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TiivisTElmä

Herrala, Helena
TYTÖT KAUKALOSSA: Etnografinen tutkimus 
tyttöjen jääkiekkoharrastuksesta

Tarkastelen tutkimuksessani 12–16-vuotiaiden tyttöjen organisoitua jää-
kiekkoharrastusta sukupuolen, vallan ja hallinnan näkökulmista. Analysoin 
jääkiekkoharrastuksen toimintaympäristöä, käytäntöjä ja niissä rakentuvaa 
toimijuutta, tilaa sekä harrastuksen sukupuolittuneita ja sukupuolta tuottavia 
merkityk siä. Tutkimuksessani kysyn: Miten tyttöjääkiekkoilun kulttuuri-
set käytännöt rakentuvat? Miten sukupuolta ja toimijuutta rakennetaan 
jääkiekon kontekstissa? Miten harrastusta merkityksellistetään tyttöjen 
puheenvuo roissa?

Tutkimukseni teoreettiset lähtökohdat ovat feministisen kasvatuksen ja 
koulutuksen, kulttuurin-, tyttö- ja liikuntatutkimuksen tutkimusperinteissä. 
Tarkastelen jääkiekkoilun kulttuurisia käytäntöjä virallisella, epävirallisella ja 
fyysisellä tasolla. Tutkimus kiinnittyy sukupuolen, toimijuuden ja tilan kä-
sitteisiin sekä myös rajankäynnin käsitteeseen. Tutkimuksessa esiin tulleissa 
rajankäyntitilanteissa kyseenalaistetaan oikeanlaiseksi määriteltyä feminiini-
syyttä ja maskuliinisuutta sukupuolen kategorioista neuvotellen. Tarkastelen 
tilaa fyysisenä, sosiaalisena ja kulttuurisena. Analysoin toimijuutta makro-, 
meso- ja mikrotasolla, jolloin se kiinnittyy samanaikaisesti yhteiskunnan 
valtasuhteisiin, rakenteisiin, urheiluun instituutiona sekä yksilöihin itse-
näisinä, mutta valtasuhteisiin kiinnittyneinä toimijoina. Valmentamiseen 
liittyviä käytäntöjä tarkastelen vallan ja hallinnan teorioiden pohjalta.

Tutkimuksen etnografinen aineisto on tuotettu 8 kuukautta kestäneen 
kenttätyöskentelyn aikana osallis tumalla pääkaupunkiseudun ulkopuolel-
la sijaitsevan tyttöjääkiekkojoukkueen toimintaan. Aineisto muodostuu 
kenttämuistiinpanoista, haastatteluista, taustatieto lomakkeista, tyttöjen 
kirjoittamista kirjoitelmista, videotallenteista ja vanhemmille järjestettyjen 
palavereiden muistioista. Aineiston analyysi pohjautuu tulkinnalliseen 
lähestymistapaan ja tiheään kuvaukseen. Kuvaan työskentelyäni aineiston 
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parissa analyyttisenä prosessina, joka muodostuu analyysin, luennan ja 
tulkinnan vaiheista. 

Tutkimukseni mukaan tyttöjoukkueen fyysiset tilat piirtyvät rajat-
tuina, säännösteltyinä ja eriytyneinä paikkoina, joissa sukupuolten eroa 
vahvistetaan ja merkitään erilaisilla omistus- ja hallin tasuhteilla. Tyttöjen 
osallistaminen yhteisten pelisääntöjen laatimi seen harjaannuttaa heitä 
päätöksentekoon ja yhteiseen sopimiseen. Joukku een arkisissa käytännöissä 
muodostuu erilaisia yhteenkuuluvuuden merkitsemistapoja, joilla performoi-
daan jääkiekkoili juutta. Tyttöjen puheenvuoroissa harrastuksessa korostuvat 
joukkueesta saadut kaverit. Toiseksi harrastus liitetään kansanterveydelliseen 
diskurssiin. Kolmanneksi harrastukseen liitetään mahdollisuus luoda uraa 
jääkiekkoilijana. 

Tulokset osoittivat, että jääkiekon kulttuurissa biovalta hallinnan institu-
tionaalisena ulottuvuutena tuottaa kurinalaisuuteen mukautuvaa subjektia. 
Ihanteena on kunnon kansalaisuus, joka käytännössä tarkoittaa uuslibera-
listisen yhteiskunnan mukaista yrittäjämäiseen toimintatapaan pohjaavaa 
mallisubjektiutta. Myös lasten vanhemmat kiinnitetään projektiin kasva-
tusvastuun, vapaaehtoistyön sekä kansanterveydellisen diskurssin säätele-
minä. Yksilötasolla subjektin edellytetään hyödyntävän minäteknologioita 
itsehallinnassa ja palautteen vastaanottamisessa.

Tutkimus osoittaa, että lainsäädännöllisistä ja urheilun tasa-arvotyölle ase-
tetuista vaatimuksista huoli matta jääkiekko tuottaa Suomessa eriarvoisuutta. 
Tytöt ja naiset sijoittu vat jääkiekon kulttuurisissa käytännöissä ulommalle 
kehälle. Tila on marginalisoitu niin mediassa kuin kulttuurisissa käsityksissä 
ja asenteissa. Arjen käytännöissä rakentuu sosiaalisia ja kulttuurisia tiloja, 
joissa tytöt kamppailevat mahdolli suuksistaan ja joissa he purkivat oletettua 
naiseutta. Harrastamalla maskuliiniseksi miellettyä jääkiekkoa tytöt luovat 
uutta sukupuolikulttuu ria ja purkavat kaksi jakoista sukupuolijärjestystä. 

AVAINSANAT: jääkiekko, sukupuoli, toimijuus, tila, kulttuuriset käytännöt, 
rajankäynti, ulompi kehä, valta ja hallinta
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absTracT

Herrala, Helena
GIRLS AT THE RINK: An ethnographic study of girls’ hockey 

This thesis examines organised ice hockey played as a hobby by a group of 
12–16-year-old girls. Drawing on gender, power and governance perspec-
tives, the research analyses the environment in which the hobby is practiced, 
the cultural practices it involves, the agency and space that are constructed 
in those practices, and the hobby’s gendered and gender-producing mean-
ings. The research questions are: How are the cultural practices of girls’ ice 
hockey constructed?  How are gender and agency constructed in the context 
of ice hockey? What meanings are the hobby given in the girls’ discussions?  

The theoretical background taps the research traditions in the fields of 
feminist upbringing and education, culture, girlhood, and physical educa-
tion. I examine the cultural practices of hockey on formal, non-formal and 
physical levels. The research draws on the concepts of gender, agency, space 
and border work. In the border work situations that emerge in the study, one 
sees questioning of conventional notions of femininity and masculinity by 
negotiating gender categories. I examine space in terms of physical, social 
and cultural spaces. Agency is analysed on the macro, meso and micro levels;  
it is seen as associated with power relations in society, structures, sport as an 
institution and individuals as independent actors, albeit ones enmeshed in 
the power relations between actors. I approach coaching practices in terms 
of theories of power and governance.

The ethnographic data used in the research was collected during eight 
months of fieldwork in which I participated in the activities of a hockey 
team in a community outside of the Helsinki region. The material consists 
of field notes, interviews, background information collected from question-
naires the girls completed, essays written by the girls, video recordings and 
records of meetings organized for parents. The data analysis is based on the 
interpretative approach and thick description. I describe my work with the 
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material as an analytical process consisting of three phases: analysis, reading 
and interpretation. 

The results show that the physical spaces afforded to girls’ ice hockey 
teams are demarcated, regulated and segregated ones in which differences 
between the genders are amplified and marked using a variety of ownership 
and governance relationships. Including girls in drawing up joint ground 
rules is a way to train them to make decisions and to reach agreement. The 
everyday practices of the team include many different ways to mark togeth-
erness that enable girls to perform their playership. An analysis of the girls’ 
comments revealed three considerations: the value of the hobby in making 
new friends, its health benefits and the career opportunities it opened up. 

This research shows that the bio-power in the hockey culture, as an in-
stitutional dimension of governance, tends to produce a subject that readily 
adapts to discipline. The ideal at work there is that of the responsible citizen, 
in practice a model subject with the entrepreneurial orientation promoted 
by neoliberal society. The parents of the children are attached to the project 
through discourses of parental responsibility, voluntary work and health. At 
the individual level, subjects are required to use technologies of the self in 
self-governance and when receiving feedback. 

This research shows that despite legislative requirements and demands for 
equality work, ice hockey in Finland is still an area that produces inequality. 
Women and girls are on the outer circle as regards the cultural practices of 
the sport. The space is marginalized not only in the media but also in cul-
tural perceptions and attitudes. Everyday practices create social and cultural 
spaces in which girls struggle to gain opportunities and dismantle their 
assumed womanhood. By playing a game like hockey, which is perceived 
as masculine, girls are creating a new gender culture and dismantling the 
dichotomous gender order. 

  
KEYWORDS: hockey, gender, agency, space, cultural practices, border work, 
outer circle, power and governance 
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kiiToksET

Jääkiekkopelin loppuessa tuomari viheltää pilliin, joukkueiden pelaajat 
kättelevät toisensa, lausuvat kiitoksensa ja suuntaavat katseensa kohti 
uutta peliä. Myös tutkimukseni on vaiheessa, jossa on aika jättää mennyt 
taakse ja suunnata katse tulevaisuuteen, mutta vasta kiitosten jälkeen. 
Ensiksi haluan osoittaa sydämelliset kiitokseni tutkimuksessani mukana 
olleelle jääkiekkojoukkueelle, kun sain elää arkea kanssanne. Kiitos tytöt, 
te mahdollistitte tutkimukseni. Kiitän myös tyttöjen vanhempia, joukkueen 
valmentajia sekä muita toimihenkilöitä, että sain olla rakentamassa yhteistä 
jääkiekkotarinaamme. 

Väitöskirjani ohjaajina ovat toimineet Päivi Naskali ja Seija Keskitalo-
Foley. Lämpimät kiitokset, olette olleet korvaamaton tuki. Kanssanne on 
ollut mukava tehdä yhteistyötä. Päivin kriittinen, mutta kannustava ohjaus 
on ollut tarpeen erityisesti silloin, kun ajatukseni ovat olleet solmussa ja 
harhailleet sivupoluilla. Seijan kannustava asenne on auttanut ponnistele-
maan aina viimeisiin hetkiin saakka. Keskustelut kanssanne ovat laajentaneet 
näkökulmia ja antaneet aineksia tutkimukseni viitekehykselle. 

Outi Korpilähdettä kiitän ajatuksien vaihtamisesta ja positiivisen ener-
gian lataamisesta. Muita Lapin yliopiston naistutkimuksen seminaarilaisia 
kiitän yhteisistä kokoontumisista ja ajatuksia herättävistä keskusteluista: 
Kirsti Lempiäinen, Virpi Vaattovaara, Miia Rantala, Hanna Peltomaa ja 
kaikki muut mukana olleet, kauneimmat kiitokseni teille! Erityiset kiitokset 
haluan osoittaa Outi Ylitapio-Mäntylälle ja Sari Vidénille – palautteenne 
oli tarpeen, kiitos!   

