattaa ja pitääkin kehittää omia tukimuotojaan, koska esimerkiksi mielenterveysongelmat ja joissakin tapauksissa elämäntapaongelmat vaivaavat myös korkeakouluopiskelijoita ja liikunnalla on todetusti hyviä
vaikutuksia näidenkin ongelmien ennaltaehkäisyssä ja hoidossa.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on varmasti yksi keskeinen liikuntapolitiikkaa
ohjaava näkökulma myös tulevaisuudessa. Jos ja kun toimintavastuuta terveydestä laajennetaan kohti hyvinvointia ja jos katsotaan nykyisiä rakenteita, niin katse voisi kiinnittyä esimerkiksi työterveyshuoltoon ja muihin hyvinvointipalveluihin, joita voivat tuottaa joko yritykset, osuuskunnat tai yhdistykset. Kun liikuntatoimintaa harjoitetaan eri
sosiokulttuurisissa konteksteissa, niin sen merkitysmaailma ja myös käytettävät käsitteet saattavat muuttua. Terveysliikunnan käsitteistö on periaatteessa tuttua liikuntaihmisille, mutta esimerkiksi työterveyshuollossa liikunta varmaankin medikalisoituu yhä
enemmän sekä hyvässä että pahassa. Liikuntaa perustellaan siinä yhteisössä myös työn
tekemisen kontekstissa, jolloin näkökulma on erilainen kuin harrasteliikunnan kontekstissa. Professionaalistuminen kaikessa tekemisessä varmasti painottuu ja sillä on omat
vaikutuksensa myös yksilöille itselleen.
Toinen kysymys on se, miten tätä toimintaa ohjataan ja resurssoidaan. Työterveyshuollolle on olemassa jo oma paikkansa suomalaisessa järjestelmässä, mutta jos vastuuta
liikuntatoiminnasta annetaan työterveyshuollolle entistä enemmän, niin sen osaamiseen ja rahoitukseen täytyy tietenkin myös sijoittaa enemmän.101 Kun liikuntakulttuuria on ohjattu pääosin opetus- ja kulttuuriministeriön toimesta, niin työterveyshuolto
on tietysti sosiaali- ja terveysministeriön alaista toimintaa. Hyvinvointipalvelujen kehittämisessä työ- ja elinkeinoministeriö on tietysti sekin avainasemassa. Kumppanuus julkisen sektorin eli lähinnä kuntien tai kuntien omistamien laitosten (nuorisotoimi, opetustoimi, vanhuspalvelut) kanssa on olennaista. Näissä kaikissa liikunta tulee olemaan
eri hallinnonalojen erilaisten käsitteiden ja käytäntöjen rajapinnoilla. Todennäköisesti
uudenlaisia muotoilujakin tarvitaan.
Liikunnan paketointi lääketieteellisten tutkimusten perusteella muodostettuihin ”käypähoitoihin” tai ”hyviin käytäntöihin” tullee lisääntymään. Liikuntareseptit, -apteekit ja
liikunnalliset täsmäkuntoutukset tulevat lisääntymään ja muuttavat käsitystä liikunnasta,
mutta myös terveydestä ja hyvinvoinnista. Liikunta on lääke joihinkin spesifeihin vaivoi101 Tässä ei voi puuttua terveydenhuollosta käytävään rakenteelliseen keskusteluun, jossa yhtenä kiistakapulana on
työterveyshuollon ja julkisen terveyskeskuksissa tapahtuvan terveydenhoidon suhde ja rahoitus. Jos siinä ei tapahdu
muutoksia, niin todennäköistä on, että työterveyshuollossa lisääntyy ainakin ns. ennaltaehkäisevän liikunnan – tyhytoiminnan osana – käyttö tulevaisuudessa.
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hin tai toimintakyvyn ongelmiin. Työterveyshuollon yhteydessä ja mahdollisesti Kelan ja
työnantajan tukemana tämä tendenssi tulee väistämättä lisääntymään. Selvää on myös
se, että liikunta- ja muut hyvinvointipalvelut tulevat lisääntymään entisestään. Pienyrityksiä syntyy alueelle yhä enemmän ja jotkut ovat jo ketjuuntuneetkin. Liikunta yhdistetään myös moniin muihin hyvinvointi- ja ehkä kulttuuri-/taidepalveluihinkin. Osa näistä
tullee tekemään yhteistyötä työnantajayritysten kanssa, kun liikunta- ja kulttuurisetelien
käyttö edelleen lisääntyy. Nämä voivat kytkeytyä myös työnantajien ”tyhy-toimintaan”.
Minkälaista liikuntakäsitteistöä tässä maailmassa käytetään, on sekin hyvä kysymys.
Myös luontoliikunta, työmatkaliikunta, juoksu-, hiihto-, suunnistus- ja vaikkapa geokätkentä, parkour ja erilaiset lumilajit voidaan ajatella kokonaisuudeksi, jossa harrastaminen ja käsitteistö kehittyy kovaa vauhtia. Tyypillistä on se, että harrastajat ”heimoontuvat” ja harrastaminen on melko intensiivistä, vaikka mukana on aloittelijoista
melkein elämäntapa-ammattilaisiin asti olevia harrastajia. Lajien tekniikat ja välineet
ovat nekin olennainen osa harrastusta. Liikunnan merkitysmaailma rakentuu erilaisista elementeistä, joissa tietynlaiset selviytymiskokemukset ovat tärkeitä. Toisessa ääripäässä ovat ulkoilijat, maisemista nauttijat ja vaikkapa kaupungin vilinässä tai historiallisissa paikoissa viihtyvät kuljeskelijat, joille liikunta on vain väline muihin nautintoihin
ja intresseihin. Työmatkaliikkujista osa käyttää työmatkaansa liikuntaharrastukseensa,
osa vain ajattelee helppoa ja kätevää liikkumista paikasta toiseen. Intressit voivat kuitenkin olla yhtäläiset eli hyvät kevyen liikenteen väylät, pyöräilyä ja muuta liikkumista
suosivat liikenne- ja muut säännöt sekä työnantajien tuki työmatkaliikunnalle. Tämä voi
tarkoittaa sosiaalisten tilojen lisäksi työmatkaliikunnan rahallista tukemista tai ainakin
sen huomioimista työajassa osana ”tyhy-toimintaa”.
Käsitteistöt nousevat tälläkin ”osastolla” niistä erilaisista konteksteista, joihin liikunta liittyy. Luonto voi siis avautua vaikkapa kansallispuistoina, luontoliikuntareitteinä
tai luonnonsuojeluna, kun taas työmatkaliikunta voi kiinnittyä työlainsäädäntöön ja
työhyvinvointiin. Ja silti työmatkakin voi jopa pääkaupunkiseudulla mennä luonnonsuojelualueen läpi niin kuin Helsingin Viikissä. Perustelut uudelle pyöräilyväylälle, kuten vaikkapa Helsingin keskustan ”baanalle” tai Keskuspuiston ja olympiastadionin/
Eläintarhan kentän ja sitä kautta koko kantakaupungin yhdistävälle kevyen liikenteen
sillalle, löytyvätkin monen eri ”politiikan” sektorin alueilta. Niitä on voinut kannattaa
ja vastustaa niin ympäristö-, liikunta-, hyvinvointi-, kulttuuri- kuin liikennepolitiikankin
argumentein ja käsittein. Liikuntakulttuurin ja liikuntakäyttäytymisen näkökulmasta
on tietysti hyvä, jos noissa em. ”politiikoissa” ymmärretään myös liikuntamyönteisesti tehtävät päätökset, mutta tuskin liikuntakäsitteistö silti voi syrjäyttää kokonaan ao.
toimialojen omia, vakiintuneita käsitteitä. Silti uuskäsitteitä täytyy syntyä kuvaamaan
vaikkapa niitä hyötyjä, joita baana ja ao. silta saavat aikaiseksi ihmisten monipuolista
hyvinvointia edistäessään. Kummatkinhan ovat monien mielestä ennen kaikkea ”kulttuuritekoja”, joissa yhdistyvät hyvän kaupunkisuunnittelun parhaimmat puolet. Ihmiset saadaan elävöittämään pääkaupungin keskustaa ja varsinkin sen kulttuuritoimintaa,
joiden luo kyseiset väylät voivat tuoda nyt helposti, ekologisesti ja kaupunkikuvaa elävöittävästi runsaasti uutta käyttäjäkuntaa, osallistujaa ja kuluttajaa. 102
102 Luontomatkailun laajaan kokonaisuuteen ei ole tässä mahdollisuuksia syvemmin paneutua. Selvää kuitenkin on,
että sillä alueella syntyy uusia käytäntöjä, joissa myös liikunta tai urheilu ovat käsitteinä mukana. Villieläinten ”bongaus”, seikkailuliikunta, maastopyöräily, riippuliito jne. ovat lajeja, joiden myötä syntynee palveluja ja uutta tarvetta
käsitteistöllekin.
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Yksi erittäin suuri vaikuttaja on väestön ikääntyminen ja sen tuoma tarve muokata
käytäntöjä ja käsitteistöjä. Liikuntakäsitteistä keskeisimmät ovat tällä hetkellä terveysliikunta, erityisliikunta, arkiliikunta ja senioriliikunta.103 Urheilutermeistä veteraaniurheilu (aikuisurheilu), KKI-urheilu ja ikämies- tai -naisurheilu ovat käytettyjä
termejä.104 Näiden liikuntakäsitteiden jatkoksi ja osin rinnallekin on nousemassa toimintakykykäsitteistö. Eri suunnista – gerontologian tutkijat ja ammattilaiset, lääketieteen ammattilaiset ja sosiaali- ja terveyspuolen asiantuntijat sekä poliitikot – on
noussut tarve katsoa ikääntyneiden elämää uudenlaisista näkökulmista. Näissä korostuu toisaalta elämänlaatu, toisaalta palveluiden laatu ja saatavuus.105 Kun näkökulmaa laajennetaan, niin liikunta ei välttämättä terminä toimi parhaalla mahdollisella tavalla. Esimerkiksi tuen ja palveluiden näkökulmasta liikunnan puutetta ei ole ainakaan osattu määritellä perusteeksi tukitoimille tai -palveluille. Sen sijaan ongelmat
ja puutteet toimintakyvyssä on voitu mitata ja määritellä niin tarkasti, että myös sosiaali- ja terveystoimi on voinut toimintakykymittausten perusteella antaa ikäihmisille
palveluitaan. Perustelu on sikäli hyvä, että toimintakykytermin alla voidaan käsitellä
niin fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen, kognitiivisen ja jopa kokemuksellisen toimintakyvyn hyvin laaja-alaisia ja eri tavoin toimintakykyyn vaikuttavia asioita. Liikunnan
näkökulmasta toimintakyvyn kautta määrittely ei käytännössä toimi tällä hetkellä
parhaimmalla mahdollisella tavalla. Liikunta vaikuttaa kaikkiin toimintakyvyn osaalueisiin positiivisesti, mutta silti liikunta ei tunnu lyövän itseään läpi sosiaali- ja terveystoimen hallinnoimalla alueella. Sama koskee muutettavat muuttaen kulttuuria
ja taidetta. Seurauksena on ollut se, että liikunnan puute ja jopa sen puuttuminen
kokonaan esimerkiksi hoitolaitosten arjesta, ei ole johtanut mihinkään erityisiin toimenpiteisiin. Kun lähtökohtana on ollut se, että vain sairauksia hoidetaan, niin kyse
on myös hoitotyön uudelleen määrittelystäkin. Kuuluuko liikunta- tai kulttuuriosaaminen esimerkiksi lähihoitajan osaamis- ja pätevyysvaatimuksiin tai tuleeko palvelutalojen ja hoivakotien järjestää mahdollisuus liikuntaan tai kulttuuriharrastamiseen
on kysymys, johon uudet tutkimustulokset ja projekteissa rakennetut ”hyvät käytännöt” antavat vastaukseksi myönteistä valoa. Tulevaisuudessa ajattelutavat saattavat
muuttua, koska ikääntyvä väestö omaa paremman toimintakyvyn ja vaatinee uutta
asennoitumista myös liikuntaan. Tämä koskee sekä hyväkuntoisia eläkeläisiä, joista osa harrastaa jopa kilpaurheilua, mutta myös erilaisista toimintakykyongelmista
kärsiviä ikäihmisiä. Käsitteellisesti kysymys on haastava, sillä pelkästään toimintakykykäsitteistö on jatkuvassa liikkeessä ja uusia avauksia syntyy silläkin sektorilla.106

103 Toisaalla tässä julkaisussa käsittelin ao. toimenpideohjelmaa, jossa keskeisin käsite oli terveysliikunta. Toimenpideohjelmassa ei kuitenkaan otettu huomioon koko ikääntyvää väestöä, vaan vain ryhmiä, joilla on ongelmia liikunta-aktiivisuudessa. Ks. Ikäihmisten liikunnan kansallinen toimenpideohjelma. Liikunnasta terveyttä ja hyvinvointia.
Tekijät: Elina Karvinen, Pirjo Kalmari, Kari Koivumäki. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2011:30. http://www.
minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2011/liitteet/OKM30.pdf?lang=fi
104 Kansainvälisesti käytetään termiä Masters´ Sport veteraaniurheilusta. KKI tarkoittaa kunnossa kaiken ikää, jota
ovat jotkut lajit alkaneet käyttää myös ikämiesten mestaruuskilpailujen nimissä. Se lienee yksi hyvä osoitus siitä, miten
terveys- ja kuntonäkökulmat on tuotu myös selvästi kilpatyyppiseen toimintaan mukaan.
105 Pohjolainen Pertti & Heimonen Sirkka-Liisa (2009, toim.) Toimintakyvyn laaja-alainen arviointi ja tukeminen. Oraita 1/2009. Helsinki: Ikäinstituutti, 89-100. Julkaisussa esitellään eri toimintakykykäsitteistöä ja niiden käyttöä.
106 Olen kehitellyt kokemuksellisen toimintakyvyn käsitettä, jonka voi ajatella sijoittuvan toimintakykykäsitteiden
ja liikuntakäsitteiden välimaastoon. Ks. Tiihonen Arto (2013) Kokemuksellinen toimintakyky ja merkityksellinen toiminnallisuus. Kokemuksellinen toimintakyky Ikäinstituutin Laaja-alaisen toimintakyvyn tutkimus- kehitysprosessissa
(2007-2012) esimerkkinä tutkimuksellisten käsitteiden ja käytännön sovellutusten kehittämisestä, yhteensovittamisesta, juurruttamisesta ja jatkokehittämisestä http://www.miksiliikun.fi/wp-content/uploads/2012/08/1.1KOKEMUS
JULKAISUTIIHONEN.pdf
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Tässä luvussa oli tarkoitus kartoittaa yhteiskunnan eri sektoreiden ja liikuntakulttuurin sekä -politiikan yhtymäkohtia silloin, kun tavoitteena on koko väestön liikuttaminen. Temaattisesti tarkastelu ei noudattanut täysin yhteiskunnan sektoreiden
avaamaa jakoa, koska liikunnan alueella yhteiskunnan sektorit toimivat myös yhteistyössä keskenään silloinkin, kun päävastuu on vaikkapa julkisella sektorilla, kuten
opetustoimessa tai terveydenhuollossa. Keskeinen haaste käsitenäkökulmasta on se,
miten eri yhteiskunnan sektoreilla ja instituutioissa ymmärretään vaikkapa yksittäisen kansalaisen, perheen tai yhdistysmuotoisen toimijan ja työnantajan käsitemaailmoja silloin, kun yhteisenä tavoitteena on liikunnan edistäminen, uusien resurssien
luominen, liikuntakäytäntöjen kehittäminen tai pelkästään innostaminen liikuntaan.
Luvussa käsiteltiin myös runsaasti sellaisia toiminnan areenoita, joissa liikunnan tai
urheilun käsitteitä jouduttaneen jo lähitulevaisuudessa muotoilemaan uusiin käyttöyhteyksiinsä, kun eri instituutiot, hallinnonalat tai käsitemaailmat joutuvat tai pääsevät toimimaan enemmän yhdessä. Vaikka käsittely jäi väkisinkin pintapuoliseksi,
niin sen tarkoitus olikin osoittaa se, että näitä rajapintoja ja neuvottelun paikkoja
on todella paljon aivan varhaislapsuudesta vanhuuteen asti. Yksi tulkinta on se, että
liikunnalla on paljon annettavaa muulle yhteiskunnalle ja eri-ikäisille ihmisille. Tämä
on myös yhä laajemmin huomattu. Liikuntaväellä on ehkä jopa etsikkoaika käsillä, jos
näistä mahdollisuuksista osakin pystytään hyödyntämään. Käytettävät käsitteet eivät
ole tärkein tekijä yhteistoiminnan onnistumiselle, mutta erittäin olennainen seikka
se kokonaisuuden kannalta on.

Liikuntapolitiikan ja –kulttuurin käsitteet ja muutos
Liikuntapolitiikan yksi keskeisimmistä tavoitteista on muutoksen suuntaaminen ja
ohjaus. Muutoskäsitteet ja niiden taustalla olevat teoriat ovatkin tästä syystä äärimmäisen tärkeitä työkaluja liikuntapolitiikassa. Tässä tarkastelussa ei ole syytä mennä
käsitetarkastelussa niin pitkälle, että analysoitaisiin esimerkiksi poliittisia aatteita tai
puolueiden liikuntapoliittisia ohjelmia, joiden kumpienkin merkitys on kaiken lisäksi
vähentynyt viime vuosikymmeninä.107 Merkityksettömiä ne eivät tietenkään tänäkään päivänä ole, sillä näkemys siitä, minkälainen on ihannevaltio tai -yhteiskunta,
on tietenkin erittäin tärkeä liikuntapolitiikkaa ohjaava asia. Jos ja kun poliittisilla puolueilla on ihanneyhteiskunnasta voimakkaasti toisistaan poikkeavat näkemykset, vaikuttavat ne tietysti harjoitettuun liikuntapolitiikkaankin ja sen painopisteisiin.
Pitäydyn tässä kuitenkin vain yleisimpien kehityspiirteiden ja niissä käytettyjen muutoskäsitteiden analysointiin ja arviointiin. Yritän hahmottaa myös historiallista taustaa eri käsitteiden käytölle, jotta ne tulisivat käytännössä ymmärretyiksi juuri tässä

107 Jos tämä työ olisi tullut tehtäväksi 1970- tai 1980-luvullakin, niin puolueiden liikuntapoliittiset ohjelmat olisivat
olleet varmaankin keskeinen aineistolähde. Tällä hetkellä keskeisin politiikkaa ohjaava dokumentti on hallitusohjelma,
joka on viimeisten noin 20 vuoden aikana ohjannut aina neljä vuotta kerrallaan kunkin hallituksen toimintaa. Liikuntapolitiikkaa koskevat linjaukset ovat olleet näissä dokumenteissa aika vähäisiä. Huomionarvoista on kuitenkin se, että
liikunta esiintyy hallitusohjelmissa useimmiten muussa kuin varsinaisessa liikunta- tai urheiluviitekehyksessä. Liikunta nähdään osana hyvinvointi- ja terveyspolitiikkaa tai yhtenä syrjäytymisen estämisen keinona. Siksi tässäkin työssä
käsitellään aika laajasti niitä käsitteitä ja yhteyksiä, joita liikunnalla ja urheilulla on yhteiskuntapolitiikan laajemmissa
konteksteissa. Toki hallitusohjelma on vain jäävuoren huippu, johon kirjataan vain suurimmat ja tärkeimmät tavoitteet
ja toimenpiteet ko. vaalikauden ajalta.
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liikuntakulttuurisessa kontekstissa. Aluksi siis hahmotan lyhyesti kuvan viime vuosikymmeninä käytetyistä käsitteistä ja niiden taustalla olleista ajatuksista. Yritän myös
konkreettisilla esimerkeillä tehdä näkyväksi sitä politiikkaa, jota näiden käsitteiden
avulla on toteutettu.108
Hyvinvointivaltion laajenemisvaiheessa 1950-luvulta 1980-luvun loppuun asti liikuntapolitiikan muutoskäsitteinä ja -välineinä voidaan pitää lainsäädäntöä, asetuksia ja pysyväismääräyksiä. Liikuntalaki astui voimaan vuonna 1980 ja siinä säädettiin sekä velvollisuudet kullekin toimijalle, mutta myös työnjako eri toimijoiden kesken. Resurssisohjaus
nähtiin pääasiassa liikuntapaikkarakentamisen tukemisena, kuntien liikuntahallinnon
kehittämisenä ja järjestöjen perusresurssien takaajana. Perusta liikunnan omaehtoiselle harrastamiselle ja urheiluseurojen toiminnalle taattiin lain avulla.
Muutoksen keskiössä oli hallinnon, byrokratian kehittäminen modernin valtion tasolle. Julkinen sektori nähtiin keskeisenä muutosagenttina, jota kautta valtion ja kuntien
tuki jaettiin järjestöille ja liikuntapaikkojen rakentamiseen. Myös järjestöissä korostui
tietyllä tapaa julkisen sektorin toimintalogiikka eli resurssien lisäämisen kautta uskottiin päästävän omiin tavoitteisiin, joita silloinen liikuntapolitiikka ei vielä kovinkaan
paljon pyrkinyt ohjailemaankaan.
1990-luvun alussa julkisen sektorin sisällä tapahtui monenlaisia muutoksia – resurssiohjausta valtion taholta lievennettiin ja lama johti myös säästöihin tai ainakin tehokkuusvaatimuksiin. Samaan aikaan yksityissektorin toiminta- ja johtamislogiikka
tuli tutuksi myös liikuntapolitiikan ja -kulttuurin alueilla. Opetusministeriö siirtyi informaatio- ja tulosohjaukseen, joka tarkoitti sitä, että tavoitteita eri toimialoille tai
toimintakentille asetettiin yhdessä ja niiden saavuttamisen tuloksellisuutta alettiin
arvioida. Tämä tuloksellisuus myös alkoi vaikuttaa resursseihin. Tämä yksityissektorilta opittu logiikka otettiin laajasti käyttöön myös liikunta- ja urheilujärjestöissä.
2000-luvulla on jonkin verran jäykästi toteutetusta tulosohjauksesta siirrytty ajattelemaan kumppanuuspohjaisesti ja on otettu käyttöön mm. tilaaja-tuottaja -malleja,
joissa eri yhteiskunnan sektorit toimivat yhteistyössä. Julkinen sektori eli tässä tapauksessa lähinnä kunnat ovat tilanneet palveluja yksityiseltä tai kolmannelta sektorilta. Julkiselle sektorille kuuluu toki edelleen päätökset resursseista ja koordinaatiosta, mutta julkinen sektori ei enää välttämättä tuota kaikkia palveluja tai toimintoja.
Liikunta ja urheilu on tässä suhteessa tosin poikennut muusta yhteiskunnasta jo aiemminkin, koska toiminnat tai palvelut on aina tuotettu ensisijaisesti vapaaehtoistoiminnan sektorilla urheiluseuroissa ja liikuntajärjestöissä.109 Myös yksityisten palveluiden osuus on ollut kohtuullisen merkittävä, vaikka kasvu ajoittuukin 1990-luvun
108 Jouko Kokkosen teoksessa Liikuntaa hyvinvointivaltiossa on kuvattu tätä samaa ajanjaksoa paljon tarkemmin.
Oma tulkintani on käsitteellisesti hiukan erilainen kuin Kokkosen johtuen erilaisesta tiedon intressistä, eri lähteistä ja
eri tieteenaloista, joita edustamme. Käsitetutkimuksessa kiinnitetään huomio eri asioihin kuin historiatutkimuksessa.
Silti suosittelen lukemaan Kokkosen kirjan. Kokkonen, Jouko (2013) Liikuntaa hyvinvointivaltiossa. Suomalaisen liikuntakulttuurin lähihistoria. Suomen Urheilumuseosäätiön tutkimuksia n:o 2, Keuruu.
109 On tosin hiukan harhaanjohtavaa puhua liikunta- tai vaikkapa nuorisotoiminnasta samoilla käsitteillä kuin vaikkapa terveydenhuollosta tai sosiaalitoimesta. Liikuntakulttuurin alueella kansalaisyhteiskunta on perinteisesti ollut
autonominen yhteiskunnan osa, jolta ei ole ”ostettu palveluita” eikä ole ”tilattu toimintaa”. Julkinen valta on tukenut
tätä itsenäistä ja sinänsä arvokasta toimintaa erilaisin avustuksin. Itse käytin tuota muotoilua kuvatakseni yhä yleisemmäksi käyvää puhetapaa 2000-luvulla.
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jälkeiseen aikaan, jolloin liikunta- ja urheilupaikkojen rahoitus, omistus ja toiminta
sekä varsinkin naisten ryhmäliikunta ja toisaalta kuntosalitoiminta ovat voimakkaastikin yksityistyneet.
Nyt 2010-luvulla eletäänkin tilanteessa, jossa Suomi on liikuntakulttuurin alueella maa, jossa toiminta, palvelut ja resurssit jakautuvat ja toteutuvat niin 1., 2. kuin
3. sektorilla. Liikunta- ja urheilupaikkoja on sekä julkisen sektorin (eniten), yksityisen (kasvava määrä) ja kolmannen sektorin (tämäkin lisääntyy) omistuksessa. Myös
erilaisia omistus- ja hallintokombinaatioita on runsaahkosti. Myös toimintaa on jokaisella sektorilla, vaikka seura- ja järjestökenttä on tietysti ylivoimainen. Julkisella
sektorilla on ollut perinteisesti vastuu vain tietyistä liikunnallisista erityisryhmistä,
mutta väestön ikääntyminen ja nuorten syrjäytyminen ovat pakottaneet kunnatkin
miettimään omia vastuitaan uudestaan. Yksityisten palveluiden lisääntyminen, mikä
on edennyt voimakkaasti esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluissa, etenee myös liikuntakulttuurissa. Perinteisten kuntosali- ja ryhmäliikunnan palveluiden lisäksi myös
erilaisten liikunnallisten hyvinvointipalvelujen yksityinen tuotanto on lisääntymässä.
Tällöin kyseessä on usein kunnan ostama liikuntapalvelu, joka kohdennetaan esimerkiksi ikääntyville tai syrjäytymisvaarassa oleville ryhmille. Näitä palveluja tuottavat
myös kolmannen sektorin toimijat.
Käsitteet, joita kukin liikuntapolitiikan ”aikakausi”, on tuottanut ovat olleet aina ajankohdalle tyypillisiä. Kun tässä työssä kannattaa keskittyä nykyisiin ja tuleviin käsitteisiin, niin aiemmin käytetyistä käsitteistä kannattaa nostaa esiin ne, jotka edelleen
elävät ja toimivat. Resurssiohjausta tarvitaan edelleen, opetus- ja kulttuuriministeriö
jakaa valtiontukea kunnille ja avustuksia järjestöille ja muille yhteisöille. Ilman taloudellisia resursseja ei toimintaa tietysti voi toteuttaa. Uusimpina resurssiohjauksen
muotona valtio on esitellyt suoran seuratuen perustason toimijoille, jolloin se on
tavallaan ohittanut sekä kunnat että järjestöt, jotka perinteisesti ovat avustaneet
seuroja.110 Seuratuki ei kuitenkaan ole pelkästään resurssiohjausta, vaan tavoitteena
valtiolla (OKM) on tietysti ollut ohjata ruohonjuuritason toimintaa mahdollisimman
tehokkaasti ja tuloksellisesti ilman turhaa byrokratiaa. Seuratuen käyttöä myös arvioidaan kohtuullisen tarkasti. Kyse on siis arviointiin perustuvasta ohjauksesta. Arvioinnin pohjaksi onkin ollut luotava monenlaisia arviointikriteerejä.
Arviointi on käynyt käsi kädessä projekti- ja kehittämismaailman laajetessa 1990-luvulta alkaen myös liikuntakulttuurissa. Projektiaikakausi alkoi 1990-luvun alussa Liikunta Suomi -hankkeella, jota ovat seuranneet monenlaiset isommat ja pienemmät
projektit, vaikka liikuntakulttuurissa kehittämistyö ei aivan samassa mitassa ole keskittynyt projektitoimintaan kuin vaikkapa sosiaalialalla. Tulosohjausta ja informaatio-ohjausta käytetään tietysti edelleen aktiivisesti. Tavoitteiden määrittely ja niistä
johdetut tulokset ohjaavat sekä resurssointia että arviointia. Ja tietysti myös itse
toimintaa. Tavoitteina liikuntakulttuurissa voi olla sekä jonkin väestön osan liikuttaminen että esimerkiksi urheilumenestyksen tavoittelu. Näiden perustavoitteiden