Väitöskirjani esitarkastajia Päivi Bergiä ja Kristiina Brunilaa kiitän esi-
tarkastustyöstä. Suuret kiitokset, Päivi Berg, tärkeistä kommenteista, jotka 
auttoivat tarkentamaan katsettani ja laajentamaan näkökulmia. 
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Olen tehnyt kirjoitus- ja viimeistelytyötä yksin, mutta en ilman apu-
voimia. Richard Foleyn täsmällinen englannin kielentarkastus oli tarpeen, 
jotta sanat löysivät paikkansa ja asialliset merkityksensä tekstissä. Myös 
Petri Ukskosken kielenhuoltotyö oli tarpeen. Minni Puumalaisen kannen 
suunnittelutyö, Paula Kassisen apu julkaisukoordinaattorina ja PrintOnen 
taittotyö ovat saattaneet tutkimukseni lopulliseen muotoonsa. Myös Hele-
na Juntusen apu käytännön järjestelyissä on ollut paikallaan, kiitos kaima! 
Suomen Jääkiekkoliitolle kiitokset matkakuluihin myönnetystä avustuksesta. 
Lapin yliopiston rehtorille osoitan kiitokseni tutkimuksen viimeistelyyn 
saamastani apurahasta. Lämpimät kiitokset teille kaikille!

Kiitän tuttaviani, ystäviäni sekä matkan varrella tapaamiani opiskelijoita 
monista opettavaisista opiskeluhetkistä. Eveliina Mäkitalo, kiitos ja halaus 
yhteisistä opiskeluhetkistä ja vuosia jatkuneesta opiskelukaveruudesta!

Vanhempiani kiitän, että olette kannustaneet, opettaneet tekemään töitä 
ja sinnittelemään eteenpäin silloinkin, kun asiat tuntuvat ylipääsemättömiltä. 
Veljien apu elämän eri vaiheissa on ollut korvaamatonta monessa tilanteessa, 
kiitos!  Siskoilleni kiitokset monista hienoista ja hullunhauskoista hetkistä, 
jotka ovat värittäneet arkea. Aviomiehelleni osoitan kiitokseni rinnalla 
kulkemisesta, innostamisesta tutkimukseen sekä monista jääkiekkoon 
liittyvistä keskusteluista. Suurimmat kiitokset kuuluvat lapsilleni. Innos-
tuksenne harrastaa jääkiekkoa synnytti kipinän tutkimukseen. Tytärtäni 
kiitän monista jääkiekon parissa vietetyistä hetkistä. Pojalleni kiitokset 
tietoteknisistä neuvoista, jotka olivat tarpeen, kun tietokone ei suostunut 
yhteistyöhön kanssani. Kiitos!

4. kesäkuuta 2015
Helena Herrala
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1 kohTi kaukaloa – johdaTTElu ja suunTaviivaT

Tutkimuksen lähtökohdat ja tutkimuskysymykset

Tutkimukseni kohdistuu tyttöihin aktiivisina jääkiekon harrastajina. 
Tutkimus matkani jääkie kon äärelle alkoi jo vuosia sitten, kun lap seni kiin-
nostuivat jääkiekon harras tamisesta. Samaan aikaan opiskelin kasvatustie-
dettä ja luin kas vatustieteen käsitteistöön liittyvää teoriaa. Tämä johdatteli 
minut poh timaan kasvatuksen ja junioriurheilun mer kitystä. Tyttäreni jat-
kaessa harrastustaan mie lenkiintoni suuntautui sukupuolen rakentumiseen 
urheilussa. Tunsin useita naisia ja tyt töjä, jotka pelasivat jääkiekkoa. Tarinat 
hei dän kokemuksistaan koh distivat huomioni lajin kulttuurisissa käytän-
nöissä esiintyviin epätasa-arvoisiin toimintatapoihin. Tyttöjen näkökulmasta 
vaikutti siltä, että pojille annet tiin parhaim mat vuorot ja tytöt sai vat ajoista 
vain ne, jotka sijoittuivat myöhäi seen il taan tai viikonloppuisin varhaiseen 
aa muun. Mietin usein, miksi lajia pide tään yleisesti ty töille tai naisille sopi-
matto mana ja minkä vuoksi naisten jääkie kon ottelutulokset eivät saa tilaa 
me di assa. Usei den vuosien aikana tehdyt huomiot jääkiekon käytän nöistä 
joh dattelivat tarkas telemaan sukupuo len merki tystä masku liini seksi mielle-
tyn jääkiekon parissa.

Suomessa naiset alkoivat pelata jääkiekkoa sarjamuotoisesti 1970-lu vulla. 
Suhtautuminen naisten pelaamiseen oli tuolloin ylei sesti hy vin ne gatiivista 
(Hut tunen 1995, 219), eikä asenne ole muuttunut merkittä västi 40 vuo-
dessa. Tämän voi todeta vaik kapa tutkimalla internetin kes kustelupalstoja. 
Jääkiekko on suo malaisessa urheilukulttuurissa yksi suosituimmista ja 
seura tuimmista lajeista, mutta yleensä huomio kohdistuu miesten pelei-
hin. Mielipi dekirjoituk sissa naisten ajatellaan ole van ky vyttömiä jääkiekon 
pelaa mi seen ja heidät halutaan palauttaa hellan ja kat tiloi den ääreen. Lajin 
kat sotaan ole van naisille sopimaton aggressiivisuu tensa ja vä kivaltai suu tensa 
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vuoksi. Sekä naisten pelaamista että heidän teknisiä taitojaan arvostellaan. 
Tämä korostui J.P. Mikkolan (2014, 50–53) mukaan erityisesti edellisten 
olympialaisten jälkei sessä keskustelussa. 

Mielipidekirjoituk set herättävät mo nia kysy myk siä ja haastavat pohti-
maan, mihin negatiivisesti virittyneet käsitykset pohjautuvat. J.P. Mikkola 
(2014) kirjoittaa lehtiartikkelissaan, että naisjää kiekkoilu herättää negatiivi-
sia tunteita ja sitä verrataan mies ten jää kiekkoon. Hän kysyy, miksi vertailua 
ei tehdä julkisesti esimerkiksi maratonissa, seiväshypyssä ja hiihdossa, koska 
myös näissä lajeissa fyysi set erot näky vät. Maratonissa naisten ja miesten 
välisten tulosaikojen ero on noin puoli tuntia, seiväshypyssä noin puolitoista 
metriä, eivätkä Niskasen hiihtäjäsisarukset Kerttu ja Iivo hiihdä samoja 
aikoja. (Mt., 50–53.)

Jääkiekko ei ole ainoa laji, joka synnyttää naisten lajina negatiivi sia 
ajatuksia, vaan samantyyppistä keskustelua käydään myös naisten mah-
dollisuuksista nyrkkeillä tai kilpailla mäkihypyssä. Nyrkkeily on jääkiekon 
rinnalla laji, jota pidetään maskuliinisena ja miesvaltai sena ja jossa naisten 
osallistumista on rajoitettu. (Hargreaves 2003, Woodward 2008.) Nais-
ten mäkihyppy herättää vastaavanlaisia tun teita ja lajin sopimattomuutta 
naisille on perusteltu biologialla, tekni sillä taidoilla ja ruumiinrakenteella 
(Gleaves 2010). Tällä hetkellä nai set voivat osallistua olympialaisiin omassa 
sar jassaan näissä kaikissa kol messa lajissa, mutta matka kisalajiksi on ol-
lut hidas ja pitkä pro sessi. Naisten jää kiekko hyväksyttiin olympiala jiksi 
1990-lu vulla, mutta nyrk keilystä ja mäkihypystä on käyty kiistaa aina nyky-
vuosiin saakka. Naisten nyrkkeily hyväksyttiin olympialajiksi vasta vuonna 
2012 ja mäkihyppy hieman myöhemmin vuonna 2014. (Turpei nen, Jaako, 
Kan kaan pää & Hakamäki 2011, 18–19.) Historialli sesti urheilu on ollut 
miesten toiminta-aluetta ja naisten toimijuutta on rajattu monella ta valla. 
On vedottu esimerkiksi biolo giaan ja es tetiikkaan, kun on kehi telty erilaisia 
biologisiin ominaisuuksiin poh jautuvia sääntöjä. (Tiiho nen 2002; Theberge 
2003; Turtiainen 2005.) Vaikuttaa siltä, että urhei luun ja sukupuoleen liit-
tyvissä dis kursseissa naisilla ei katsota olevan kykyä toistaa oikealla tavalla 
niitä performa tiiveja, eleitä ja tekoja, joita urheilun sosiaalisella kentällä lii-
tetään maskuliinisen normin mukai seen ihanteelliseen urheilusuoritukseen 
(ks. Berg 2007, 42).
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 Urheilun on todettu pitävän yllä hierarkkista sukupuo lieroa. Ur heilussa 
eroa ja sukupuolta rakennetaan naisten ja miesten vastak kainasetteluna. 
Tätä heijastaa myös kielenkäyttömme. Kun jääkiekkoi lijasta puhutaan 
ilman etuliitettä, tarkoitetaan miespuolista pe laajaa. Jos puhutaan jääkiek-
koilevasta naisesta, liitetään jääkiekkoilija termin eteen etuliite nais. Ilman 
etuliitettä jääkiekonpelaaja on siis mies ja jääkiekkoa pelaava nainen on 
poikkeama jääkiekossa vallitsevasta miesnormista sekä perinteisestä naisku-
vasta. (Gilenstam, Karp & Hen riksson-Larsén 2008, 8.) Urheilun kentällä 
sukupuolijär jestel mään liit tyvää eroa tuotetaan myös su kupuolen mukaisilla 
erilli sillä sarjoilla ja joukkueilla. Lisäksi ur heilun val mennus, tiedottaminen 
ja johtaminen ovat miesten hallitse mia alueita. (Hargreaves 1994; Messner 
2002; Piri nen 2006; Julkunen 2010.) 

Kanadalainen naisjääkiek koilija Hayley Wickenheiser on Suo messa 
ensimmäi nen nainen, joka haastoi urheilun perinteistä su ku puolijärjestelmää 
pelaamalla Kirk konummen Salamoissa miesten Mestis-sarjassa vuosina 
2002–2003. Hänen pelaamisensa herätti spe kulointia siitä, onko hän naisena 
tar peeksi hyvä pelaamaan miesten sarjassa. Joukkueen kesä tauolla Wicken-
heiser harjoitteli Kanadassa NHL-pelaajien kanssa ja palasi Suo meen syk-
syllä. Kirkkonummen Salamoiden noustessa Mestis-sar jaan Hayley ei enää 
saanut joukku eessa peliaikaa, joten hän päätti pa lata takaisin Ka nadaan. 
(Heikkinen 2005, 108.)

Suomen naisten jääkiekkomaajoukkueen maalivahti Noora Rä dyn kamp-
pailu päästä pelaamaan miesten Mestis-sarjaan on ollut toinen esimerkki 
urheilun sukupuolijärjestel män haastamisesta ja horjuttami sesta. Olym-
piaturnauksen puolivä lierissä Suomen joukkue hävisi Ruotsille. Ottelun 
jälkeen Räty ilmoitti lopetta vansa, ellei hän pääse pelaamaan miesten sarjaan. 
(Hakola 2014.) Räty myös arvosteli naisjääkiekon olosuhteita (Lehtisaari 
2014). Lisäksi hän otti kantaa naisten taloudellisiin mah dolli suuksiin 
pelata jääkiekkoa, koska naisille ei makseta pelaamisesta palkkaa kuten 
mie hille. Rädyn esittämään haasteeseen vastattiin, sillä hän solmi ke väällä 
2014 sopimuksen Kiekko-Vantaan kanssa ja pelaa tällä hetkellä mies ten 
Mestis-sarjassa. (Lehtisaari 2014.) Rä dyn taistelu pääsystä miesten Mestis-
sarjaan on nais jääkiekon kannalta merkit tävä, koska hän on en simmäinen 
suomalai nen nainen, joka pelaa ky seisessä sarjassa ja vie läpä ammattilaisso-
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pimuksella. Toiminnallaan Räty näyttää saaneen naisten jääkiekolle myös 
mediahuomiota, joka muuten on ollut hyvin vähäistä.

Edellä mainitut epätasa-arvoista vat tekijät antoivat sysä yksen tutki-
mustai pa leelle, jonka ai kana olen ollut kas vok kain tietämät tö myyden, 
mo nien uusien ky sy mysten sekä ih mettelyjen äärellä. Tut ki musaiheen va-
linta oli helppo, mutta vielä tuolloin en ymmärtä nyt as tuvani alu eelle, josta 
minulla ei juuri ollut opintoja ta kanani. Olin opiskellut kas vatustie dettä 
pää aineenani, mutta noihin opintoihin ei si sältynyt su kupuolen tut kimuk sen 
opin toja. Olin it selleni vie raan tie teen alan reu nuksilla, joiden yli mi nun oli 
astuttava päästäkseni käsiksi tutki mus aiheeseen. Tutki musmat kani jatkui 
su kupuolentutki muksen opin tokurssien suo ritta misella ja fe ministiseen 
tutki mus pe rintee seen pe reh tymisellä. Se toi työhöni lisää haas teita – uuden 
lu kemista, ajatte lemista, pohti mista ja niin edel leen.

Rajaan tutkimuskohteeni tyttöjen jääkiekkoharrastukseen. Tämä johtuu 
kolmesta syystä. Ensinnäkin, tutkimustani motivoi junioriur heilun kasva-
tuksellinen konteksti. Toiseksi olin kiinnostunut jääkiekon ja sukupuolen 
välisestä suhteesta. Kolmas työskentelyä ohjannut aja tus on ollut nostaa 
jää kiekkoilevat tytöt osaksi tieteellistä keskustelua, koska Suomessa ei ole 
tehty tutkimuksia jääkiekkoilevista tytöistä. Koska jääkiekko on eriytynyt 
selkeästi sukupuolittuneisiin ryhmiin ja koska haluan kohdistaa katseeni 
erityisesti tyttöihin, käytän käsitettä tyttöjääkiekkoilu. 

Havainnoin erään tyttöjoukkueen toimintaa syksystä 2009 kevää seen 
2010. Joukkueessa pelasi 21 tyttöä, jotka olivat iältään 12–16-vuotiaita. 
Tytöt kuuluivat suomalaiseen kantaväestöön, joten etnistä tai kulttuuri-
taustoihin liittyvää eroavaisuutta ei siten tässä joukkueessa ollut. Py rin 
tut kimuk sessani tyttöjääkiek koilun arjen käytäntöjen hah motta mi seen ja 
ana lysointiin. Lä hestyn jää kiekkoilua yh teiskun nan, kulttuu rin ja su kupuo len 
näkökulmasta. Tämä tar koit taa sitä, että ana lysoin jääkiekkoiluun liittyviä 
sukupuolittuneita merkityksiä femi nis tistä tutkimusperin nettä hyödyntäen. 
Feministisesti orientoitunee seen etnografi aan olen päätynyt siksi, että sen 
avulla on onnis tuttu nos ta maan esiin yleisiä kult tuurisia käsityksiä ja us-
ko muksia piilossa tai margi naalissa ole vista sosi aa lisista todelli suuksista. 
Tutkimuksen tarkoituksena on myös saada kuuluviin ää niä, jotka muu ten 
jäisivät marginaaliin (ks. Mirza 2006, 138). 
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Kun jää kiekkoilua tarkastellaan feministisessä kehyksessä, asete taan 
kysymyksiä urheiluharrastuksen toimintaympäristöstä, jokapäi väisistä 
käytännöistä sekä niiden sukupuolittuneista ja sukupuolta tuottavista mer-
kityksistä. Tutkimuksessani huomio kohdistuu sukupuolen rakentamisen 
prosesseihin. Tutkimuksen lähtökohtien ja tavoitteiden myötä tutkimukses-
sani on kolme toisiinsa nivoutuvaa kysymystä, joista ensimmäinen keskit tyy 
tarkastelemaan, miten tyttöjääkiekkoilun kulttuuriset käytännöt rakentuvat. 
Ensimmäistä tarkentavassa toisessa tutkimuskysymyksessäni tarkastelen, 
miten suku puolta ja toimijuutta rakennetaan jääkiekon kontekstissa. Näissä 
ky symyksissä analyysi kohdistuu koko aineistoon, kun taas kolmas kysymys 
fo kusoituu tyttöjen puheenvuoroihin: tarkastelen sitä, miten harrastusta 
merkityksellistetään tyttöjen puheenvuoroissa. Puheenvuoroilla tar koitan 
tutkimuk seni aineistoon sisältyviä ääneen lausuttuja ajatuksia, näkemyksiä 
ja mielipiteitä sekä erilaisia kirjoitettuja tekstejä. 

Tutkimuksen rakenne ja lukuohjeita

Luvussa kaksi paikannan tutkimukseni tieteellisiin ja käsitteellisiin keskuste-
luihin. Tutkimukseni sijoittuu femi nistisen kas va tus- ja kou lu tus tutki muk sen 
tavoin useille eri tie teenaloille, mutta paikannan tut kimukseni erityisesti 
femi nistisen tutkimuk sen ja tyttö tutkimuk sen ken tille. Tutkimuksen yksi 
pääkäsite on sukupuoli, jonka kategoriat nainen ja mies sekä tyttö ja poika 
näen kulttuurisesti ja sosiaalisesti tuotettuina. Avaan sukupuolen käsitettä 
laajasti tarkastelemalla sen erilaisia ymmärtämisen tapoja. Ajattelen, että 
erilaisten näkökulmien esiin tuominen antaa aiheeseen perehtymättömäl-
lekin lukijalle mahdollisuuden tavoittaa sukupuolen moninaisuus. Toivon, 
että käsitteen laaja avaaminen mahdollistaa feminististä tutkimusta tunte-
mattomienkin luki joiden seurata tutkimusta. Avaan näkökulmia myös siksi, 
että urheilu on aluetta, jossa sukupuolirajat tulevat vahvasti esiin ja jossa 
suku puoli ymmärretään enimmäkseen biologisena. Lähestyn sukupuolta 
myös Bronwyn Daviesin (1993) määrittelemän rajankäynnin käsitteen 
avulla. Rajankäynti tarkoittaa tutkimuksessani neuvottelua sukupuol ten 
kategorioista ja niiden rajoista.
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Tutkimukseni kiinnittyy tilan ja toimijuuden käsitteisiin. Tarkoi tan 
tilan käsitteellä fyysistä, sosiaa lista tai kulttuurista tilaa, jossa toi mi-
juuden on mahdollista toteutua. Fyysinen tila tarkoittaa paik koja, joissa 
havain noimani joukkue kokoontui yh teen. Sosiaalinen ja kult tuurinen tila 
puolestaan piirtyy mo niulotteisena ja metaforisena. (Ks. To lonen 2001; 
Gor don, Holland & Lahelma 2000; Kes kitalo-Foley 2004, Hakala 2007, 
Anttila, Ojanen, Saarikoski & Ti monen 2011.) Tutkimuk sessani sosiaa-
linen tila viittaa esimerkiksi ti lan teeseen, jossa jääkiekkoa harrastavalle 
tytölle kaverien merkitys määrittyy tietynlaiseksi sosiaa liseksi saarekkeeksi. 
Kulttuurisesta tilasta esimerkkinä on ulomman kehän käsite, jolla viittaan 
tyttöjääkiekon marginali soi tuun ti laan me diassa sekä kulttuurisissa asen-
teissa ja käsityksissä.

Toimijuudella viittaan tyttöjen mah dollisuuk siin toimia sekä tehdä 
päätöksiä tai valintoja. Toimijuus ei siis ole jo takin valmiiksi an net tua, vaan 
se raken tuu sosi aalisessa toimin nassa; näin ollen toimin taan kohdistuvat 
erilaiset odotukset, mahdollisuudet ja rajoitukset joko kaven tavat tai lisäävät 
toimi juutta. (Gibbens 1976; Engeström & Virk kunen 2007; Ronkai nen 
2006, 2008; Gonick, Renold, Ringrose & Weems 2009, Ojala, Palmu & 
Saari nen 2009; Koski & Tedre 2009; Ojanen 2011.) Toimijuutta voi tar-
kastella mo nella eri tavalla. Tässä tutki muksessa sitä lähestytään makro-, 
meso- ja mikrotasolla, jolloin se kiinnittyy yhteis kunnan valtasuhteisiin, 
rakenteisiin, urheiluun instituutiona sekä yk silöihin itsenäisinä mutta val-
tasuhteisiin kiinnittyneinä toimijoina.

Valmentaminen on keskeinen tekijä urheilussa, jota harras tetaan ur-
heiluseurassa. Siksi sitä ei voi sivuuttaa. Lähestyn valmentamista vallan ja 
hallinnan käsitteiden avulla tukeutumalla Michel Fou cault’n (1980; 1982; 
1984; 1988; 1998) tuotantoon. Lisäksi lu vussa kaksi käsit telen urheilun 
sukupuolittunei suutta ja urheilun hyväksi tehtyä tasa-arvotyötä tuomalla 
esiin myös yhdenvertaisuuteen liittyvää lainsää däntöä, vaikka tutkimus 
fokusoituukin sukupuolen rakentamiseen ja sukupuolten välisen eron tuot-
tamiseen. Näiden lukujen tarkoitus on selkiyttää tasa-arvon ja yhdenvertai-
suuden käsitteitä ja niiden ym märtämistä. Luvut avaavat myös näkökulmia 
tyttöjen ja naisten ase maan urhei lussa ja kuvaavat tasa-arvotyön merkittävää 
roolia kult tuu ri sen toimitilan avartamisessa. 
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Kolmannessa luvussa avaan tutkimuksen metodologisia valin toja. Tut-
kimukseni pohjautuu noin vuoden mittaiseen kenttätyöskentelyyn. Tuona 
aikana kuljin tyt töjen jääkiekkoharjoituksissa ja sarjapeleissä useilla eri 
jäähalleilla. Ku vaan tut kimustani analyyttisena prosessina. Luku sisältää 
myös tutki jan posi tion määrittelemisen sekä valtaan ja eettisiin kysy myksiin 
liit tyvät pohdinnat. Lisäksi esittelen käyttämäni etnografian piirteitä. Tut-
kimuksen aineisto muodostuu kenttämuistiinpanoista, haastatte luista ja 
erilaisista kirjallisista dokumenteista, kuten tyttöjen kirjoitel mista, taustatie-
tolomakkeista, vanhempainpalavereiden muistioista ja ottelupöytäkirjoista. 
Sovellan ana lyysissä kult tuurintutki muksesta ja Clifford Geertziltä (1973; 
1993) peräi sin ole vaa ti heän ku vauksen käsi tettä, jossa yhdis tyvät koke-
musetäisen ja koke muslä hei sen tulkinnan näkökul mat.