110 Käytännössä järjestöt, esimerkiksi lajiliitot, avustavat aika vähän seuroja, vaikka tarjoavatkin niille kohtuuhintaisia palveluja. Jossakin vaiheessa opetus- ja kulttuuriministeriö myös siirsi järjestöjen valtionavustusten jaon Suomen
Liikunta ja Urheilulle, mutta sitä pidettiin lainvastaisena toimintana.
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lisäksi tavoitteiden saavuttaminen edellyttää välineellisiä tai osatavoitteita, kuten
liikuntapaikkojen rakentamista, koulutusta ja erilaisten instituutioiden – kuten liikuntatieteen – tukemista. Selvää kuitenkin on, että jatkossakin liikuntapolitiikan ja
-kulttuurin tavoitteista käydään vilkasta keskustelua ja tavoitteiden saavuttamisen
keinoista käydään ehkä vieläkin kiihkeämpää debattia.
Tässä kohden on nostettava esiin myös se (liikunta)poliittisesti tärkeä seikka, että
tulevaisuudessa ei ehkä olekaan niin selvää, kuka tai mikä instanssi ohjaa liikuntapolitiikkaa ja varsinkaan liikuntatoimintaa. Valtiollinen ohjaushan on eri näkökulmista
katsottuna viime vuosikymmenten aikana joko kiristynyt tai heikentynyt. Kuntien
itsehallinto on 1990-luvulta lähtien liikuntapoliittisesti lisääntynyt, mutta talouden
realiteettien ja yhteiskunnan muun kehityksen näkökulmasta myös samalla vähentynyt. Valtio ei pysty ohjaamaan kuntia yhtä paljon liikunta-asioissa, mutta muut toimijat eli järjestökenttä, yksityiset toimijat ja kunnan muut toimialat – terveys, sivistys,
ympäristö, kulttuuri, nuoriso – vaikuttavat liikunnan toimialaan entistä enemmän.
Esimerkiksi urheilun kansalliset ja kansainväliset lajiliitot vaativat tiettyjä olosuhteita
omalle lajilleen tai väestön ikääntyminen pakottaa kuntia rakentamaan uudentyyppisiä liikuntapuistoja ja -mahdollisuuksia koko väestölle tai yksityiset yritykset toimivat
aloitteellisina liikuntapaikkarakentamisessa tai liikunnan toimijoita halutaan mukaan
vaikkapa nuorten syrjäytymistä vastustaviin hankkeisiin. Tilanne on toisaalta kiristänyt kuntien mahdollisuuksia toimia perinteisen liikuntakulttuurin ja urheilun edistäjänä, mutta parantanut niiden mahdollisuuksia toimia osana hyvinvointipolitiikkaa.
Se lienee tuonut myös vahvemman poliittisen tuen monille liikunnan kehittämiseen
tähtääville hankkeille kunnissa.
Järjestöissä tulkittaneen nykytilanne varmaan yleisimmin niin, että valtion ohjaus on
koko ajan kiristynyt ja että se on jopa saattanut mennä liian pitkälle, koska kyseessä
kuitenkin pitäisi olla vapaan kansalaistoiminnan alue eikä julkisen sektorin jatke. Valtion liikuntapolitiikassa ja -hallinnossa on valtion liikuntaneuvostolla ja sen jaostoilla
ollut tehtävänä yhdistää toisaalta (puolue)poliittinen ja demokraattinen edustus että
varsinkin merkittävien järjestöjen ja kuntien näkemykset yhteen valtion oman liikuntahallinnon ja sen asiantuntijoiden kesken. Tätä työtä tukemaan on usein perustettu
erilaisia työryhmiä, joissa on rakennettu liikuntapoliittisia ohjelmia, huippu-urheilua
ym. koskevia mietintöjä ja raportteja. Valtion liikuntaneuvoston asema on kuitenkin
ollut sille itselleenkin hiukan epäselvä.
Entisillä urheilun keskusjärjestöillä oli vielä 1980-luvulla paljon enemmän suoraa vaikutusvaltaa mm. opetusministeriöön ja sitä kautta esimerkiksi resursseihin. 1990-luvun alun järjestöremontin jälkeen tällaista edunvalvontamandaattia ei myöskään
haluttu antaa millekään yksittäiselle järjestötoimijalle, vaikka muodollisesti liikuntaja urheilujärjestöt yhdistyivätkin. Liikuntapoliittinen ”valta” ikään kuin hajaantui ja
muodostui kasvottomammaksi. Todennäköisesti valtaa silloin myös siirtyi opetusministeriön virkamiehille pois järjestöjohtajilta. Tämän vuosikymmenen uusien järjestöremonttien taustalla onkin nähtävissä järjestöjen halu lisätä poliittista painoarvoaan.
Ehkä on myös niin, että valtion hallinto toivoo ”rakenneuudistusta” ei vain taloudellisista vaan myös poliittisista syistä. On helpompi toimia isompien organisaatioiden
ja kokonaisuuksien kanssa yhdessä kuin hajanaisen kentän kanssa. Tämä suurempiin
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kokonaisuuksiin siirtyminen on hyvin yleinen trendi kaikilla elämänaloilla – niin kunnissa, yrityksissä kuin järjestöissäkin.
2010-luvulla on muutettu ja muutetaan ”rakenteita” eli ainakin järjestökentässä tapahtuu monenlaisia muutoksia. Suomen Liikunta ja Urheilu, Nuori Suomi ja Kunto
ry. yhdistyivät kattojärjestöksi nimeltään Valo ry. Huippu-urheilu taas yhdistyi saman katon alle, jossa olympia- ja muu huippu-urheilu paralympiakomitean lisäksi on
nyt yhteisessä järjestössä. Kummatkin rakenteelliset muutokset vaikuttavat myös
OKM:n liikuntapoliittiseen ohjaukseen jollakin tavalla. Todennäköistä on, että uusilta
järjestöiltä odotetaan selkeämpiä ja yhteneväisempiä linjauksia siitä, mihin resursseja tarvitaan ja miten ne mahdollisimman tehokkaasti käytetään. Mitä käsitteitä
tullaan käyttämään, on jossakin määrin epäselvää, mutta oletettavaa on, että nämä
rakenteelliset muutokset tulevat muokkaamaan myös omaa käsitteistöään.111 Ainakin sen jo voi sanoa, että Valo ry. pyrkii monin eri tavoin käyttämään omaa nimeään
käsitteenä, jolla pitäisi olla myös positiivisia liikuntapoliittisia ulottuvuuksia. HuMu
(huippu-urheilun muutosryhmä) on myös nimi, joka saattaa muuttua myös jonkinlaiseksi käsitteeksi ainakin huippu-urheilussa.112
Yleisemmällä tasolla voidaan olettaa, että 2010-luku käyttää edelleen käsitteitä, joita on käytetty jo aiemmin. Niiden sisältö voi ajan myötä hiukan muuttua, ja niiden
painoarvo liikuntapolitiikan kokonaisuudessa vaihtua. Olettaisin, että kansalais- ja
vapaaehtoistoiminnan painoarvo on jo lisääntynyt viime vuosina, koska hyvinvointitutkimus – mm. sosiaalinen pääoma, tieto siitä, että liikunta, kulttuuri ja vapaaehtoistoiminta lisää hyvinvointia – on osoittanut, että kansalaistoiminnalla on erittäin
paljon merkitystä sekä yksilöille, yhteisöille että koko yhteiskunnalle. Julkinen ja yksityissektori ovat jo tehneet kumppanuussopimuksia yhä enemmän kansalaistoiminnan järjestöjen kesken. Syynä tähän on tietysti sekin, että varsinkin julkinen talous
on kansainvälisestä talouden notkahduksestakin riippuen tilanteessa, jossa kustannustehokkuus on erittäin tärkeää. Kustannustehokkuus johtanee myös joidenkin julkisten palveluiden yksityistämiseen ja myös uusien yksityisten palveluiden syntymiseen, koska hyvinvointia ja terveyttä tulee lisätä vaikka julkinen sektori ei siihen itse
kykenisikään.
Kokonaan käsittelemätön liikuntakulttuurin ja tulevaisuudessa varmaan myös liikuntapolitiikan sektori on se väestö, kansa tai pikemminkin väestön erilaiset ja eritavoin
toisiinsa yhteyksissä olevat kansalaiset, joihin liikuntapolitiikan avulla pitäisi vaikuttaa. Ihmisten hyvinvointi ja ainakin liikunnan osalta terveelliset elämäntavathan ovat
koko ajan muodostaneet yhä tärkeämmän osan liikuntapolitiikasta tai ainakin liikuntainvestointien perusteluista. Ongelma on tietenkin se, miten nykyisenkaltaisella jär-

111 Keväällä 2014 julkaistiin Kpmg oy:n selvitys Liikunnan ja huippu-urheilun rakenteiden arviointi ja tavoitetilan
määritys Suomessa. Tässä selvityksessä otettiin uusi askel kohti rakenteiden yhdistämistä liikuntakulttuurin sisällä.
Sen sijaan vasta tulevaisuus näyttää johtaako se suurempaan etäisyyteen muista yhteikunnan toimijoista. Toki tätä
kirjoitettaessa on mahdoton sanoa, johtavatko selvityksen suositukset konkreettisiin toimenpiteisiin. Kun selvityksen tilaajana on kuitenkin opetus- ja kulttuuriministeriö yhdessä Valo ry:n ja olympiakomitean kanssa, niin oletus on,
että selvityksen suositukset otetaan vakavasti. http://www.sport.fi/system/resources/W1siZiIsIjIwMTQvMDQvMDQvMTRfMTNfMTlfODUyX0tQTUdfdXJoZWlsdW5fcmFrZW50ZWV0X3NlbHZpdHlzLnBkZiJdXQ/KPMG%20urheilun%20
rakenteet%20selvitys.pdf
112 Toisaalla tässä julkaisussa pohdin tarkemmin mm. HuMu-raportin pohjalta uusien käsitteiden tarvetta.
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jestelmällä parhaiten voitaisiin vaikuttaa ihmisten ja varsinkin liikuntaa eniten tarvitsevien käyttäytymiseen. Liikuntapaikkojen parantaminen ja urheiluseurojen tukeminen ovat olleet liikuntahallinnon keskeisiä keinoja tämän tavoitteen saavuttamiseksi
paikallistasolla. Valtakunnallisella tasolla on käytetty järjestöjä, joilla on keskeisenä
vaikuttimena ollut kunto- ja terveysliikunta, mutta toki on toimittu myös urheilun
lajiliittojen kautta varsinkin nuorten liikuttamiseksi. Silti aukkoja on nähtävissä sekä
poliittisesti että käytännössä. Tässä varmaan tullaankin sitten monenlaisten käsitteellistenkin ongelmien äärelle. Käytännössä myös median ja varsinkin sosiaalisen median keinot ovat vielä varsin heikosti valjastettu tähän tehtävään. Myöskään kumppanuuksia esimerkiksi muiden alojen järjestöjen tai yritysten kanssa ei ole kovin paljon
vielä nähty. Edistyksellinen liikuntapolitiikka varmasti tarttuisi myös tähän kenttään
kiinni ja pohtisi niin käytännössä kuin käsitteidenkin osalta sitä, miten liikunta- ja hyvinvointipoliittisin toimenpitein voitaisiin asiaan tarttua. Yhtenä sivujuonteena kannattaa mainita vaikkapa liikunnallisten tietokonepelien tai teknologisten liikuntaa
edesauttavien sovellusten kehittäminen. Näillä aloillahan on Suomessa kaupallista
osaamista, mutta niiden valjastaminen osaksi toimivaa liikuntapolitiikkaa odottaa
vielä tekijäänsä.
Liikuntakulttuuri on muuttunut joidenkin mielestä jopa radikaalisti sitten 1980-luvun. Suurimmat muutokset ovat tapahtuneet harrastetuissa lajeissa ja lajien yleisessä suosiossa. Lajikirjo on laajentunut suuresti, vaikka määrällisesti muutos vielä
koskeekin nuorimpia ikäpolvia. Väestön liikuntakäyttäytymisessä perinteiset liikuntamuodot ovat edelleenkin suosituimpia. Mediassa muutos näkyy joukkueurheilulajien lisääntyneenä näkyvyytenä, vaikka epäillä sopii jopa sitä, että perinteinen media
vaalii jopa yleistä mielipidettä enemmän perinteisiä lajeja. Tutkimuksellisesti on tosin
vaikea tietää onko kyseessä kysynnän tai tarjonnan rakentama käsitys todellisuudesta. Erittäin suuri merkitys liikuntapolitiikkaan – ehkä ei niinkään liikuntakulttuuriin on sillä, että arkiliikunta on vähentynyt huomattavasti. Sillä vaikka järjestöt toimivat
tehokkaammin kuin koskaan ja nuorten kilpailutoiminnassa on suurempi osa nuoria
kuin aiemmin, niin seuratoiminnan ulkopuolisen väestön liikunnallisuus on vähäisempää kuin aiemmin. Miten liikuttaa tätä väestönosaa, johon kuuluu eri-ikäisiä eli lapsia,
nuoria, aikuisia, ikääntyviä ja vanhoja? Nykyisenkaltaiset liikuntapolitiikan keinot ja
menetelmät tuntuvat epäonnistuneen tässä tehtävässä. Muutamissa puheenvuoroissa on penätty hyvinkin voimakkaita liikuntapoliittisia toimenpiteitä, jotta asiaan
saataisiin parannusta.113 Tässä työssä on myös paljon uutta sarkaa kynnettävänä
juuri uusilla tai uudelleen muokatuilla käsitteillä. Ovatko esimerkiksi ”vähän liikkuva”, ”liikkumaton”, ”liikunnallisesti passiivinen” tai ”liikunnasta syrjäytynyt” oikeita
ja eettisestikään soveltuvia käsitteitä, saati toimijuutta eli liikkumista, vapaaehtoistoimintaa ja toisten tukemista lisääviä termejä? Sosiaalityöstä tuttu ”etsivä työ” on