Seuraavat luvut ovat analyysilukuja. Luku neljä vastaa ensimmäiseen ja kol-
manteen tutkimuskysymykseen. Aloitan fyysisen ken tän kuvauksella. Kuvaan 
fyysiset tilat ja ne ajalliset hetket, jolloin joukkue pelasi ja harjoitteli. Tarkas-
telen arjen virallisissa ja epäviralli sissa käytännöissä rakentuvia järjestyksiä ja 
pohdin, miten ja millaisilla käytännöillä toimijuutta tuotetaan. Luvussa neljä 
katse koh dentuu myös siihen, mi ten kulttuuriset käytännöt rakentuvat yhtei-
söllisyyden ihanteeseen pohjautuen ja miten harrastusta merkityksellistetään.

Luvut viisi ja kuusi vastaavat toiseen tutkimuskysymykseen. Luvussa viisi 
kohdistan huo mioni virallisiin käytäntöihin ja erityi sesti valmennuksen 
käytän töihin. Tarkastelen, miten hallinnan ylei sellä, institutionaalisella ja 
yksilöulottuvuudella tuotetaan jääkiekkoi lijan toimijuutta rakentamalla sitä 
mallisubjektiuteen sisältyvään yrit täjämäiseen toimintatapaan pohjautuen. 
Luku kuusi kohdistuu su ku puolen rakenta mista kos keviin prosesseihin. 
Tarkastelen, miten su ku puolta rakennetaan ja tuote taan harrastuksen vi-
rallisissa ja epäviralli sissa käytän nöissä.

Tutkimuksen viimeisessä analyysiluvussa, luvussa seitsemän, kietoutuvat 
yhteen ensimmäinen, toinen ja osittain myös kolmas tutkimuskysymys. Katse 
kohdentuu epävirallisiin ja erityisesti piiloisiin käytäntöihin ja sukupuolten 
välisiin valtasuhtei siin, joita tuotetaan fyysisissä suihku- ja pukuhuonetiloissa. 
Vii mei sessä luvussa palaan ta kaisin tutkimuskysy mysten ää relle. Luku toimii 
tutkimuksen yhteen ve tolukuna, jossa pohdin tulok sia sekä tutkimuk sen 
luotet tavuuteen liittyviä tekijöitä. 
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2 TuTkimuksEn PaikanTuminEn  
ja TEorEETTinEn viiTEkEhys

Feministinen tutkimus suunnannäyttäjänä

Tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat ovat feministisessä tutkimuk sessa, 
jonka viitoittamaan suuntaan olen kulkenut tutkimus matkani. Feministisen 
tutkimuksen kulmakivet ovat tieto, valta ja sukupuoli (Liljeström 2004a, 13). 
Vaikka vallan analyysi kulkee työni punaisena lankana, käsittelen sen teoriaa 
erityisesti valmentamisen yhteydessä, koska vallan ja hallinnan käsitteiden 
avulla on mahdollista etäännyttää valmentaminen omasta kontekstistaan 
ja lähestyä ilmiötä eri tavalla kuin perinteisissä liikuntatieteellisissä tutki-
muksissa on tehty. 

Jo tutkimuksen alkutaipaleella etsin vastauksia tiedon luon netta kos-
keviin kysymyksiin feministisistä tietoteorioista. Ennen ken tälle menoa 
olin lukenut monia perinteisiä haas tatte luop paita, jotka kaikki tuntuivat 
korostavan tutkijan neutraaliutta. Niissä pyrittiin eli minoi maan tut kijan 
vaikutus tiedon muodos tami seen ja korostettiin in for manttien tie don 
merkitystä (Oi nas 2004, 212). Aika ajoin olin hämmentynyt, koska oma 
tulkin tani tutkijan osallisuudesta ei tuntu nut so pi van tähän muottiin. Miksi 
pitäisi lähestyä tutkittavia tyh jin mielin? Miten voisin kohdata tutkittavat 
toimijat jo tu tuksi tulleessa ympä ris tössä unohta malla omat koke muk seni 
sekä yh dessä synnyt tä mämme muistot? Miten voisin sivuut taa positioni 
tutkija-huolta jana? Voiko olla tutki musta, jossa tutkija ei ole läsnä kokevana 
ja tuntevana subjek tina? 

Vahvistusta ajatuksilleni sain teorioista, joissa on pohdittu tiedon 
luonnetta ja tutkijan positioita tutkimuksessa. Muun muassa Sandra 
Har ding (1986; 1987a; 1987b; 1991; 1993) on kiistänyt arvoneutraalin 
objek tiivisuu den. Hänelle tieto on näkökulmasidonnaista. Kaikki tieto on 
kult tuurista, his toriallista, sosiaalisesti si joittunutta ja hankittu tie tynlaisen 



2 Tutkimuksen paikantuminen ja teoreettinen viitekehys  | 21

koke musmaailman pohjalta. Harding ei kui ten kaan hylkää objektiivisuu den 
käsitettä, vaan ajattelee, että ob jektiivisuus ar voneut raalina on heik koa objek-
tiivisuutta, jossa kiinnitytään reflektoi matto miin intres seihin ja vahvistetaan 
valtajakoa. Vahva objektiivi suus sen sijaan merkitsee reflektoivaa otetta ja 
tietämistä omasta tie tä mi ses tään. Vah vassa objektiivisuu dessa tut kija on 
tietoi nen omista lähtökohdis taan, joita hän myös refl ektoi tut kimuk ses saan. 
(Harding, 1986; 1987a; 1987b; 1991; 1993; Ron kainen, 2000.)

Tutkimustani on ohjannut ajatus, että to tuus on rajalli nen, osittai nen ja 
aina myös konteks tisidonnainen. Asioilla it sellään ei ole ole musta, vaan ne 
synty vät aina ihmisten te kemien tul kintojen seura uk sena. Tie tomme ei ku vaa 
suo raan ole massa olevaa todelli suutta, vaan jo kai nen raken taa sen teke miensä 
tulkintojen poh jalta. Tietomme ja käsityk semme ovat historian ja kulttuu-
rin määrit tämiä ja siksi relatii visia. Tieto syntyy sosi aali sissa prosesseissa ja 
to tuus on se, joka ih mis ten väli sessä vuo ro vaikutuk sessa sellai seksi tunnuste-
taan. Siten tieto ja so siaa linen toi minta kuu luvat yh teen. (Burr 1995, 2–8; 
Koi vu nen & Lilje ström 1996, 272; Matero 1996, 253; Lilje ström 2004a; 
2004b.) Edellä mainittuihin lähtökohtiin noja ten ajat telen, että historialli nen 
ja kult tuurinen konteksti määrittävät, mi ten opimme ilmaise maan, tutki-
maan ja merki tyksellistämään kokemuksi amme. Koke mukset ja tieto ovat 
sidok sissa ai kaan, paikkaan ja kulttuu riin, jolloin tietävästä sub jektista tulee 
pai kantu nut, ruu miil linen, su kupuolinen, seksuaali nen, rodullinen, etninen 
sekä tiettyyn pu huja- ja in tres sipo sitioon si toutu nut, kuten Jo hanna Matero 
(1996, 263) kirjoit taa.

Koska ajattelu edellyttää kieltä, on kielellä sosiaalista todelli suutta 
raken tava merki tys (Burr 1995, 2–8). Tietäminen on aina suh teessa tois ten 
ihmisten teke miin tul kin toihin ja niihin sosiaalisiin so pimuk siin, joi den 
ympärillä olemi semme, tie tämi semme ja te kemi semme ta pah tuu. Siksi 
tietomme on aina osit taista, tilanteista ja myös lakkaa matta uudelleen 
muotoutuvaa. Samalla kun kä sityksillämme ku vaamme to delli suutta, ra-
kennamme todelli suuden mahdolli suuksia ja toisin sa nottu voi tuottaa myös 
muutoksen todelli suudessa. 

Myös eron käsite on ollut feministisessä tutkimuksessa huomion koh-
teena. Se nostettiin tarkastelun kohteeksi sukupuolijärjestelmän yhteydessä. 
Aluksi käsite liittyi pääasi assa sukupuolten välisen eron korosta miseen. 
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Myöhem min ero on liitetty myös seksu aali suuteen, ruumii seen, alis tami seen, 
subjek tiin ja identi teettiin. Lisäksi on tar kasteltu eroa vuuk sia nais ten välillä. 
Rosi Brai dotti (1994, 146–147) nä kee, että eron käsite on ollut keskei nen 
länsi mai sessa ajatte lussa niin kauan kuin län simai nen ajat telu on toiminut 
binaa risten oppositioi den avulla. Se on mer kinnyt raken netta erota jostakin, ja 
tätä raken netta puolestaan on tuo tettu hallinnan ja pois sulke misen kei noin. 
Sen vuoksi ilmaisu ”erota jos takin” on saa nut merki tyksen olla vähem piar-
voi nen tai vähem män. (Mt., 146–147; ks. myös Rojola 1996.)1 Urheilun 
suku puolijärjestelmässä eroja tuotetaan käytännöillä, joissa miehet ja naiset 
sekä tytöt ja pojat jaetaan omiin erillisiin sarjoihin ja joukkuela jeissa lisäksi 
sukupuolen mukaisiin joukkueisiin. Urheilun sukupuoli järjestelmälle on 
ominaista, että sekä tyttöjen että poikien valmentajat ovat useimmiten mie-
hiä. Eron käsite tulee esille myös tyttö jääkiekon käytännöissä. Se tarkoittaa 
sukupuolten välistä eroa ja eron rakenta mista jääkiekkoilun käytännöissä 
niin virallisella, informaalilla kuin fyysiselläkin tasolla. Eroa tuotetaan jouk-
kueen sisällä arjen toiminnoissa ja puheissa sekä joukkueen ulko puo lelta 
määrätty jen sääntöjen avulla. Lisäksi eroa tuotetaan tyttöjen keskuudessa 
kave ri porukoihin mukaan pääsemisen ja ulossulkemisen avulla, jol loin ero 
syntyy pelaajan pelihistoriasta, kokemuksesta ja taidoista. 