113 Salasuo, Mikko (2012) Uljas uusi maailma? Liikunta & tiede (49), 4-11. Salasuon huoli kohdistuu sekä arkiliikunnan
vähentymiseen että nykyisten rakenteiden kyvyttömyyteen vastata tähän vähäisen liikkumisen aiheuttamaan haasteeseen. Huoli on oikea, vaikka erityisen vahvaa tutkimuksellista näyttöä esimerkiksi väestön liikunta-aktiivisuuden
ja huippu-urheilumenestyksen kanssa tuskin on olemassa. Artikkelissa osoitetaan syyttävä sormi ensisijaisesti kohti
liikunta- ja urheilujärjestöjä, jotka eivät ole kyenneet tätä niille annettua ylivoimaista tehtävää hoitamaan kunnialla.
Kyse ei liene pelkästään tästä, vaan ennen kaikkea liikuntalaista ja suomalaisesta kansalaistoimintaan perustuvasta
mallista. Järjestöjen toiminnassa on varmasti toivomisen varaa, mutta Salasuosta poiketen en usko järjestöjen kykenevänkään yksin muuttamaan ihmisten arkea. Tässä luvussa onkin esitelty laajemmin yhteiskunnan eri sektoreita ja
instituutioita, joilla on mahdollisuus vaikuttaa väestön liikuttamiseen.
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todennäköisesti myös ulotettava liikuntatoimeen, koska nämä ihmiset tuskin tulevat
hakeutumaan sen enempää perinteiseen seuratoimintaan kuin liikuntapalveluidenkaan piiriin ellei niitä ole juuri heitä varten räätälöity. Mutta monta muutakin käsitettä ja käytäntöä kannattaa soveltaa, jotta vähän liikkuvien ongelmaan saataisiin
parannusta.
Liikuntakulttuurin yksi suuri muutostekijä on ollut kiistämättä sen kansainvälistyminen. Käsitemaailmassa se on tarkoittanut englanninkielisten käsitteiden maihinnousua ja niiden muokkaamista suomenkielisiksi tai ”finglishiksi”.114 Näitä käsitteitä tulee
sekä EU:n kautta, kun sen liikuntahallinto koko ajan kehittyy että suurten kansainvälisten lajiliittojen kautta, kun niiden erilaiset säännökset ja vaatimukset rantautetaan
jäsenmaihin. Kolmas väylä löytyy meille uusista urheilu- ja liikuntalajeista, joita vyöryy niin kilpaurheilun kentille kuin liikuntasaleillekin yhä kovenevalla vauhdilla. Yksi
selvä piirre on myös se, että globalisaatio on muuttanut rakenteita esimerkiksi niin,
että urheilun kansallinen taso on monissa lajeissa heikentynyt, kun parhaat urheilijat
ja joukkueet kilpailevat maailman cupeissa tai vastaavissa kilpailuissa koko kauden
ajan. Myös (sosiaalinen) media vie meitä lähemmäs kansainvälisiä kilpakenttiä ja siellä käytettäviä termejä. Mitkä näistä muodostuvat ajanoloon tärkeiksi ja merkittäviksi
käsitteiksi, jää vielä nähtäväksi.115

Yhteenvetoa yhteiskuntapolitiikan ja käsitteiden muutoksista
Tässä luvussa hahmoteltiin aluksi liikuntakulttuurin ja -politiikan muutosten historiallisia ja tutkimuksellisia taustoja. Sen jälkeen esiteltiin kulttuuripolitiikasta käytettyjä
käsitteitä ja pohdittiin niiden soveltuvuutta liikuntapolitiikan käyttöön. Liikuntakulttuurin käsitteiden muutostarvetta pohdittiin tarkastelemalla yhteiskunnan eri sektoreiden, mutta myös erilaisten instituutioiden, käyttämiä käsitteitä. Samalla pohdittiin
sitä, minkälaisia käsitteitä eri-ikäiset liikkumiselleen ja urheilemiselleen tarvitsevat.
Lopuksi pohdittiin liikuntakulttuurin ja -politiikan käsitteiden muutosta kapeammin
eli liikuntapolitiikan viitekehyksessä.
Tällainen tarkastelu, jossa kartoitetaan lähes kaikki mahdolliset muutoksen paikat,
antaa tietenkin vastauksen, jonka mukaan muutoksia tapahtuu kaiken aikaa ja että tulevaisuudessa niitä tulee vielä lisää. On vaikea sanoa, onko aikamme juuri nyt
tässä suhteessa erilainen verrattuna johonkin muuhun aikakauteen. Vahva oletus
kuitenkin on, että tähän 2010-luvulle on sekä kasaantunut painetta monenlaisiin rakenteellisiin että käsitteellisiin muutoksiin. Osa näistä on jo tapahtunutkin rakenteellisesti, vaikkei vielä käsitteellisesti. Tarkastelun perusteella uskaltaa väittää, ettei
muutosten vyöry lopu tähänkään, mitä tulee rakenteisiin ja vielä vähemmän mitä
tulee käsitteisiin.116 Tavoitteena tässä olikin tavoittaa mahdollisimman paljon erilaisista liikuntakulttuurin käsitteisiin mahdollisesti vaikuttavista niin rakenteellisista,
114 Kansan suussa tuttuja ilmauksia ovat sampionsliiga, graandprii, änäri, barka tai manu. Lätkä, jalis, koris, lentis
ovat saattaneet muuttua hokiksi, futikseksi, basketiksi tai volleyksi. Hiihdossa on vapaata, luistelua, pertsaa, klassista, sprinttiä ja pursuittia…
115 Alue vaatisi oman tutkimuksensa, jotta siitä saisi kunnollisen otteen käsitteellisesti. Se on pakko rajata vain tähän
lyhyeen mainintaan.
116 Pelkästään kunta- ja sote-uudistukset ovat valtavia rakenteellisia muutoksia, jos ne toteutuvat läheskään aiotuilla tavoilla.
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poliittisista kuin kulttuurisistakin muutoksista. Ulkopuolelle jäivät lähes tyystin sekä
kansainväliset muutospaineet että esimerkiksi erityistieteiden alueilla syntymässä
olevat uudet käsitteellistykset.117
Integriteetistä puhutaan tänä päivänä melkein pelkästään juridisista tai eettisistä kysymyksistä puhuttaessa, kun urheiluelämä kohtaa muun yhteiskunnan vaatimukset
mm. laillisuuskysymyksissä. Tässä luvussa on myös ollut kyse integriteetistä eli itsemääräämisoikeudesta. Kuka saa määritellä liikunta- tai urheilukäsitteen sisällön ja
toiminnan, kun toimitaan varhaiskasvatuksessa, sosiaalisessa nuorisotyössä, työhyvinvoinnin alueella tai ikääntyneiden toimintakykyä ylläpidettäessä? Vastausta on
tässä mahdoton antaa, sillä neuvottelut täytyy käydä hyvässä vuorovaikutuksessa
kaikkien toimijoiden kanssa. Joskus liikuntakäsite tai sen muunnos voi olla paras ratkaisu, mutta joskus lienee tarkoituksenmukaista puhua jostakin muusta oli se sitten
leikki, elämänlaatu tai vaikkapa toimintakyky. Tärkeintä on, että liikunta on mukana
käytäntönä, ei aina käsitteenä. Silti liikuntaihmisten pitäisi olla myös omanarvontuntoisia ja pitää kiinni sellaisista käsitteistä, jotka ovat parempia kuin toisten alojen,
toisten kielien tai toisten alakulttuurien käsitteet. Liikunta ja urheilu ovat kummatkin edelleen monin tavoin merkityksellisiä niin yksilöllisten kokemusten, yhteisöllisten tekemisten kuin yhteiskunnallisen toiminnankin areenoilla. Ne ovat erilaisine
toimintoineen ja käsitteineen osa suomalaista kulttuuria myös – ja etenkin – tulevaisuudessa.

117 Liikuntatieteen eri aloilla on ollut historiallisesti suuri merkitys liikunta-alan käsitteisiin. Tässä on sivuttu vain
joitakin niistä. Esimerkiksi emeritusprofessori Ilkka Vuori toi esiin oman näkökulmansa kunto-, terveys-, virkistys- ja
hyötyliikunnan (ktvh) eli hyvinvointiliikunnan asiantuntijana kolumnissaan Liikunta & tiede –lehdessä. Vuori kuvaa
hyvin niitä mahdollisuuksia ja uhkia, joita järjestöjen rakenteellinen uudistaminen voi tuoda tullessaan ajatellen tässä
tapauksessa juuri hyvinvointiliikuntaa. Lopuksi hän ehdottaa KUMU:n (kuntoliikunnan muutostyöryhmän) perustamista – toki kaiketi hiukan leikkiäkin lyöden. Kyse on kuitenkin käsitteidenkin näkökulmasta vakavasta asiasta, koska
käsitteiden avulla määritellään tulevaa toimintaa, joten HUMU:n rinnalle olisi tavallaan viisastakin saada se KUMU.
Vuori, Ilkka (2012) Uusi liikuntajärjestö – uhka vai mahdollisuus? Liikunta & tiede (49), 13.

186

6
187

Yhteenvetoa ja konkreettisia
suosituksia

6

Yhteenvetoa ja konkreettisia suosituksia

Tässä tutkimuksessa on tehty ekskursioita liikuntakulttuurin käsitteiden käyttäjien
maailmoihin. On vierailtu tutkijoiden, strategioiden, hallinnon, järjestöjen, asiantuntijoiden, median, yhteiskunnan eri sektoreiden, liikunnan ja urheilun kehittäjien, eriikäisten ja eri instituutioiden maailmoissa. Tavoitteena on ollut löytää liikuntakulttuurin ja -politiikan käsitteiden monipuolinen kirjo. Samalla löydettiin ne käyttöyhteydet
ja -tarpeet, joita liikunnan ja urheilun vakiintuneisiin käsitteisiin tässä muutoksen
ajassa liittyy. Vaikka suuri osa liikuntakulttuurin kentästä jäi kartoittamatta, niin tämäkin tarkastelu antoi runsaasti aineksia käsitteiden käyttöä ja määrittelyä varten.
Tässä luvussa tehdään erittäin tiivistetty yhteenveto tämän julkaisun sisällöstä ja esitetään yksi konkreettinen suositus käsitepohdinnan jatkamisesta. Yhteenvedossa ei
toisteta aiempien lukujen yhteenvetoja eikä suosituksia, vaan jäsennetään julkaisussa aiemmin esitetty uudella tavalla. Tehdyt käsitemaailmat luokitellaan ryhmiin, joilla
on yhteisiä piirteitä – ne muodostavat ikään kuin käsiteperheitä.
Luvun sisältö:
6.1. Muutoksessa olevat käsiteperheet
6.2. Lyhyt katsaus käsitteiden muuttumisen syihin
6.3. Liikuntakulttuurin ja -politiikan käsitetyöskentely tulevaisuudessa: pohdintaa
6.4. Suositus koskien liikuntalaissa tarvittavia käsitteitä.
6.5. Suositus koskien liikuntakulttuurin käsitetietopankkia.