Koska jääkiekon sukupuolittuneisuutta on tutkittu vähän, on aiheel lista 
käydä läpi laajemmin urheilua ja sukupuolta koskevaa tut kimuskirjallisuutta. 
Leena Laine (esim. 1984; 1989; 1991; 1992; 1996; 2000) on tutkinut 
suomalai sen urheilun historiaa laa jasti. Hän on käsi tellyt ruumiinkulttuu-
rin, lii kunnan sekä urheilun ja suku puolen vä listä suhdetta useissa eri kir-

1 Simone de Beauvoir (2000, 56, 101–110) toteaa teoksessaan Toinen sukupuoli, että 
nainen on historian määrittämä ja miehet ovat pitäneet naisen kohtaloa käsissään. 
Hän olet taa nai sen määrittyvän suhteessa mieheen, miehen toisena eli erona miehes-
tä. Nai nen on so siaalisen ja kulttuurisen todellisuuden tuote, joka hänet määrittää. 
Määrittä mi nen puolestaan tapah tuu sukupuolieron avulla. Siten naisen eroavuus 
miehestä ym märretään naisten alis tamisen me kanismiksi, ja koska ero määrittyy 
patriarkaatin tuot teeksi, se tulee häivyttää ja pur kaa pois. Koska de Beauvoir (mt.) 
näkee kaikki ihmiset sukupuolesta riippumatta samanlai sina pyr kien sukupuolten 
väliseen tasa-arvoon, hän ei myöskään usko olevan mitään naisole musta tai naise-
rityisyyttä. (Mt., ks. myös Rojola 1996, 161.)

16 | Sukunimi: Teoksen yläotsikko

Pellentesque luctus scelerisque luctus. Praesent maximus laoreet euis-
mod. Suspendisse tempor leo id massa aliquam pulvinar. Donec quis elit 
at turpis hendrerit tincidunt sit amet quis tortor. Integer gravida diam sit 
amet porttitor malesuada. Phac neque magna, pellentesque nec vulputate 
vel, faucibus suscipit lectus. 

Taulukko 1. Cras cursus bibendum felis. Vestibulum sagittis dignissim nulla eget 
aliquet.

1. Otsikko Vestibulum id consequat neque, eu facilisis velit. 
Vestibulum congue sollicitudin nisi non lobortis. Curabitur 
dictum, elit eget mattis vulputate, lorem nibh tempor.

2. Otsikko Kras cursus bibendum felis. Vestibulum sagittis dignissim 
nulla eget aliquet.

Vivamus vehicula iaculis nibh, non ultrices purus mattis vestibulum. 
Vestibulum id consequat neque, eu facilisis velit. Vestibulum congue sol-
licitudin nisi non lobortis. Curabitur dictum, elit eget mattis vulputate, 
lorem nibh tempor mi, lectus molestie. Aenean commodo risus et semper 
blandit1. In mattis molestie ipien dictum, congue leo eu, tincidunt mi. 

Cras cursus bibendum felis. Vestibulum sagittis dignissim nulla eget 
aliquet. Donec viverra sem egetm, fringilla nisi nec, malesuada enim. 
Fusce dignissim rhoncus lacus, eu laoreet erat. Pellentesque dapibus, nibh 
vitae molestie varius, nisi eros scelerisque neque, id condimentum erat ve-
lit a sem. Quisque vitae erat ac magna fringilla laoreet in id lorem. Nulla 
malesuada, tortor eget volutpat congue, enim augue finibus magna, eu pel-
lentesque quam diam ut nulla.

1.  Donec luctus augue at ultrices condimentum. Duis imperdiet bibendum diam, a 
vehicula ante imperdiet nec. Donec iaculis lobortis mattis. Mauris placerat diam 
sapien, et varius orci luctus rhoncus. Nam interdum magna ipsum, non ultricies 
turpis ultricies eget. 
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joituksissaan. Riitta Pirinen (2006) on väi töskirjassaan tarkastellut ur heilevaa 
naista lehti teksteissä. Myös Arto Tiihonen (1999; 2002; 2011) on useissa 
teks teis sään käsitel lyt sukupuo len ja urhei lun välistä suh detta sivu ten urhei-
levan nai sen asemaa. Jen nifer Hargreaves (1994), Michael Mess ner (2002) 
ja Soile Veijola (1992; 1998; 2004) ovat ar gu men toineet su ku puolesta ja 
urheilusta. Muun muassa Ulla Kosonen (1998) ja Päivi Berg (2006; 2007; 
2010a; 2010b) ovat tehneet koululiikuntaa ja sukupuolta tarkastele vaa tut-
kimusta. Su sann Birrell (1988; 2000), Birrell ja Cheryl L. Cole (1990) ja 
Nancy Theberge (2003a; 2003b) ovat tutki neet naisen ja ur heilun suh detta 
useissa eri yh teyk sissä. 

Vaikka urheileva nainen tut kimuskohteena on jo yleistynyt, ei sukupuo-
len rakentamista jääkiekossa ole juuri tutkittu. Suomessa jääkiekkoa ovat 
tutkineet muun muassa Esa Rovio (2002) ja Birgitta Juntumaa (2009), 
mutta heidän tutkimuksissaan ei sivuta sukupuolta. Rovion (2002) liikunta-
psykologiapainotteinen väitöskirjatutkimus kohdistuu keski suomalai seen 
juniorijääkiekkojoukkueeseen, jossa pe laajat ovat 15–16-vuotiailta nuoria. 
Rovio (mt.) kertoo, että hänen tut kimuksensa ta voitteena on ollut suunni-
tella, toteuttaa ja arvioida psyykkisen val mennuksen oh jelma joukkuelajiin. 
Pelaajien sukupuolta tutki muksessa ei mainita, mutta aineisto-otteissa 
esiintyy pelkästään poi kien nimiä (mt.). Myös Juntumaan (2009) väitös-
kirjatutkimus koh distuu ju niorijää kiekkojoukkueessa pelaaviin poikiin. 
Tutkimus suo ritettiin viitenä erillisenä tutkimuksena, jotka perustuvat yhteen 
kyse lyaineis toon. Iältään vastaajat olivat 14–16-vuotiaita. Tutkimuksessa 
tutkittiin vanhem pien kasvatustyylin yhteyttä jääkiekkoa pelaavien poikien 
suoriutumis strategioihin ja tyytyväisyyteen. Lisäksi tutkimuk sessa selvitettiin 
kas vatuksen ja valmennuksen yhteyttä tapaan, jolla pelaajat kokivat jouk-
kueen koheesion. (Mt.)

Useiden hakujen tuloksena löytyi kuusi tutkimusta, jossa aiheena on 
jollakin tavalla naiset ja jääkiekko. Yksi näistä kohdistuu jääkiek koon 
Suomessa. Sanna Heik kinen (2005) tarkas telee artik kelis saan ka nada-
laisen Hayley Wicken heiserin ase maa suomalai sessa jää kiekko yhtei sössä 
lehtiar tik ke leiden pohjalta. Hän tuo artikkelissaan esiin käytäntöjä, joiden 
avulla Wickenheiserin identiteetti palautetaan me diadiskursseissa hänen 
biologiseen sukupuoleensa ja myös puutteisiin jääkiekon pelaajana. (Mt.)
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Elisabeth Etuen ja Me gan Wil liamsin (1996) tutki mus kohdis tuu ka-
nadalaiseen jää kiekkoon käsitellen enimmäkseen nais kiek koilun his toriaa. 
Nancy The berge (2003a) on tutkinut naisjääkiekon kulttuuria Kanadassa. 
Hän kuvaa, miten naisten jaettu identiteetti jääkiekon pe laajina ja sitou-
tuminen lajiin rakentavat vahvaa yhteisöllisyyttä eri lai sista taustoista ja 
sosiaalisista lähtökohdista tulevien naisten välille (mt.). Cynthia Fabrizio 
Pelakin (2002) tutkimus kohdistuu yhdysval talaiseen naisten yliopisto-
jääkiekkojoukkueeseen. Tutkimuksen ai heena on naisten kollektiivisen iden-
titeetin muodostumisprosessi jää kiekon su kupuolittuneissa käy tännöissä. 
Carol J. Austerin (2008) tut kimus on suku polvien välistä tutki musta naisjää-
kiekkopelaajista Yh dysvalloissa. Tutkimukseen osallistui yhteensä 85 naista, 
jotka olivat valmistuneet opinnoistaan vuosina 1974–2009. Tulosten mukaan 
ystävät ja perhe edesauttoivat kaikissa sukupolvissa muun muassa opintoihin 
hakeutumista, yliopisto- ja joukkuevalintoja sekä pelaamista kannustavana 
ja sosiaalista tukea tarjoavana tekijänä. (Mt., 312–337.) Kajsa Gilenstamin 
ym. (2008) tutkimuksessa selvite tään, mitä eroja 19–27-vuotiaat ruotsa-
laiset naisjääkiek koilijat nostavat esiin kuvatessaan jääkiekon materiaali sia 
ja ra kenteelli sia olo suhteita. Lisäksi tutkimuksessa analysoidaan, miten 
naispelaajat ku vaavat maskuliinisuutta ja feminiinisyyttä ur heilussa ja miten 
he pohtivat itseään suhteessa maskuliinisuuteen ja feminiini syyteen. Ruot-
sissakin naispelaajat joutuvat kamppailemaan jää ajasta ja mediahuomiosta, 
ja jääkiekko on mahdollista naisille vain har rastuksen muodossa, koska 
sponsoritukea ei juuri ole. (Mt.) Ra kenteellisten ja materiaalisten olosuh-
teiden kannalta tulok set ovat sa mansuuntaisia Pelakin (2002) tutkimustu-
losten kanssa.

Edellä mainitut tutkimukset ovat merkittävässä asemassa tutkimuk-
sessani. Useimmat näistä toimivat pintana, jota vastaan olen voi nut peilata 
huomioi tani suo malai sesta kiek koi lukult tuurista. Koh distan kriittisen kat-
seeni jääkiekkoilun kulttuurisiin käy täntöihin. Useissa femi nisti sissä urhei-
lututkimuksissa on tuotu esille naisten toi seus urhei lussa ja selvitetty, mi ten 
naisten toiseutta raken netaan ja vah viste taan. Femi nistiset ur heilutut kijat 
ovat kiinnit tä neet huo miota erityi sesti sii hen, miten suku puolta ylläpi detään 
ja uudel leen tuote taan ur hei lussa. Tutkijat ovat pohtineet, miten ur hei lussa 
ra ken netaan ja sa malla edis tetään su kupuolieroja koros ta malla naisten 
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alem piar voi suutta ja ylistä mällä mies ten parem muutta. Femi nisti sessä 
urheilutut kimuk sessa ur heilun nähdään perus tuvan suku puoleen, ikään ja 
ro tuun perustuville jär jestel mille. Niiden on huo mattu vah vistavan miesten 
valtaa urheilussa. (Laine 1984; 1989; 1991; 1992a; 1992b; 2000; Har greaves 
1994; Bir rell 1988; 2000, Birrell & Cole 1990; Costa & Guth rie 1994, 233; 
Birrell & Theberge 1994; Tiihonen 1999; 2002; 2011; Messner 2002; The-
berge 2003a; 2003b; Heik kinen 2005; Pirinen 2006.)