6.1. Muutoksessa olevat käsiteperheet
Seuraavassa esitellään nämä kuusi käsiteperhettä, joiden sisällä on odotettavissa aivan uusia käsitteitä, muutoksia käsitteiden käyttötavoissa ja vanhojen käsitteiden
sisällöissä.
Yhteiskuntakäsitteet. Hyvinvointivaltio, -yhteiskunta, palveluyhteiskunta, jälkiteollinen, postmoderni tai transmoderni yhteiskunta. Digitaalinen, kansainvälinen, monenkeskinen yhteiskunta...
Hyvinvoinnin käsitteet. Hyvinvointi, terveys, sosiaalinen tasa-arvo tai eriarvoisuuden vähentäminen. Liikunnasta ja kulttuurista terveyttä ja hyvinvointia, laaja-alainen
toimintakyky, liikunnasta syrjäytyminen. Medikalisoituminen, oma apu -ryhmät, ennaltaehkäisy, työhyvinvointi, jaksaminen...
Kansalaisyhteiskunnan käsitteet. Harrastus-, vapaaehtois- ja kansalaistoiminnan
merkitys. Sosiaalinen pääoma. Kokemuksellisuus, toimijuus, osallisuus, vertaistuki
ja -asiantuntijuus. Talkoot, vakava harrastuneisuus, höntsäily, hommailu, pyyteetön
auttaminen. Alakulttuurit, popup -toiminta, uudet liikuntalajit ja -ryhmät...
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Kansainvälistymisen käsitteet. Integriteetti, match fixing, anti-doping –toiminta, fair
play, respekti, sportti. IOC, FIFA, FIA, UEFA, IWG, EU, ENGSO, ICSSPE. Champion”s
League, NHL, NBA, KHL, Premier League…
Medioitumisen ja digitalisoitumisen käsitteet. SoMe tekniikkana, viestintänä ja yhteisöllisyytenä. Diginatiivi, pelimaailma ja -riippuvuus. Veikkaaminen, uhkapeli ja liikunnan rahoitus. Koukuttuminen, fanikulttuuri, penkkiurheilu...
Palveluiden ja tuotteistamisen käsitteet. Brändit, personal trainerit, zumbat, body
pumpit. Gymit, liikuntastudiot, välineet, varusteet...

6.2. Lyhyt katsaus käsitteiden muuttumisen syihin
Suomalaisessa yhteiskuntakeskustelussa on epätietoisuutta siitä, millä käsitteellä tätä nykyistä yhteiskuntaa tulisi nimittää. Hyvinvointivaltion rapautumisesta ollaan aika yksimielisiä, mutta käsitteestä ei olla kovin halukkaita luopumaan. Jälkiteollisesta
yhteiskunnasta on puhuttu jo kauan, mutta Suomessa se ei ole ollut todellisuutta ennen näitä päiviä. Palveluyhteiskuntaan siirtymistä on harjoiteltu pari vuosikymmentä, mutta vieläkään se ei ole aivan sopiva kuvaamaan Suomea tässä ja nyt. Varmaa
on, että näistä ja monista muistakin yhteiskuntakäsitteistä käydään tulevina vuosina
yhä kiihtyvämpää keskustelua.
Hyvinvoinnista, terveydestä ja jopa onnellisuudesta on viime vuosina keskusteltu
erittäin paljon, koska väestön pahoinvointi on lisääntynyt tai ainakin hyvinvoinnin
erot eri ryhmien välillä ovat kasvaneet. Perinteiset keinot hyvinvoinnin lisäämiseksi
eivät tuota samaa tulosta kuin aiemmin – ihmiset ikään kuin valitsevat väärin liikkuessaan liian vähän, syödessään epäterveellisesti ja harrastaessaan muita asioita,
jotka vähentävät heidän hyvinvointiaan. Tarvitaan uutta toimintaa, uusia rakenteita
ja uusia käsitteitä.
Harrastus-, kansalais- ja vapaaehtoistoiminta on noussut viime vuosina monesta eri
syystä yhteiskuntapoliittisen keskustelun ytimeen. Passiivisuuden, yksinäisyyden ja
syrjäytymisen vastustamisessa aktiivinen kansalaistoiminta on todettu parhaaksi ja
kustannustehokkaaksi tavaksi. Toisaalta aktiivisten, menestyvien ja terveisen kansalaisten hyvinvoinnin taustalla on lähes aina harrastuneisuutta ja osallistumista vapaaehtoistoimintaan. Laaja kenttä ja lisääntyvä tutkimus- ja kehitystoiminta tuottaa
koko ajan uutta toimintaa ja uusia käsitteitä.
Kansainvälistyminen kiihtyy entisestään. Varsinkin huippu-urheilu, järjestöjen ja
hallinnon tiivistyvät kv-yhteydet, liikuntatuoteteollisuus ja globaali penkkiurheilu
tuottavat varsinkin englanninkielistä mutta myös käännöskäsitteistöä suomalaiseen
kulttuuriin. Käsitteitä ovat myös liigojen ja järjestöjen yhä tutummiksi tulevat nimet
tai nimilyhenteet. Valitettavan tuttuja ovat myös käsitteet, joilla kuvataan urheilun
kansainvälistymisen mukanaan tuomia ongelmia pelien järjestämisestä yms. Mutta
tulee muilta mailta myös positiivisia käsitteitä, kuten vaikkapa respekti. Kansainvälistymiskehitys kiihtynee lähitulevaisuudessa.

189

Sosiaalinen media on haastanut ihmisten vapaa-ajan käytön, mutta myös perinteisen median. Emme varmaankaan osaa edes ennustaa, mitä kaikkea pelkästään uudet
tekniikat tuovat eteemme ihan lähivuosina. Tekniikka luo myös uudet käsitteet, joita
opettelemme myös liikunnan ja urheilun konteksteissa, joissa tietokonepelit saattavat muuttaa jopa nykyisen käsityksemme liikunnasta ja urheilusta.
Medioituminen eli toiminnan muuntuminen viesteiksi ja lisääntyvän viesteilyn puolestaan rakentaessa uudenlaista käyttäytymistä johtaa uusiin käsitteisiin. Vaikka
liikunta ja urheilu kuuluvat ruumiillisen kokemisen maailmaan, niin digioituminen
muokkaa jatkossa vahvasti myös tätä maailmaa niin hyvässä kuin pahassakin. Varsinkin nuoret sukupolvet omaksuvat nopeasti SoMen ja pelimaailman käytännöt ja
käsitteistöt, joten liikuntakulttuurin toimijoiden tulee olla todella aktiivisia pysyäkseen kehityksessä mukana.
Liikunta ja urheilu tuotteistuu ja ne pakataan myytäviksi palveluiksi. Syntyy uusia liikuntamuotoja, mutta vanhoja myös nimetään uudelleen tuotteistamisprosesseissa.
Liikuntatoimintaan yhdistetään uusia tukipalveluita, jotka voivat olla teknisiä, yhteisöllisiä tai asiantuntijapalveluita. Tarvitaan uusia käsitteitä kuvaamaan näitä innovaatioita. Tämä kehitys lienee nähnyt vasta alkuvaiheensa.
Edellinen lista on kiistattomasta epätäydellisyydestään huolimatta ainakin yhdessä
suhteessa vaikuttava. Jokaisella alueella kehitys etenee juuri nyt kovaa vauhtia pakottaen kehittämään, tarkentamaan tai ainakin keskustelemaan myös liikuntakulttuurin
käsitteistä. Vaikka lukijasta voi tuntua, ettei esimerkiksi yhteiskuntakäsitteillä olisi
suoranaista yhteyttä liikunnan tai urheilun käsitteisiin, niin välillisesti yhteys voi olla
hyvinkin merkityksellinen. Minkälaiseksi suomalainen yhteiskunta ajatellaan poliittisessa päätöksenteossa vaikuttaa ainakin jonkin viiveen jälkeen siihen, mitä ja miten
suomalaista liikuntaa ja urheilua tuetaan.
Kuuluuko liikunta julkisiin peruspalveluihin, luotetaanko kansalaisjärjestöihin toiminnan keskeisinä järjestäjinä, mikä on yksityisten palveluiden osuus kansalaisten liikuttamisessa tai siirretäänkö vastuu liikkumisesta ja toimintakyvystä yksilölle itselleen
tai maksajan rooli huippu-urheilussa osakeyhtiömuotoisille yrityksille ja urheilijoiden
vanhemmille? Kaikki aivan keskeisiä kysymyksiä, joilla on suuri merkitys koko yhteiskunnalle, liikuntakulttuurillemme sekä tietysti perheille ja yksilöille.

6.3. Liikuntakulttuurin ja -politiikan käsitetyöskentely
		tulevaisuudessa: pohdintaa
Tämän työn kuluessa on käynyt erittäin selväksi se, että liikuntakulttuurin ja -politiikan käsitteet ja niihin yhteydessä olevat käsitteet ovat suuren muutoksen keskellä. Opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntayksikkö oli siis hyvin ajassa kiinni, kun
asetti tämän hankkeen tutkimuksen kohteeksi. Todennäköisesti tutkimus kuitenkin
osoittaa, että tarve käsitetyöskentelylle on jopa suurempaa kuin oli oletettavissa. Jopa tutkimuksen aikana tapahtui monta muutosta niin liikuntakulttuurin kentillä kuin
yhteiskunnassakin, jotka kiihdyttävät uusien käsitteiden ja käsitteiden selittämisen
tarvetta.
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Tämän tutkimuksen tekijä oli kiusallisen tietoinen koko prosessin ajan siitä, ettei voi
omalla asiantuntemuksellaan määritellä liikuntakulttuurissa ja -politiikassa tarvittavia käsitteitä tai niiden sisältöä. Asiantuntijahaastattelut lievittivät tätä tuskaa, kun
huomattiin, miten vaikea tehtävä on rautaisille ammattilaisillekin. Sama ilmiö näkyy
vaikkapa tieteen termipankissa (www.tieteentermipankki.fi), johon on koottu eri tieteenalojen käsitteitä selityksineen. Sosiaalipsykologian kohdalta löytyy esimerkiksi
vain englanninkieliset termit, mutta ei (vielä) suomenkielisiä selityksiä. Oikeustieteestä haku antaa vastaukseksi kymmenittäin ellei sadoittain siteerauksia juristerian
kirjoista ym. lähteistä.
Jos edellä sanotusta huolimatta tämän lukija innostuu tutustumaan myös tämän julkaisun tausta-artikkeleihin, niin hän saa kohtuullisen hyvän kuvan siitä, minkälaisia
käsitteitä nyt käytetään ja tarvitaan liikuntakulttuurin eri osa-alueilla. Lisäksi artikkeleissa selviää se, miksi näitä käsitteitä tarvitaan. Julkaisussa on myös pyritty esittämään tulevaisuuden kehityssuuntia.
Lopuksi on rehellisesti sanottava, että työ jäi pahasti kesken. Syy ei kuitenkaan kokonaan ole tutkijan, vaan tutkimusaihekin on suuri syyllinen tähän keskeneräisyyteen.
Käsitteiden kehittymistä ei voi pysäyttää eikä se ole järkevääkään. Huominen tuonee
jo taas uusia käsitteitä liikuntakulttuuriimme.
Aiemmissa luvuissa esitettyjen suositusten lisäksi tässä esitellään vielä kaksi konkreettista suositusta. Toinen tehtiin jo vuonna 2013 liikuntalakityöryhmän pyynnöstä.
Tutkija määritteli siinä käsitteet, joiden avulla työryhmä voisi identifioida liikunnan ja
urheilun harrastajaryhmät ja osin myös toteuttajatahot lainsäädäntöä ja poliittista
ohjailua varten. On huomattava, että tällainen rajaus tehtävässä rajoittaa huomattavasti käsitteellistämistä.
Toinen konkreetti suositus tai ehdotus koskee tällaisen käsitetyöskentelyn jatkoa.
Tarvetta monille jatkotutkimuksille on toki aina olemassa, mutta tällä kertaa suositus
koskee Internet-sivustoa tai muuta sähköistä tietopankkia, johon koottaisiin liikuntakulttuurin käsitteitä, niitä selitettäisiin ja niistä käytäisiin keskustelua. Tämä tutkimus
antaa tähän jo kohtalaisen pohjankin. Tällainen jatkuvasti täydentyvä ja ainakin osin
vuorovaikutteinen tietopankki edesauttaisi niin asiantuntijoita, harrastajia kuin tutkijoitakin heidän työssään ja toimissaan.