Lapsiin ja nuoriin kohdistuvissa urheilututkimuksissa on saatu yllä 
mainittu jen tulkintojen mukaisia tuloksia. Esimerkiksi Inger Elias sonin 
(2011, 820–830)  tutkimuksessa sukupuolijärjestys perustuu aja tukseen 
su kupuolten välisistä eroista ja johtaa siihen, että maskuliini set rakenteet 
ovat hallitsevia. Laura Hills (2006) havaitsi vastaavasti, miten koulun 
liikun tatuntien käytännöt sisälsivät perinteisen käsityk sen sukupuolesta; 
sukupuolten välistä eroa tuotettiin jakamalla op pilaat sukupuolen mukai-
siin ryhmiin. Opettajien ideologi oissa oli havaittavissa urheilun eri lajien, 
esimerkiksi jalkapallon, ja su kupuolen mukaista yhteensopimattomuutta. 
(Mt., 539–541.) Håkan Larsson, Birgitta Fagrell ja Karin Redelius (2009) 
ovat tut kineet Ruot sissa koulun liikuntatuntien käytäntöjä havainnoimalla 
lii kuntatunteja ja haastattelemalla opettajia. Tulosten mukaan opettajat 
tukeutuivat perintei seen käsitykseen sukupuolesta. Poi kien valta-asemaa 
näytettiin pitävän luonnollisena ja normaalina, ei vätkä opettajat haas taneet 
omassa toiminnassaan ja ajattelussaan pe rinteisiä sukupuoliste reotypioita. 
(Mt., 1–17; vrt. myös Berg 2010a.)

Tutkimukseni on feminististä urheilututkimusta, mutta se on myös tyt-
tötutkimusta, koska se kohdistuu 12–16-vuotiaisiin jääkiek koa harrastaviin 
tyttöihin. Tutkimuksessani huomio kohdistuu siihen, mi ten jääkiekko-
harrastus merkityksellistyy tyttöjen puheenvuoroissa ja miten sukupuolta 
ra kennetaan käytännöissä. Tyttötut kimuk sessa kes kitytään eri-ikäis ten tyt-
töjen tut kimuk seen hyödyntämällä fe mi nis tisiä teorioita ja metodolo gioita. 
Monitieteinen tyttötutkimus sijoit tuu femi nisti sen nuoriso tutki muksen, 
lap suuden tutkimuk sen ja naistutki muk sen raja maastoon. Nuorisotutkimus 
ja lapsuuden tutki mus tut ki vat nuoruuden ja lap suu den ilmiöitä myös su-
kupuolta teo retisoi malla, mutta tyt tötut ki muksessa suku puoli on kes keisin 
tutkimusta luotsaava ankkuri. (Oja nen 2011, 9–10.)
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Sukupuolen lisäksi tyttötutkimuksen ajankohtaiset kysymykset liitty vät 
val taan, toi mijuuteen, tilaan, moninaisuuteen ja muutok seen (Ojanen 2011, 
9–10). Kohdistan huomioni kol meen en siksi mai nittuun. Mie len kiintoni 
kohteina ovat tyttö jen toimijuus, ti la ja kulttuuriset käytännöt jää kie kon ja 
hallin nan kon tekstissa. Tyttö tut ki muksen kysymyk senasettelut muis tut-
tavat femi nis tiselle tutkimuk selle tyypillisiä ta poja tarkastella kult tuuri sia 
ja yh teis kun nal lisia il mi öitä. Tyttötutki muksessa on muun mu assa poh dittu, 
mitkä ehdot ja normit määrit tävät tyttöyden ra kentumista, mil laista on olla 
tyttö kou lussa ja va paa-ajalla, millaisia kult tuurisia tiloja tytöillä on, mitä 
mer kityksiä he niille anta vat ja mi ten tyttö kulttuu ri sena kategoriana sekä 
tytöt toimijoina si joittuvat yh teiskun nalli seen suku puolijär jestykseen. (Mt., 
9–10.) Lisäksi tutkimuksellani on emansipatorinen ote, koska tutkimukseni 
on syntynyt tahdosta kohdistaa huomio jääkiek koileviin tyttöihin, jotka ovat 
jääneet huomiotta tieteelli sessä keskuste lussa.

  
sukupuolen käsite

Yksi keskeinen tutkimustani ohjaava kysymys on se, miten suku puolta rakenne-
taan jääkiekon kulttuurisissa käytännöissä. Kysymys it sessään sisältää tulkinnan 
siitä, miten tutkijana ymmärrän sukupuolen. Su ku puoli ei perustu pelkästään 
biologiseen eroon, vaan sitä myös ra ken netaan, tuotetaan ja vahvistetaan 
tekemisen ja toiminnan avulla. Su kupuolta voidaan hahmottaa monesta eri 
näkökulmasta. Suku puoli määritellään lap sen synty män yhteydessä biologisesti, 
mutta fe mi nis titutkijat ovat kritisoi neet biologiaan perustuvaa yksi puolista 
tulkintaa sukupuolesta. Kun su ku puoli ymmär retään synty mässä saa tuna ja 
luon nol li sena erona, tulevat mo net itses tään selvinä pide tyt ajatukset esi merkiksi 
miesten ja nais ten am ma teista sekä har rastuk sista perustelluiksi biologisella 
luonnollisuudella. (Ojala, Palmu & Saari nen 2009, 18.) Muun muassa Carrie 
Paechter (2007) tar kastelee sukupuolta sosiaalisena oppimisprosessina. Hän 
nä kee, että kun lapsi nimetään syntymän yhteydessä tytöksi tai pojaksi, hänet 
si joitetaan samalla maskuliinisiin ja feminiinisiin järjestelmiin sekä yh teisöihin, 
jotka määräävät, miten yksilöä kohdellaan, millaista käyt täytymistä häneltä 
odotetaan ja millaisia rooleja hän voi yhteiskun nassa toteuttaa (mt., 6–7, 27). 
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Silloin kun sukupuolta lähestytään roolina, ajatel laan, että ruu miilli-
sen su kupuo len ohella on olemassa sosiaalinen suku puoli, jonka yksilöt 
oppi vat sosiaalistuessaan kult tuu riin ja yh teis kun taan. Tällöin suku puoli ja 
sen mukai nen käyt täytymi nen ei vät ole sisäsyn tyistä luon nolli suutta, vaan 
tie tyn lai seen yhteiskun nassa vallit sevaan sukupuoli jär jestelmään asettumi-
sen tuloksena synty nyttä. Sukupuo lena toimitaan suhteessa sosiaali sesti ja 
kulttuurisesti muotoutu neisiin, su kupuolittunei siin jär jes tyk siin ja normei-
hin sekä suhteessa nais ten ja mies ten rooleihin ja identi teettei hin. Tähän 
liittyy myös kriittinen ky sy mys olemisesta: yksilöillä on su kupuoli tai he 
ovat jotakin su ku puolta ja toimivat joko su kupuolensa mu kai sesti tai sitä 
vas taan. (Lil je ström 1996, 115–120; Ojala, Palmu & Saarinen 2009, 17.) 
Kirsti Lem piäi nen (2007, 118) huomauttaa, että roo lissa suku puoli on paitsi 
normeja ja odo tuk sia, myös jotakin synnynnäistä, sillä on ole massa joku, joka 
rooleja ottaa ja pukeutuu suku puoleen.

Judith Butler (1990, 7) on teoreti soinut suku puo len käsi tettä per formatii-
vi suuden idean avulla. Butlerin mukaan sukupuolta ei voi palauttaa miehen 
ja nai sen ruu miilliseen eroa vaisuuteen. Sukupuoli ei ole biologisessa ole-
muksessa eikä ruumiin piirteissä, vaan sitä tuotetaan erilaisissa yk sittäisissä 
teoissa muotonsa saa vissa tietovalta rakenteissa. Sukupuoli on te ke mistä, joka 
ta pahtuu toistaen tiet tyjä, va kiin tuneita miehisiksi ja naisisiksi kult tuuri sesti 
suku puolit tuneita tekoja, eleitä, asen toja ja puhe tapoja. Tämä kult tuurinen 
eleistö pa lautuu ”hetero seksuaa liseen mat riisiin”, joka puolestaan mää rittää 
kaksi pe rustavan laa tuista ruumiin muo don, seksu aalisen halun ja so siaa lisen 
roolin yh dis tävää tyyppiä: nai nen ja mies. (Butler 1993, 4–6; 1990, 10–44; 
myös Lilje ström 1996, 119–120; Ojanen 2011, 11–12, 33.) Leena-Maija 
Rossin (2010, 26–27) mukaan Butler viittaa perfor matii vi suu della ni men-
omaan va kiintunei den suku puoliesi tysten jat kuvaan tois ton omi nai suuteen, 
mutta toi saalta myös muu toksen mahdolli suuteen juuri tois tossa tapah tu vien 
toi sin tekemisien myötä.

Eeva Joki nen (2004, 288; Veijola & Jokinen 2001) kirjoittaa erilai sista 
tapai suuk sista. Hän viittaa niillä arjen toistu viin toimintoihin su kupuo-
littuneina ta paisuuksina tarkoit taen sitä, miten naisilla ja mie hillä on ollut 
tapana tehdä erilaisia asioita. Tapai suus ra kentuu tottu muksesta, joka on 
sa manai kai sesti sekä kutsu tietyn tapaiseen toi min taan että valitta vissa tai 
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käytettä vissä. (Veijola & Joki nen 2001; Jo ki nen 2004, 288.) Maskuliinisuus 
ja feminiinisyys ovat kulttuurisesti määritty neitä merk kejä, eleitä tai tyy lejä, 
joita voi käyttää hyväk seen suku puolta esitettäessä. Sekä mas kuliinisuus että 
fe minii nisyys kanta vat mukanaan kulttuuri sesti jaet tuja merki tyksiä sekä 
miehisinä ja nai selli sina pidettyjen omi nai suuk sien ideaaleja. Maskuliini-
suus kuvaa mie hiltä ja fe miniinisyys naisilta vaadittuja omi nai suuk sia. Ne 
asettu vat toistensa vasta kohdiksi ja määrittyvät tois tensa pohjalta ole malla 
sitä, mitä toinen ei ole. (Lehtonen 1995, 201; Heinämaa 1996; Lempiäinen 
2005, 212; Manninen 2010, 59.) 