6.4. Suositus koskien liikuntalaissa tarvittavia käsitteitä
		 Liikuntalakia uudistavalle työryhmälle huhtikuussa 2013
			 FT Arto Tiihonen

Aluksi
Alustavia ehdotuksia liikuntakulttuurissa ja politiikassa käytettävistä käsitteistä, joita
työryhmä voisi harkita käytettäväksi liikuntalain uudistuksessa. Ehdotukseni on ajateltu koskemaan juuri liikuntalakia ja laajemmin valtion ohjaamaa liikuntapolitiikkaa.
Käsitetarkastelu koskee vain liikuntaa ja urheilua kuvaavia käsitteitä eikä esimerkiksi
kansalaistoimintaa, tasa-arvoa yms. käsitteitä. Esitykset eivät koske muualla liikun-
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takulttuurissa, kuten järjestöissä, tieteessä, yksityisissä palveluissa tai edes kunnissa
käytettäviä käsitteitä – toki välilliset heijastusvaikutukset ovat olemassa, jos nämä
käsitteet otetaan käyttöön liikuntalaissa ja -politiikassa.
Ehdotukseni tausta-ajatuksina ovat: käsitteiden tulee olla ymmärrettäviä koko liikuntakulttuurin alueella sen eri toimijoille, mutta myös kansalaisille, muille hallinnonaloille ja julkisuudelle. Käsitteiden pitää olla riittävän yksiselitteisiä, mutta ei myöskään liian rajaavia tai spesifejä. Niiden pitää kattaa koko liikunnan ja urheilun kenttä
ja käsitteillä ei saa olla liikaa päällekkäisyyttä. Käsitteiden avulla täytyy pystyä ohjaamaan ja resurssoimaan, sekä vaikuttamaan liikunta- ja urheilupolitiikkaan. Käsitteiden avulla täytyy pystyä kommunikoimaan toimijoiden kanssa. Liikuntalakiin valittavien käsitteiden kautta tulisi myös ilmaista jonkinlaista tahto- tai tavoitetilaa siitä,
mihin suomalaista liikuntakulttuuria kehitetään tulevina vuosina.
Esitän ensin yläkäsitteen, välikäsitteet ja alakäsitteet. Perustelen lyhyesti jokaisen
käsitteen.
1. Yläkäsite: Liikuntakulttuuri
Liikuntakulttuurilla tarkoitetaan koko liikunnan ja urheilun kattamaa ilmiökenttää.
Käsitteessä yhdistyy liikunta, joka viittaa fyysiseen tekemiseen ja toisaalta kulttuuri,
joka pitää sisällään kaikki ne merkitykset, jotka liikunnalle ja urheilulle kulttuurissamme annetaan. Käsite voi olla aika avoin, koska on oltava yksi sana, jolla voi kuvata
koko aluetta. Sen alle syntyy koko ajan uusia ilmiöitä, alakulttuureja, laji- ja harrastekulttuureja ja jotkut ilmiöt taas menettävät merkitystään. Tarvittaessa voidaan käyttää esimerkiksi etuliitteitä ”vanha” tai ”uusi” tai ”vaihtoehtoinen” jne., mutta silloinkin voisi olla hyvä, että tarkoitetaan koko ilmiökokonaisuutta. Liikuntakulttuuria voi
myös tutkia ja kehittää käyttämällä hyvin erilaisia käsitteitä – näitä ei kannata rajata.
Liikuntakulttuuri sopii myös opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle ja kulttuuri laajentaa liikunnan ja urheilun käsitteitä myös muille elämän- ja hallinnonaloille.
2. Välikäsitteet: liikunta ja urheilu
2.1. Välikäsite: Liikunta ja vastaavasti liikuntapolitiikka
Liikunnalla ja liikunta-alkuisilla tai -loppuisilla käsitteillä kuvataan ilmiökenttää, jossa
keskeistä on eri väestön eri osien monenlaisen liikunnan, liikuntamahdollisuuksien
ja liikunnallisuuden edistäminen niin, että liikunnasta tulee mahdollisimman monelle
elämäntavan tai -tyylin luonteva osa. Liikunnan alakäsitteitä tässä luokittelussa ovat:
arkiliikunta, kuntoliikunta, harrasteliikunta, terveysliikunta ja erityisliikunta. Liikuntapolitiikka -käsitettä käytettäisiin kuvaamaan niitä poliittisia toimenpiteitä, jotka kohdistuvat tähän liikunta-käsitteen rajaamaan liikuntakulttuurin osa-alueeseen.
2.2. Välikäsite: Urheilu ja vastaavasti urheilupolitiikka
Urheilulla ja urheilualkuisilla ja -loppuisilla käsitteillä kuvataan ilmiökenttää, jossa
keskeistä on urheileminen sen eri muodoissaan, urheilemisen olosuhteiden parantaminen sekä urheilukulttuurin kaikinpuolinen kehittäminen. Tavoitteena on sekä
urheiluharrastuksen lisääminen, urheiluvalmennuksen ja urheilun järjestelmien kehittäminen että urheilullisen menestyksen saavuttaminen kilpa- ja huippu-urheilun
eri tasoilla. Urheilun alakäsitteitä ovat: junioriurheilu, kilpaurheilu, huippu-urheilu
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ja veteraani/senioriurheilu. Urheilupolitiikka -käsitettä käytettäisiin kuvaamaan niitä
toimenpiteitä, jotka kohdistuvat tähän urheilu-käsitteen rajaamaan liikuntakulttuurin osa-alueeseen.
Tutkimuksen aikana on tullut hyvin selväksi se, että liikunta ja urheilu sekä vastaavasti liikuntapolitiikka ja urheilupolitiikka -käsitteet aiheuttavat hämmennystä jopa
alan asiantuntijoille puhumattakaan suuresta yleisöstä ja mediasta. Ilmiötasolla ongelmana on ollut se, että urheilun parissa työskentelevät eivät ymmärrä, miksi heidän pitäisi käyttää liikuntatermiä kuvatessaan urheilemista ja urheiluseuroissa toimimista. Kaikki urheileminen on heille liikuntaa, mutta kaikki liikunta ei ole urheilua.
Liikunnan (arki-, kunto-, terveys- ja erityisliikunnan) parissa toimivat taas käyttävät
luontevimmin liikuntatermiä, vaikka osa toiminnasta olisikin urheilua tai urheilulajien harjoittamista. Liikunta on muutakin kuin urheilua. Julkisessa sanassa ja todennäköisesti myös kansalaisten keskuudessa hämmennystä herättää se, että selkeästi
urheilun tukemiseen tarkoitetut resurssit ja toimenpiteet kuvataan liikunnan edistämiseksi ja liikuntapolitiikaksi.
Liikuntakulttuuri on käsittääkseni niin kehittynyttä, että liikunnan ja urheilun ilmiöt, toiminnat ja toimijat sekä niiden kehittämiseksi tarkoitetut poliittiset toimenpiteet ovat niin eriytyneet ja tahoillaan eri tavoin perustellut ja vahvat, että on tarkoituksenmukaista siirtyä kahden käsitteen käyttöön rinnakkain. Liikuntakulttuuri
käsitteellä voidaan ilmaista yhteinen ilmiöpohja ja liikuntakulttuurin edistämisellä
tai kehittämisellä korvata yhteisen politiikkatermin puute. Arkielämässä ihmiset todennäköisesti tulevat jatkossakin sekoittamaan liikunnan ja urheilun käsitteet iloisesti keskenään, mutta poliittisessa kielenkäytössä ja esimerkiksi lisääntyvässä eri
hallinnonalojen kanssa toimimisessa ja eri kohderyhmille kommunikoinnissa uskon
liikunta- ja urheilukäsitteiden ja -politiikkojen eriyttämisen parantavan poliittista keskustelua, eri toimijoiden yhteistyötä ja poliittista ohjaamista.
3. Alakäsitteet. Liikunnan ja urheilun (4) alakäsitteet
Alakäsitteet olen valinnut sekä liikuntakulttuurin ilmiöiden, liikunta- ja urheilutoimijoiden että liikuntapoliittisen tarkoituksenmukaisuuden perusteella. Yritin tavoittaa
liikuntakulttuurin laajentuneen ja osin eriytyneen kokonaisuuden liikuntalakia ajatellen tarpeellisella tarkkuudella näiden alakäsitteiden alle. Se on mielestäni tärkeä
tavoite, kun tavoitteena on tehdä Suomesta ”maailman liikkuvin urheilukansa” tai ainakin, kun tavoitteena on liikuntakulttuurin kaikinpuolinen edistäminen ja kehittäminen. Käytettyjen käsitteiden täytyy myös toimia kentällä eli niitä vastaavia toimijoita (julkisia, kansalaistoiminnan, yksityisen sektorin toimijoita tai perheitä/yksilöitä)
täytyy olla olemassa, jotta resurssit voitaisiin kohdentaa oikein ja liikunta- ja urheilutoimintaa voitaisiin edistää toimijoiden kanssa yhteistyössä. Selvää on, että kaikkia
mahdollisia käsitteitä ja toimijoita ei voi sisällyttää lakiin sellaisina kuin toimijat itse
haluaisivat. Tärkeää kuitenkin on, että käsitteet pitävät sisällään kaikki kohde-/toimijaryhmät, liikuntaa ja urheilua edistävät toimijat ja toimintatavat.
3.1. Arkiliikunta
Arkiliikunnalla tarkoitetaan yksinkertaisesti kaikkea arjessa tapahtuvaa liikkumista.
Yhteisenä tavoitteena kaikilla hallinnonaloilla ja -tasoilla tulee olla arkiliikunnan kai-
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kinpuolinen edistäminen. Keskeisiä asioita ovat asumisen ja arkisen toiminnan – työ-,
koulu-, ostos-, harrastusmatkat – liikkumisen mahdollistavat liikuntaympäristöt ja
-olosuhteet. Tärkeitä ovat myös eri alueille suunnitellut (lähi)liikuntapaikat, ulkoilu- ja
luontoliikuntaolosuhteet ja -palvelut. Arkiliikuntaa on myös oppilaitosten välitunneilla, työpaikkojen ja laitosten arjessa harjoitettava liikunta. Arkiliikunnan tuki on siis
opetus- kulttuuriministeriössä osin nykyisen liikuntapaikkarakentamisen tuki yhdistettynä eri hallinnonalojen ja muiden toimijoiden kanssa tehtävään työhön, joka voi olla
myös hankeluonteista ja se voi sisältää myös erilaisten yhteisöjen tukea (esim. asukasyhteisöjen aktivointia lähiliikuntapaikkojen ja –alueiden käyttäjiksi ja näiden alueiden
suunnittelua ja toteuttamista yhdessä asukkaiden kanssa). Arkiliikunnalla edistetään
koko väestön fyysistä tai liikunnallista aktiivisuutta ja pääasiallisina toimijoina ovat
kunnat, eri hallinnonalat, ELY-keskukset ja Valo ry:n aluejärjestöt sekä erilaiset organisaatiot (työpaikat, koulut jne.). Yhteisöistä tärkeimpiä ovat perheet, naapuri/lähiyhteisöt, työyhteisöt ja muut mahdolliset löyhät yhteisöt.
3.2. Kuntoliikunta
Kuntoliikunnalla tarkoitetaan tässä kaikkea sitä toimintaa, jolla ihmiset nostavat tai
ylläpitävät kuntoaan. Kunto pitää tässä sisällään niin kestävyys-, lihas- kuin muunkin
kunnoksi luokiteltavan kunnon osa-alueen. Kuntoliikunnan alle voisi sijoittaa myös
suuren osan ns. terveyttä edistävästä liikunnasta. Kuntoliikuntalajien ja -muotojen
kirjo on valtava ja se kasvaa koko ajan. Kuntoliikuntakäsitteen alle kuuluvat myös
(massa)liikuntatapahtumat, kuntokampanjat ja iso osa liikunnanohjauksesta ja liikuntaneuvonnasta henkilökohtaiseen kuntovalmentajaan asti. Toimijoina tärkeimpiä ovat kuntoliikuntajärjestöt, yksityiset liikuntapalvelut, julkiset liikuntapalvelut ja
esimerkiksi oppilaitosten (yliopistoliikunta) tai työpaikkojen kuntoliikuntatoimijat.
Kuntoliikunta sopii myös hyvin liikunnan aluejärjestöjen toimintaan ja esimerkiksi
vakiintunut KKI (Kunnossa kaiken ikää)-toiminta sopii kuntoliikuntakäsitteen ja toiminnan alle. Liikuntapoliittisesti keskeistä on se, että varsinkin aikuiset eli opiskelijat, työikäiset ja eläkeläiset saadaan mukaan kuntoliikuntatoimintaan. Tavoitteena
tulisi olla, että laadukkaita kuntoliikuntapalveluita on tarjolla kohtuuhintaisesti tälle
suurelle kohderyhmälle. Varsinkin julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistoimintaa tulisi kehittää näiden laajasti ottaen hyvinvointipalvelujen kehittämisessä, mm. kolmaslähdemallin (www.kolmaslahde.fi) mukaisesti. OKM voisi yksityisten
kulttuuripalvelujen kehittämisen tapaan kehittää yksityisiä liikuntapalveluja. Liikunta/kulttuurisetelin käyttöönottoa kuntoliikunnan edistämisessä varsinkin vähän liikuntaa tai liikunnasta syrjäytymisvaarassa olevien liikuntaa edistävänä tulisi tutkia.
3.3. Harrasteliikunta
Harrasteliikunnalla tarkoitetaan tässä urheiluseurojen, muiden yhdistysten/järjestöjen ja esimerkiksi nuorisotalojen tuottamaa lähinnä lasten ja nuorten liikuntaa ja
urheilua, jossa tavoite ei ole kilpaurheilussa eikä lajiliittopohjaiseen kilpaurheiluun
osallistumisessa. Toimijoina tärkeimpiä ovat nuoret itse omissa löyhissä harrasteyhteisöissään, joiden kautta monet uudet liikunta- ja urheilulajit ovat tulleet Suomeen
ja muuttuneet osin myös kilpa- ja huippu-urheiluksi. Harrasteliikunnan keskeisenä
kohde- tai toimijaryhmänä ovat 15–20 (12–25) -vuotiaat nuoret, jotka haluavat liikkua ja urheilla, mutta eivät yhtä intensiivisesti kuin kilpaurheilu edellyttäisi, vaan
osana nuorisokulttuuria. Harrasteliikunta voisi olla osa laajempaa nuorten harrastus-,
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kulttuuri- ja vapaaehtoistoiminnan kenttää ja kehittämistoimintaa, jossa nuoret itse
olisivat myös aktiivisina toimijoina. Toimintaa voi tukea esimerkiksi suoralla seura-/
yhdistystuella ja hanketuella projekteille/tapahtumille. Osa urheiluseuroista tai urheiluseuran osa voisi keskittyä pelkästään tähän harrasteliikuntaan ja/tai nuorten
yhteisiin osallisuutta ja toimijuutta lisääviin toimintoihin. Tällaiset toimijat voisivat
organisoitua löyhästi vaikkapa sosiaalisen median kautta ja yhteistyössä eri nuorisoja vapaaehtoistoiminnan järjestöjen kanssa. Tavoitteena olisi elävä nuorisokulttuuri, jossa harrasteliikunnalla olisi nykyistä suurempi asema. Harrasteliikunnan yhtenä
tavoitteena tulisi nähdä syrjäytymisvaarassa olevien tukeminen ja jo syrjäytyneiden
uudelleen voimaannuttaminen joko harrastajina tai toimijoina. Tärkeää on myös kehittää uusia menetelmiä ja toimintoja, joihin mahdollisimman moni voisi osallistua.
3.4. Terveysliikunta
Terveysliikunnalla tarkoitetaan tässä liikuntaa ja liikuntatoimintaa, jonka tavoitteena on saada liikunnan harjoittajiksi ne ihmisryhmät, joilla on terveydellisistä, mutta myös muista syistä ongelmia harjoittaa liikuntaa terveytensä kannalta riittävästi.
Erityisenä kohderyhmänä ovat ns. elämäntapasairauksista kärsivät eli liikalihavat,
päihdeongelmaiset ja peliriippuvaiset, mutta myös eri sairauksista, vammoista tai
vaikkapa nivelproteesileikkauksesta kuntoutujat. Kansanterveydellisesti ja -taloudellisesti tässä on kyse erittäin oleellisesta riskiryhmästä, jonka tukemiseen tarvitaan
ennen kaikkea terveydenhoidon ja sosiaalialankin osaamista yhdessä liikuntaosaamisen kanssa. Toimijoista tärkeimpiä ovat terveydenhuollon ammattilaiset eli lääkärit, fysioterapeutit, terveydenhoitajat ja terveysalan organisaatiot, kuten terveyskeskukset, työterveysasemat, kuntoutuskeskukset, terveys- ja sosiaalialan laitokset
(palvelutalot, vanhainkodit jne.) sekä apteekit. Kuntien ja järjestöjen lisäksi toimijoina
voisivat olla myös tulevat sote-alueet, jotka voisivat ottaa vastuuta terveysliikunnasta, terveyttä edistävästä liikunnasta tai ennaltaehkäisevästä työstä, millä käsitteellä
sosiaali- ja terveyspuolella halutaankin toimia. Yhteisöistä keskeisiä ovat kansanterveysjärjestöt ja potilasjärjestöt sekä liikunnan aluejärjestöt ja muut organisaatiot,
joilla on osaamista ja toimintaa terveysliikunnan alueella (Ikäinstituutti, liikuntaseurat, yksityiset liikuntapalvelut). Päävastuu terveysliikunnan tai terveyttä edistävän
liikunnan osalta pitäisi olla sosiaali- ja terveysministeriössä ja/tai esimerkiksi THL:ssä
(terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa). OKM:n tulisi toimia aktiivisesti yhteistyössä
sosiaali- ja terveysministeriön ja muiden alan toimijoiden kanssa, jotta terveysliikunta organisoitaisiin sen tarvitsemalla tavalla ja sen tukeminen tulisi hoidettua STM:n,
mutta myös Kelan ja muiden vakuuttajien kautta. Käsitteellisesti ja toiminnallisestikin
terveysliikunta ja toimintakyky – varsinkin fyysinen toimintakyky ja sen edistäminen
tai ylläpitäminen – voivat olla lähellä toisiaan. Käytännössä on kyse siitä, että fyysisen toimintakykynsä tilapäisesti menettäneen täytyy saada aika voimakastakin tukea
selviytyäkseen arjessa, jonka jälkeen hän tarvitsee terveysliikunnan kaltaista ohjattua ja terveysperustaista liikuntaa kyetäkseen siirtymään joko aktiiviseksi arkiliikkujaksi tai kuntoliikunnan harjoittajaksi. Ja toisaalta siitä, että toimintakyvyn kannalta
riskiryhmäksi määritellyt saisivat riittävän laadukasta ja kohdennettua tukea oman
toimintakykynsä ylläpitämiseen. Monesti he tarvitsevat monien eri toimijoiden ja
ammattilaisten tukea.
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3.5. Erityisliikunta
Erityisliikunnalla tarkoitetaan tässä vamman tai sairauden takia erityistä tukea tarvitsevia ihmisiä ja ihmisryhmiä. Erityisliikunta on yläkäsite erityisryhmien liikunnalle ja
soveltavalle liikunnalle – sen sijaan vammaisurheilu ei kuulu käsitteen piiriin, vaikka
yhteistyötä toimijoiden kanssa täytyy tulevaisuudessakin olla. Erityisliikunta toimii
usein oppilaitoksissa erityispedagogiikan kokonaisuudessa, jossa soveltava tai sovellettu liikunta on yksi pedagogisista menetelmistä, joilla liikunta tehdään kaikille mahdolliseksi. Kyse ei siis ole vain liikunnan soveltamisesta erityisryhmille, vaan ennen
kaikkea liikunnan tekemisestä kaikille avoimeksi ja mahdolliseksi. Se on siten tärkeä
integroinnin väline, mutta myös inkluusion mahdollistaja. Erityisliikunnan kautta voi
jatkaa esimerkiksi aktiiviseksi vammaisurheilijaksi. Erityisliikuntaa on myös kunnissa,
eri järjestöissä sekä yksityisissä liikunta- tai sosiaalipalvelujen tuottajien toiminnassa.
Näissä erityisliikunta on usein tietylle erityisryhmälle – esimerkiksi vamma- tai vaikkapa mielenterveyskuntoutujaryhmälle – sovellettua ja suunnattua liikuntatoimintaa. Täysi integraatio muiden käyttäjäryhmien kanssa ei näissä ryhmissä ole käytännössä mahdollista, vaikka se tavoite olisikin. Erityisliikunnan rajat terveysliikuntaan,
vammaisurheiluun ja ikääntyneiden – varsinkin erityistä tukea tarvitsevien – suuntaan ovat liukuvat. Vaikka käsitteellisesti rajaukset onkin mahdollista tehdä, niin käytännössä tulevaisuudessa pitää ratkaista se, miten edellä kuvatun kaltainen lähinnä
sosiaali- ja terveystoimen tuottama terveysliikunta niveltyy erityisliikunnan kanssa.
Kuuluvatko elämäntapasairauksista kärsivät, toipuvat ja kuntoutuvat erityisliikunnan
piiriin vai eivät? Tulevaisuudessa kuntien erityisliikunnan ohjaajat voisivat entistä
enemmän toimia alueen koordinaattoreina eli he olisivat välittäjinä erilaisten erityisliikuntaa tarvitsevien ryhmien ja toimintaa tuottavien tahojen, kuten kunnan oman
erityisliikunnan ohjauksen, liikuntayritysten, järjestöjen ja laitosten (terveyskeskukset, palvelutalot jne.) kanssa. Heidän asiantuntemuksellaan eri ryhmien edustajille
voisi löytyä myös oikea paikka, josta saada tukea, ohjausta ja itselle sopiva ryhmä.
4. Urheilun alakäsitteet
4.1. Junioriurheilu
Junioriurheilulla tarkoitetaan sitä kaikkein laajinta ja elävintä osaa suomalaisessa liikuntakulttuurissa, joka liikuttaa lapsia ja nuoria eri urheilulajien parissa laajasti aina
14–15 -ikävuoteen asti ja vähemmässä määrin aina aikuisuuteen asti. Junioriurheilussa yhdistyy niin leikki, liikunta kuin urheilukin, mutta aina urheilemisen ja kilpailemisen kontekstissa. Se tuottaa erilaisia kokemuksia, joista osa on hyviä, osa huonoja
elämyksiä. Niissä lapsen ja nuoren identiteetti kasvaa ja voimistuu, mutta se voi myös
musertua. Hän saa erilaisissa yhteisöissä osallisuuskokemuksia ja osa vahvistaa myös
toimijuuttaan ottamalla vastuuta itsestään ja toisista. Junioriurheilu vetää mukaansa
myös runsaasti vapaaehtoisia, äitejä, isiä ja kokonaisia perheitä, muista vapaaehtoisista puhumattakaan. Junioriurheiluun osallistujista vain osa jatkaa aikuisuuteen asti
ja vielä pienempi osa kilpa- tai huippu-urheilijaksi kansalliselle tai kansainväliselle tasolle. Junioriurheilussa kaikki ovat kuitenkin vielä samoilla kentillä, samoissa kisoissa
ja saman urheiluhengen elähdyttäminä mukana. Junioriurheilun tukeminen on keskeinen tehtävä niin valtiollisen kuin kunnallisen liikunta- ja urheilupolitiikan tekijöille.
Urheiluseurojen avustukset, urheilemisen olosuhteet ja yleinen urheilumyönteisyys
edesauttavat vireän junioriurheilun syntymistä. Junioriurheilua on kuitenkin tuettava
myös innovatiivisemmin keinoin, jotta mahdollisimman monella lapsella ja nuorella
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olisi taloudelliset ja kulttuuriset mahdollisuudet harrastaa rakastamaansa lajia. Yhä
useamman lajin harrastusmaksut ovat osalle väestöä liian korkeita. Jotkut kunnat
ovat varanneet tähän tukea, mutta kaikki eivät tätä osaa tai leimautumisen pelossa
ilkeäkään hakea. Myös joillakin seuroilla/lajeilla on erilaisia rahastoja tai tukijärjestelmiä, mutta yhtenäistä linjaa ei ole vielä syntynyt. Toisaalta lisenssi- ym. maksujen
kohtuullistaminen voisi sekin olla mahdollista esim. yhteislisenssien kautta – näitä
liikunta- ja urheilupoliittisia keinoja on edistettävä myös valtakunnallisesti. Käytännössä, mutta myös poliittisesti, on erityisen tärkeää, että junioriurheilussa eettisyys,
suvaitsevaisuus ja sukupuolten tasa-arvo toimii ruohonjuuritasolla ihmisten välisissä
kohtaamisissa. Tämä vaatii toimijoilta asioiden positiivista esillä pitämistä, mutta tarvitaan myös hankkeita, joiden avulla mm. maahanmuuttajaväestön osallistumista junioriurheiluun tuetaan eri tavoin. Tyttöjen urheilemista voivat seurat ja lajiliitot edistää myös omaa tukipolitiikkaa ja painopisteitään muuttamalla. Elävä ja positiivinen
junioriurheilu luo hyvän pohjan niin kilpa- kuin huippu-urheilullekin, mutta junioriurheilu ei saa olla näille kokonaan alisteinen, vaan laaja, monipuolinen ja voimaannuttavia sekä inhimillisesti tärkeitä kokemuksia tarjoava junioriurheilu on tavoite sinänsä.
4.2. Kilpaurheilu
Kilpaurheilulla tarkoitetaan tässä sitä osaa urheilusta, jota voisi kuvailla huippu-urheilun muutosryhmän käyttämin käsittein ”urheilijan polun” valintavaiheeksi, jota
tukee urheiluakatemiaohjelma. Urheilupoliittisesti Humu-työryhmän työ on edelleen
jonkin verran avaamaton kirja, koska loppuraportin kautta uusi toimintatapa ja osin
uudet rakenteetkin aukenevat ulkopuoliselle lukijalle liian niukan informaation varassa. Raportin perusteella voi sanoa ainakin sen, että se tuntuisi edellyttävän melko
runsasta, uutta resurssointia urheiluakatemioihin. Seura-, piiri- ja lajiliitto-organisaatioiden toiminta ja merkitys jää raportin kautta luettuna epäselväksi, mutta todennäköisesti niiden resurssit ja toiminnat ajatellaan suurin piirtein samanlaisiksi kuin
nykyään, vaikka toimintatapa muuttuisikin. Yhteistyö oppilaitosten kanssa tässä mallissa tiivistyisi. Oletettavaa lienee se, että tavoitteellisempi valmentautuminen aloitetaan tulevaisuudessa aiemmin ja että noin 16 ikävuoden tienoilla nuoren olisi tehtävä valintansa siitä, pyrkiikö huipulle vai ei. Todennäköisesti vanhimpien junioreiden
kilpasarjat muuttuvat kilpailullisimmiksi kuin mitä ne nykyään ovat. Kilpaurheilu siis
laajenee aikuisten kansalliselta tasolta vanhimpiin juniorisarjoihin joko niin että noiden sarjojen tasoa pyritään nostamaan (vähentämällä joukkueita) tai että junioriyksilöt siirtyvät aikuisten sarjoihin aiemmin. Rakenteellisesti ja kulttuurisesti syntynee
kuitenkin kokonaisuus, jota voi hyvin kuvata kilpaurheiluksi ja siihen voi kohdistaa
erilaisia tukitoimenpiteitä. Näitä en kuitenkaan tässä ala erittelemään, vaan oletan,
että Humu-työn pohjalta kannattaa asian kanssa edetä.
4.3. Huippu-urheilu
Huippu-urheilulla tarkoitetaan tässä kansainvälisen tason huippu-urheilua ja joissakin tapauksissa myös kansallisen tason ammattilaisurheilua. Huippu-urheilu tai sen
eri lajit tarvitsevat huippu-urheilun suorituspaikkoja. Valtio ja kunnat eivät voi huolehtia ilman järjestöjen ja yksityisten tukea kaikista tarvittavista huippu-urheilun
suorituspaikoista eikä muusta resurssoinnista. Huippu-urheilun eri toimijoiden tulisikin kyetä tekemään priorisointeja sen suhteen, mitkä suorituspaikat ja toisaalta
minkälainen tuki tarvitaan ja missäkin järjestyksessä suomalaisen huippu-urheilun
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kehittämiseksi. Humu-raportissa huippu-urheilun tuki tiivistyy huippuvaiheeseen ja
huippuvaiheen ohjelmaan. Käsitteellisesti lienee tärkeintä, että huippu-urheilu on
mahdollinen käsite kuvaamaan juuri tätä huippuvaihetta urheilijan polulla ja sen tukijärjestelmissä yhtä hyvin kuin kilpaurheilu kuvaisi lähinnä valintavaihetta ja junioriurheilu lapsuusvaihetta. Päällekkäisyyttähän näillä välttämättä on, mutta jos urheilupoliittiset toimijat ja päättäjät ymmärtävät kokonaisuudet samalla tavalla, niin ongelma
ei liene suuri. Suurelle yleisölle ei ehkä kuitenkaan kannata kommunikoida ”vaiheiden” tai ”ohjelmien” avulla, puhumattakaan ”lapsuus-, valinta- ja huippuvaiheesta”
tai ”urheiluakatemia-, osaamis- tai huippuvaiheen ohjelmista”, vaikka toimintatapa
ja resurssointi olisikin ajateltu noihin rakenteisiin ja toimintatapoihin. Liikuntalaki ja
liikunta- ja urheilupolitiikka ei voine käyttää käsitteitä, joita on luotu jonkin tietyn
osajärjestelmän sisällä kuvaamaan uutta toimintatapaa tai prosessia. Se ei tarkoita kuitenkaan sitä, etteikö tukitoimia voitaisi kohdistaa noita vaiheita ja ohjelmia
käyttämällä, jos se nähdään toimivaksi järjestelmäksi. Ja voihan olla, että nuo uudet
huippu-urheilua ja esimerkiksi Valo ry:n toimintaa kuvaavat käsitteet toimivat hyvin,
tulevat laajemmalle joukolle tutuksi ja voidaan ottaa käyttöön poliittisessa ohjailussa
ja liikuntakulttuurin keskusteluissa jo lähitulevaisuudessa.
4.4. Aikuisurheilu (veteraani-, ikämies- tai naisurheilu, senioriurheilu)
Veteraaniurheilu tai ikämies-/-naisurheilu on käsitteellisesti hankala, kuten kaikki
ikään liittyvät käsitteet tässä ikääntyvässä yhteiskunnassa ja maailmassa. Tässä tarkoitetaan kuitenkin 30+, 35+ tai 40+ ikäisenä aloitettavaa veteraaniurheilua eri lajeissa. Suomalainen urheilun lajiliittojärjestelmä on suhtautunut veteraaniurheiluun hiukan ristiriitaisesti – joillekin se on normaalia toimintaa, toisilla sitä ei ole lainkaan. Osa
veteraaniurheilusta toimii Suomen veteraaniurheiluliiton alaisuudessa. Eräissä lajeissa toiminta on varsin aktiivista, harrastajia on paljon ja kansainvälinen menestyskin
on hyvää. Tulevaisuudessa aikuisten urheileminen on todennäköisesti lisääntymässä. Veteraaniurheilemisen kehittäminen ja tukeminen voidaan nähdä osana urheilun
maailmaa ja urheilupolitiikkaa, koska toimintatavat ovat samat ja urheileminen on tavoitteellista. Urheilemisen kokemuksellisuudet ja merkitysmaailmat pysyvät samoina kuin nuorempien urheilussa, vaikka terveys- ja kokemusmerkitykset ehkä lisääntyvätkin suoritusmerkitysten sijasta. Veteraaniurheilu on toki myös kuntoliikuntaa
tai -urheilua, mutta ei tässä esitetyssä merkityksessä kuitenkaan terveysliikuntaa.
Kyseessä ovat kuitenkin yleensä terveet, toimintakykyiset ja hyviin tai huippusuorituksiinkin yltävät urheilijat. Toisaalta taso kansallisissa tai paikallisissa kilpailuissa on
sellainen, että osallistumisen kynnys ei ole kovin korkea. Veteraaniurheiluun myös
toivotetaan kaikki tervetulleiksi. Potentiaalia veteraaniurheilulla on paljon enemmän
kuin mikä on sen painoarvo ja harrastajamäärät. Veteraani- tai senioriurheilun kehittämiseksi tarvittaisiin humu-projektia, jonka avulla rakennettaisiin vielä ”huippuvaiheen” jälkeinen ”seniorivaiheen ohjelma”, joka olisi houkutteleva vaihtoehto niin
kansainvälisille, kansallisille kuin paikallisen tason urheilijoillekin aikuisiässä. Ja jopa
niille, jotka eivät nuorena ehtineet sen enempää juniori-, kilpa- kuin huippu-urheiluunkaan mukaan. Ikääntyvässä ja elämäntapaongelmien riivaamassa tulevaisuuden
Suomessa pitää olla liikunnallisia ja urheilullisia vaihtoehtoja senioriurheilun parissa,
joka tarjoaa monenlaisia kokemuksia ja vahvistaa urheilun ja liikunnan merkitystä
koko elämänkulun aikana. Monet veteraaniurheilijathan ovat nousseet ikään kuin
mallikansalaisiksi osoittaessaan, että harjoittelemalla vanhakin voi pysyä suoritus- ja
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toimintakykyisenä vaikka kuinka pitkään. Veteraaniurheiluliitto muutti nimensä 2014
alkaen aikuisurheiluliitoksi, joka kuvannee paremmin nykytilaa. Käsitteen tutuksi tuleminen vaatii aikaa, mutta itse toiminnan kannalta tärkeintä on tietysti se, että se
puhuttelee kenttää ajanmukaisesti.