Suvi Ronkainen (2001, 63–64) esittää, että sukupuoli, naiseus ja mie-
heys ovat per for matiiveja, mer kitysten ja representaatioiden stra tegi oiden 
hyödyntämistä. Naiseus hahmottuu kult tuuri sena mää reenä ja representaa-
tiona jostakin ide aa lista, johon itse kukin voi halu tes saan kiinnit tyä, kuten 
Carrie Paechterkin (2006, 2007) kirjoittaa. Kiinnittymi sen mahdollisuus 
oman halun mukaan on kuitenkin rajallista. Yksilö ei voi valita mitä ta-
hansa, vaan sukupuolen performoinnin vaihtoehdot ovat vallan tuottamia 
ja rajoittamia. (Butler 1990.) Paechterin (2006, 261) mukaan se, että joku 
on mies- tai nais puolinen ei kuiten kaan ku vaa paljonkaan sitä, miten 
hänen masku liinisuutensa tai fe miniini syytensä on rakentunut. Paechter 
(2007, 12,22) lähestyykin maskuliini suutta ja feminiinisyyttä kahdesta eri 
nä kökulmasta. Ensin näkin ne ovat erilaisten ryhmien representaatioita nai-
sista ja miehistä. Toiseksi jokainen ihminen muodostaa henkilö kohtaisesti 
subjektiivi sen masku liinisuutensa tai feminiinisyytensä. Paechter (2006, 
261–268)  huo mauttaa, että itse kukin identifioituu ja kiinnittyy eri tavoilla 
mas kulii nisuuden tai femi niinisyyden ihannemuotoihin. Hänen mukaan 
femi niinisyyden ja maskuliinisuuden hahmottaminen performatiivi sena pal-
jastaa nii den moninaiset ilmenemistavat. Siitä syystä käsitteitä pi täisi hänen 
mielestä käyttää monikossa, jolloin on olemassa erilaisia feminiini syyksiä ja 
maskuliinisuuksia. Hän esittää, että ei ole yhtä ai noata femi niinisyyttä, jota 
kaikki feminiiniseksi pyrkivät ihmiset to teuttaisivat. Sen sijaan on erilaisia 
feminiinisyyksiä, joita itse kukin yhdistää valit semallaan tavalla feminiini-
syyden ”ideaan”. (Paechter 2007, 22–23; 2003.) 

 Feminiinisyyden ja maskuliinisuuden performatiivisuudesta sekä yksik-
kö- ja monikkomuotojen erottamisesta toisis taan seuraa, että nainen voi 
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harjoittaa maskuliinisiksi miellet tyjä käytäntöjä kuten voimakkaan ruumiin 
tai fyysisen voiman käyt töä ilman, että hän menettäisi yhteyttään Paechterin 
(2007, 34) mainit semaan feminiini seen toimijayhteisöönsä. Kuten Päivi Berg 
(2007, 147) huomauttaa, tämä johtaa myös siihen, että tyttöjen näkökulmasta 
tyttö voi pelata kuin poika. Se, että tyttö pelaa pojille miellettyyn ta paan 
”ruumiin voimak kaalla käytöllä ja välineillä” riittää perusteeksi kyseenalaista-
maan ty tölle määrätyn ”oikeanlaisen” feminiinisyyden (mt., 147).

Tutkimuksessani kuvaan rajankäyntitilanteina sellaisia tilanteita, joissa ty-
töt kyseenalaistavat tytölle ja naiselle määrättyä ”oikeanlaista” feminiinisyyttä 
ja joissa sukupuolten kategorioista neuvotellaan. Bronwyn Davies (1993) on 
tutkinut, miten ala-asteikäiset rakentavat sukupuolisuutta, feminiinisyyttä 
ja maskuliinisuutta kirjoitettujen ja kerrottujen tarinoiden avulla. Hän on 
lähestynyt sukupuolen käsitettä kulttuurisena organisointiperiaatteena 
rajankäynnin käsitteen avulla. Hän tarkoittaa rajan käynnillä lasten neu-
vottelua mas kuliini suu den ja feminii nisyyden katego ri oista. Rajankäynti 
viittaa erilaisiin tilanteisiin, jotka pakottavat yksilön sukupuolistumiseen eli 
paikantumaan suku puolikategoriaan. Rajankäynti toimii erojen tuottami-
sen mekanismina. (Davies 1993.) Rajankäynti tuottaa eroja, mutta samalla 
se lisää tietoi suutta sukupuolesta, kuten Cynthia Fabrizio Pelakin (2002, 
93–114) tutkimuksesta on tulkittavissa. Hänen tutkimuksessaan mukana 
ollut joukkue kävi neuvottelua sukupuolen rajoista. Neuvottelun ja rajan-
käynnin tuloksena joukkue sai oikeutuksensa pelaamiseen, ja raken teelliset 
olosuhteet paranivat sukupuolitietoisuuden ja neuvottelun tuloksena. (Mt.)

Tulkintani mukaan rajankäynnin käsite liikkuu lähinnä symboli sella ta-
solla, kun taas Barrie Thornen (1993) käyttämä rajatyön (bor derwork) käsite 
viittaa tyttö- ja poikaryhmien välisiin eroihin ja koh distuu konkreettisiin 
tilanteisiin, joissa rajat tulevat käytännössä esiin. Thorne (mt., 64–84) viit-
taa käsitteellä sukupuolirajoja ylittävään vuo rovaikutuk seen koulussa. Hän 
havainnoi oppilaiden vuorovaikutusta koulussa ja tarkasteli erilaisia konk-
reettisia tilanteita, joissa tytöt ja pojat olivat yh dessä. Joissakin tilanteissa 
rajat aktivoituivat ja vahvis tuivat, mutta joissakin puolestaan liukenivat pois, 
jolloin sukupuolesta tuli merkit sevä, rajoja herättävä tai vaiettu tekijä. (Mt., 
64–84.) Päivi Berg (2007; 2010a) on soveltanut rajatyön käsitettä tutkiessaan, 
millä tavoin eroja tuote taan ja luodaan koulun liikuntatunneilla. Rajatyöti-
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lanteita suku puolen aktivoimiselle tai vaientamiselle olivat tyttöjen ja poikien 
erilli set ryh mät sekä osittain näiden ryhmien erilaiset käytän nöt (mt., 114).

Tuija Metson tulkintoja (2004, 35) lainaten ajattelen, että suku puolta 
ra kenne taan, mutta sitä voidaan myös asettua vas tusta maan yh teis kunnan ra-
ken tei den, ins ti tuutioiden, kult tuurin ja ar kisten käy tän töjen vuoro puhe lussa. 
Ym märrän sukupuo len ka tegoriat – nainen ja mies sekä tyttö ja poika – per-
for ma tiivisiksi, kulttuurisiksi ja so siaali siksi kategorioiksi. Tyttötutkimuk-
sessa tämä suun taus on ollut vallit seva 2000-luvun alkuvuosista lähtien. 
Tyttöys on jota kin, joka on neuvo teltavaa ja jat kuvasti liik keessä olevaa. 
Se on histori allinen pro sessi, mutta toisaalta myös kulttuu rinen konstruk-
tio, jossa ovat esillä perin teiset odo tukset ja kon ventionaaliset sukupuo len 
esittä misen ja tekemisen tavat. (Ojanen 2011, 11.) Tyt töyden kulttuuri sen 
kon struk tion luonne tulee esiin tilan teissa, joissa tytöt neu vot televat tyt-
töy destä tai naiseudesta ja pur kavat niihin liitty viä perinteisiä kä sityk siä. 
Tytöt vastaanottavat, tuottavat ja uusintavat päivittäin esityksiä sukupuo-
lesta. He peilaa vat su kupuoleen liit ty viä kä sityksi ään suhteessa histori aan 
ja pe rinteisiin kä sityk siin suku puolen kate go ri oista. He ky seen alaistavat ja 
haastavat pe rintei set su kupuo lita paisuudet siitä, mitä naisilla ja mie hillä on 
ollut ta pana tehdä. Yh teiskunnassa opitaan toimimaan su ku puoleen liitty vien 
odotusten mu kaan, mutta perintei siä kä si tyksiä voidaan murtaa toi mi malla 
vas toin stereotypioita.

Toimijuus, tila ja kulttuuriset käytännöt

Sukupuolen käsitteen rinnalla toimijuus, tila ja kulttuuriset käytännöt 
ovat keskeisiä käsitteitä, joiden varaan tutkimukseni rakentuu. Seu raavaksi 
määrittelen käsitteet edellä mainitussa järjestyksessä.

Toimijuuden käsite on nykyään yksi keskeisimmistä käsitteistä tyttö tutki-
muksessa ja kult tuurintutkimuksessa ylipäätään (Gonick, Re nold, Ring rose 
& Weems 2009, 4–5). Lähtökohtanani tässä on, että toi mijuus on kiinnit-
tynyt valtaan. Foucault’n (1980; 1982; 1998) valtakä sityksiin viitaten näen, 
että valta ilmenee ja saa hahmonsa erilaisissa suhteissa, joihin kiinnitytään 
ruumiilla. Luonteeltaan valta on tuottavaa. Valta tuottaa diskurssit, subjektit 
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ja subjektiuden, jotka muovautuvat diskursseissa ja sosiaalisessa ympäristössä.  
Si ten valta on yksilöllistä, mutta myös totalisoivaa. Se valmistaa yksittäi siä 
toimijoita, mutta operoi yhteiskunnan kaikilla alueilla ja kaikissa suhteissa. 
Vaikka valta on tuottavaa, on se tuottavuutensa ohella nor malisoivaa. Ku-
rivalta muokkaa toimijuutta ja valmistaa toimijoita toi mimaan tuottavasti 
ja yhteiskunnalle hyödyllisellä tavalla. Näin valta on luonteeltaan toimin-
nallista ja ilmenee toiminnoissa ja teoissa. Valta myös säätelee sitä, mitä on 
mah dollista tehdä tai sanoa tai jättää tekemättä tai sanomatta. (Foucault 
1980; 1982; 1998.)

Foucault’n (1980) mukaan valtaan liittyy aina vastarinnan mahdolli-
suus. Toi mijuuden käsitteellisenä lähtökohtana on ajatus, että yksilöt ja 
ryhmät voivat asettua neuvotteluun, vastarintaan, muutta maan ja luomaan 
uudenlaisia yhteiskunnallisia käytäntöjä arjen vuorovaikutuksessa (Koski 
& Tedre 2009, 248). Laura Hillsin (2006, 540) tavoin ajattelen, että toimi-
juus on aina jollakin tavalla keskenerä istä, monimuotoista ja muutoksessa 
olevaa. Toimi juus ei välttämättä merkitse muu tosta tai vastarintaa, vaan se 
voi olla piiloutunutta, tie dostamatonta tai heikkoa. Toimi juus tai tekemi-
nen tarkoitta vat, että tytöt voivat kyseen alaistaa heihin kohdis tettuja 
suku puolit tuneita odotuksia joko poik kea malla niistä avoi mesti, teke mällä 
”toisin” tai käyt tämällä stereotyyppisiä re pertuaa reja heille itselleen edul-
lisella ta valla. (Ojanen 2011, 24.) Tätä juuri ovat te kemässä jää kiekkoilevat 
ty töt. Harrastaes saan jää kiekkoa ty töt poik keavat kulttuu ri sista odotuk sista 
teke mällä toisin kuin hei dän odotetaan tekevän. Kult tuuri sissa käsityk sissä 
tyttöjen on odotettu har rastavan jo takin muuta kuin mas kuliiniseksi ole-
tettua jääkiekkoa.