Lopuksi tai keskustelun vauhdittamiseksi
Tässä esittämäni jako liikuntakulttuurin käsitteiksi on tehty kesken tutkimustyötäni, joten tarkemmat perustelut tutkimukseni kautta jäävät tässä vielä antamatta.
Kaikkiin tässä esittämiini ehdotuksiin tutkimukseni ei toki tule antamaan mitään yksiselitteistä vastausta – käsitykset sopivista ja toimivista käsitteistä vaihtelevat kentällä ja asiantuntijoiden teksteissäkin niin paljon toisistaan. Uskaltauduin kuitenkin
tekemään tämän alustavan ehdotuksen liikuntalakityöryhmälle, koska minulta sitä
pyydettiin. Katsoin sen velvollisuudekseni ja ajattelin, että joku pohja keskusteluille
on joka tapauksessa annettava. En kuitenkaan suhtaudu esitykseeni sellaisena, että
tästä pitäisi pitää kiinni tai että tämä olisi tutkimuksen viimeinen sana. Päinvastoin:
keskustelua pitää edelleen avata, sitä pitää käydä monilla foorumeilla ja tässä esitettyä pitää tarvittaessa muuttaa huomattavastikin. Mutta tässä on nyt yksi pohja
haasteelliselle ja tärkeälle työlle, jota lain valmistelu aina on.

6.5. Suositus koskien liikuntakulttuurin käsitetietopankkia
Tavoite ja tarkoitus
Opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntayksikössä on havahduttu liikuntakulttuurin
käsitteistön moninaisuuteen ja käsitteiden epämääräisyyteen (sektoritutkimushanke 13/2012). Tehdyn tutkimuksen perusteella suositellaan, että liikuntakulttuurissa
tarvittavista käsitteistä tehtäisiin Internet-sivusto tai osa nykyisiä sivuja, jossa käsitteitä esiteltäisiin ja selitettäisiin. Käsitteiden käytöstä annettaisiin myös suosituksia.
Tavoitteena on lisätä ymmärrystä erilaisista käsitteistä ja niiden suhteista toisiinsa,
uusien tai ennestään tuntemattomampien käsitteiden tunnettavuutta ja käsitteistä
käytävää keskustelua. Tavoitteena on lisätä liikuntakulttuurin toimijoiden (OKM, kunnat, järjestöt, yksityiset liikuntapalvelut) välistä yhteisymmärrystä, yhteisymmärrystä muiden toimijoiden (yhteiskunnan sektorit, hallinnonalat, kansainväliset toimijat,
media) kanssa sekä yleensä liikuntakulttuurikeskustelun ymmärrettävyyttä kansalaisten silmissä.

Sisältö ja toiminta
Sivustolla esitellään ja selitetään liikuntakulttuurissa käytettäviä ja tarvittavia käsitteitä. Sivusto täydentyy ja tarkentuu jatkuvasti. Sivustosta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntayksikön yhdessä muiden liikuntakulttuurin tärkeiden toimijoiden kanssa nimittämä ja resurssoima työryhmä sihteereineen. Sivuston sisällöstä
vastaa nimettävä työryhmä, mutta sisällöntuottajiksi haastetaan kaikki liikuntakulttuurin toimijat. Osa-aikainen sihteeri valmistelee työryhmälle esitykset, toimii yhteyshenkilönä sisällöntuottajien suuntaan ja vastaa käytännössä sivuston sisällöstä.
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Työryhmän hyväksymien käsitteiden ja muotoilujen lisäksi sivustolla voidaan julkaista samasta käsitteestä useita kilpailevia tai rinnakkaisia selityksiä joko anonyymisti
tai tekijän nimellä varustettuna (työryhmällä tieto tekijästä aina tulee olla). Käsitteiden erilaisesta käytöstä ja käyttöyhteyksistä annetaan myös linkitettyjä esimerkkejä. Sivusto voi laajetessaan jakautua alasivustoiksi, joissa teemoina voivat olla mm.
liikunta- ja urheilupolitiikka, liikuntakulttuuri ja hyvinvointi, erityisliikunta, huippuurheilu, harrasteliikunta jne.

Sivuston alustava rakenne
1.		
2.		
		
3.		
		
4.		
		
5.		
		
		

Käsite
Käsitteen pääsisältö ja käyttöyhteys (nykyinen): mitä käsitteellä tarkoitetaan ja
mihin käyttöyhteyksiin se sopii parhaiten (työryhmän hyväksymä tai ehdollinen)
Käsitteen sivusisällöt ja käyttöyhteydet (voi olla montakin, ja monen eri tekijän
esittäminä)
Käsitettä lähellä olevat termit ja mahdolliset synonyymit (voi olla montakin
ja monen eri tekijän esittäminä)
Keskustelu käsitteistä (osastolla puidaan eri käsitteiden toimivuutta, käyttöyhteyksiä ja myös sitä, mitä käsitteitä tulevaisuudessa tarvittaisiin tai mistä
käsitteistä voitaisiin luopua)

Esimerkki sivuston käsitetarkastelusta
1. Liikuntakulttuuri
2. Liikuntakulttuurilla tarkoitetaan koko liikunnan ja urheilun kattamaa ilmiökenttää.
Käsitteessä yhdistyy liikunta, joka viittaa fyysiseen tekemiseen ja toisaalta kulttuuri,
joka pitää sisällään kaikki ne merkitykset, jotka liikunnalle ja urheilulle kulttuurissamme annetaan. Käsite voi olla aika avoin, koska on oltava yksi sana, jolla voi kuvata
koko ilmiöaluetta. Liikuntakulttuuriin syntyy koko ajan uusia ilmiöitä, alakulttuureja,
laji- ja harrastekulttuureja ja jotkut ilmiöt taas menettävät merkitystään. Tarvittaessa
voidaan käyttää esimerkiksi etuliitteitä ”vanha” tai ”uusi” tai ”vaihtoehtoinen” jne.,
mutta silloinkin voisi olla hyvä, että tarkoitetaan koko ilmiökokonaisuutta. Liikuntakulttuuria voi myös tutkia ja kehittää käyttämällä hyvin erilaisia käsitteitä – näitä ei
kannata rajata. Liikuntakulttuuri sopii myös opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle, koska kulttuuri laajentaa liikunnan ja urheilun käsitteitä myös muille elämän- ja
hallinnonaloille.
3. --4. Liikuntakulttuuria lähellä olevat termit ovat ruumiinkulttuuri ja urheilukulttuuri.
Urheilukulttuurilla tarkoitetaan urheilun ja urheilemisen ilmiö- ja merkitysmaailmaa.
Käsitettä voi hyvin käyttää silloin, kun tarkoitetaan juuri urheilua, urheilun historiaa
ja urheilemista. Liikuntakulttuurin ajatellaan pitävän sisällään myös urheilukulttuurin. Ruumiinkulttuuria on käytetty usein lähes synonyymimäisesti liikuntakulttuurille,
mutta edellinen tarkoittaa myös muuta ruumiillisuutta kuin vain liikuntaa. Ruumiinkulttuuritermiä suositaan tieteessä ja taiteessa, joissa ruumiillisuus laajenee aisti-
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mellisiksi kokemukseksi ja niiden merkityksiksi. Myös liikuntakäsitettä on ehdotettu
yleiskäsitteeksi koko ilmiömaailmaa kuvaamaan. Ongelmana on kuitenkin se, että
urheilu (etenkin huippu-urheilu) tai vaikkapa leikki voivat näin jäädä käsitteen ulkopuolelle. Toisaalta liikunta ei myöskään käänny kovin hyvin englanniksi. Suositusehdotuksena voisikin olla, että liikunta(kulttuuri) käännettäisiin jatkossa englanniksi
sports culture, jolloin me suomalaiset ymmärtäisimme, että se pitää sisällään sekä
liikunnan että urheilun (ulkomaalaisillahan tätä ongelmaa ei oikeastaan ole ollutkaan,
koska he eivät edes tunne liikuntakäsitettä erillisenä urheilukäsitteestä).
5. Kysymys: Voiko liikuntakulttuuritermillä ilmaista riittävän tarkasti vaikkapa lasten
leikkiä, aikuisten systemaattista kuntoliikuntaa tai huippu-urheilijan ammattimaista
työtä? Vastaus: Ei varmaankaan riittävän tarkasti, jos puhutaan erikseen juuri noista
ilmiöistä. Mutta jos halutaan ilmaista yhdellä sanalla se, että nuo kaikki kuuluvat kuitenkin jollakin tavalla yhteen, niin liikuntakulttuurikäsite lienee paras sana siihen.
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