Suvi Ronkainen (2008, 388) ymmärtää toimijuuden valtajakojen avulla 
analysoiduksi suhteeksi toiminnan mahdollisuuksien, resurs sien ja ehtojen 
välillä. Hänen mielestään toimijuudesta on mielekästä puhua vain, jos on 
olemassa mahdollisuus toimimiseen, valintojen te kemiseen ja tilanteiden 
merkityksellistämiseen. Toimijuuden analyysi on aina myös vallan analyysia. 
Pakko, alistaminen ja vaihtoehdotto muus kaventavat toimijuuden tilaa. (Mt., 
388.) Urheilusta on löydettä vissä tähän useita käytännön esimerkkejä. Esi-
merkiksi Kajsa Gilenstam ym. (2008) tarkastelevat tutkimuksessaan, miten 
jääkiekkoa pelaavat naiset kuvaavat tilannettaan jääkiekossa ulkopuolisina. 
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Valtasuhteiden todettiin tuottavan eriarvoisu utta verrattuna miesjääkiek-
koon, jolloin naiskiekkoilijoiden toimijuu den tila näyttäytyy kape ampana 
kuin mieskiekkoilijoiden. 

Su kupuoli liittyy läheisesti valtaan kietoutuvaan toimijuuteen. Se mää-
ritte lee, millaisia yleisiä odotuk sia naisille ja miehille asetetaan ja millaisiksi 
toimin nalli siksi vel voitteiksi asetetut odotukset muotoutu vat erilaisissa 
instituuti oissa ja yhteisöissä. Sukupuoli myös määritte lee yksilön käytössä 
ole via resurs seja ja edelly tyksiä vastata asetettui hin odotuksiin. Se vai-
kuttaa yksilön käsityksiin omista mah dolli suuk sista ja rajoi tuksista toimia. 
Toimijuuteen ja sukupuoleen liittyvät odo tukset konkre tisoitu vat erilaisissa 
instituuti oissa odotuk sina siitä, mi ten tie tyissä tilan teissa tulee toimia. (Ojala, 
Palmu & Saa rinen 2009, 14–23, 27.) 

Tulkitsen ruumiillisuutta tässä tutkimuksessa toimijuuden perus taksi. 
Yksi löiltä odotetut toiminnan velvoitteet ja odotukset välittyvät ruumiissa 
tekemisenä. Ruumiin avulla välitetään myös sukupuolen per formatiivit 
tekoina, eleinä, asentoina ja puhetapoina. Siten ruumis voi daan ajatella 
sosiaalisten merkitysten paikkana, johon erilaiset val tasuhteet ja sosiaaliset 
kategoriat kaivertuvat (Skeggs 2004; Bourdieu 1977; 1984; 1990; 1998).  
Jääkiekossa tarvitaan fyysisesti vahvaa ruu mista, mutta ruumii seen kaiverta-
misen prosessit eivät ole pelkästään ruumiin fyysistä muokkausta, vaan myös 
moraalista muokkaamista biovallan avulla kohti urheilullista elämäntapaa 
sekä yksilön minuu teen kohdistuvaa kaivertamista minäteknologioiden 
avulla (ks. Berg 2010b, 127). 

Kajsa Gilenstam ym. (2008) tarkastele vat jääkiekon ja sukupuolen välistä 
suhdetta yhteiskunnan valtasuhteiden avulla symbolisella, ra kenteellisella ja 
yksilöllisellä tasolla. Toinen tapa tarkas tella toimijuutta on hahmottaa sitä 
makro-, meso- ja mikrotasoilla. Makro tasolla voi daan esi merkiksi pohtia, 
millaista kulttuu rista asenneilmas toa ja toi mitilaa erilaiset dis kurssit tuot-
tavat toimijuu delle. Mesotasolla tutki muksen koh teena ovat insti tuutiot 
ja yhteisöt, dis kursiiviset valtajär jestelmät, insituutio naaliset käytännöt ja 
yhteisö jen si säinen dyna miikka. Kolmannella ta solla eli mik rota solla tar-
kastelun koh teena ovat yksilöiden määritelmät toimijuudesta. (Ojala, Palmu 
& Saarinen 2009, 15–16.) Tässä tutkimuksessa katse kohdistuu näiden 
kolmen ta son yh distelmään. Pohdin arjen toimijuutta tarkastele malla, mi ten 
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su ku puoli ra kentuu ja miten sitä tuotetaan kulttuurisissa käsityksissä, arjen 
käy tän nöissä ja nor meissa, sään tö jen, rajoi tusten ja reu na ehto jen puit teissa 
sekä millainen tila tytöillä toi mijoina on tässä viite kehyk sessä. 

Tila tarkoittaa tutkimuksessani sekä fyysistä tilaa että kulttuuri sesti ja 
sosiaalisesti tuotettua diskursiivista tai mentaalista tilaa. Dis kursiivisena ja 
mentaalisena tila tarkoittaa moniulot teista ja merkityk sellistä sosiaalista 
paikkaa, joka voi muo dostua esimerkiksi puheesta, mielipiteistä tai käsi-
tyksistä. (Ks. Keski talo-Fo ley 2004, 18.) Tyttö kult tuurien tutki muksessa 
lähtökoh tana on ollut, että tilat ovat su kupuo littuneita ja suhteessa laajem-
piin kulttuurisiin ja yh teiskunnallisiin jär jestyk siin. (Hakala 2007, 16; Ant-
tila, Ojanen, Saari koski & Ti monen 2011, 135–136.) Tyttötutkimuksessa 
yksi käsite on ollut oma huone, joka on suomen nettu Virginia Woolfin (1929) 
teoksen A Room of One’s Own pohjalta. Aluksi käsite viit tasi konk reetti sesti 
tytön omaan huo neeseen kodissa, mutta myöhemmin se on laa jentunut 
katta maan abst raktim min eräänlai sia tyttöjen omia tiloja, jotka luo vat tytöille 
mo nen laisia mah dollisuuksia ja joista muodostuu tyttöjen sosiaa lisia saarek-
keita.  (Ojanen ym. 2011, 135.) Tässä mielessä kä site on käyt tökelpoi nen 
yhä edel leen kin, mutta en käytä oman huoneen termiä, vaan rin nastan sen 
sosiaaliseksi saarekkeeksi, jonka jääkiekko harrastuksena tytöille tuottaa. 

Tila mer kit see kaikkia niitä reu na eh toja, puheta voissa ja käytän nöissä 
raken tuvia ra joja, joiden si sällä tut ki muksessa mukana olevat subjektit 
liik ku vat, paikan tuvat ja ovat suh teissa keskenään (Hakala 2007). Joissakin 
feminis tissä urheilututkimuksissa liikunta tai urheilu näyttäytyy tilana, 
jossa määritellään erilaisia reunaehtoja naisten tai tyttöjen toimijuudelle 
sekä rakennetaan rajoja sukupuolten väliselle toimijuudelle. Esimer kiksi 
Laura Hillsin (2006) tutkimuksessa liikunta edustaa tilaa, joka ko rostaa 
sukupuolen ja ruumiillisuuden suhdetta. Hän havaitsi, että kä sitykset su-
kupuolen ja fyysisyyden välillä vallit sevasta suhteesta ra joittavat tyttöjen 
mahdollisuuksia osallistua vah vasti fyysiseen toi mintaan liikuntatunneilla 
ja vapaa-ajan harrastuk sissa (mt., 545).

Yllä mainittuihin lähtökohtiin viitaten tila tarkoittaa tutkimukses sani 
fyy sistä, sosiaa lista, kult tuurista tai mentaa lista tilaa sekä erilaisia toiminnan 
reu naehtoja tai rajapin toja, joissa toi minta mah dol listuu ja saa mer kityk-
sensä. Sosi aaliset, kult tuu riset ja men taaliset tilat raken tuvat ym pärillä 



34 | Tytöt kaukalossa

vallitse vasta kult tuu rista sa malla, kun arjen käytäntöjä ja ajatusmalleja 
ra kenne taan, uusinne taan, haas te taan ja kyseen alaiste taan ja niistä neu-
votellaan arjen toimin nassa. Urheilutoimintaa ohjaa via ilmapiirejä on 
kutsuttu eetoksiksi, joita on käytetty kuvaamaan sitä, mil laisia urheilun 
toimintatavat ovat, millaista toiminta on luonteeltaan ja millaisia ovat ur-
heilussa havaittavissa olevat asenteet. Osa eetoksesta on näkyvää ja tietoista, 
osa sen sijaan piiloista. Tulkitsen eetoksen liit tyvän urheilun kulttuurisiin 
käytäntöihin. Ymmärrän käytännöt erilai sina toistuvina tekoina, toimin-
toina, asenteina, ajatuksina ja diskurs seina, jotka voivat olla näkyviä tai 
piiloisia. (Hämäläinen 2008, 26.)

Tarkastelen edellä nimettyjä käytäntöjä virallisen, epävirallisen ja fyy sisen 
tason avulla. Olen soveltanut käsitteet Elina Lahelman ja Tuula Gordonin 
(2003, 10) tutkimuksesta. He ovat tarkas telleet kou lua mää ritel len sen viralli
seksi, infor maa liksi ja fyy siseksi kou luksi. Vi ralli sella koululla he viittaa vat 
opetussuun nitelmaan, koulunkäyntiä koske viin asiakirjoi hin, opetusmenetel-
miin ja -materiaalei hin, oppikir joihin, koulun sääntöihin ja opetuk sen 
ympärille rakentu vaan vuoro vaiku tukseen. Virallisen koulukulttuurin käsite 
viittaa tutkimuksessani vi ralli siin käytäntöihin, jotka muo dostuvat jää kiek-
koa määrit tä vistä vi rallisista asiakir joista, jääkiek kosäännöistä, jouk kueen 
keskenään so pimista toi min tasäännöistä, val men ta miseen liitty vistä mene-
telmistä ja metodeista sekä vuo rovaiku tuksesta val men tami sen yh teydessä. 
Ki teyttäen tämä tarkoittaa sitä, että viralliset käytännöt viittaavat sellai siin 
toimintoihin, jotka ovat julkisesti nähtävillä ja jotka ovat institu tionaalisesti 
normitettuja. Lahelman ja Gordonin (mt., 10) tutkimuk sessa in for maali eli 
epä viral linen koulu muodostuu oppitun tien ja tuntien ulko puolella ta pahtu-
vasta vuo ro vaikutuk sesta, oppilaskulttuu reista ja epävirallisista hierarki oista. 
Tässä tutkimuk sessa epäviralliset käy tän nöt rakentuvat valmen nustapahtu-
man ja kauka lon ul kopuolella ta pahtu vasta vuorovai ku tuksesta, esi merkiksi 
puku huoneeseen si joittu vasta vuorovaikutuk sesta ja tyttöjen keskinäi sistä 
kulttuuri sista käy tännöistä sekä hierarki oista. Siinä missä viralli set käytännöt 
ovat näkyviä, epäviralliset käytännöt ovat enemmänkin piiloisia.  Fyysi sellä 
koululla La helma ja Gordon (mt., 10) viittaavat kou luun fyysi senä tilana. 
Se luo puitteet sekä viralli sen että infor maa lin koulun käytän nöille. Tut-
kimuksessani fyy sinen tarkaste lutaso rin nastuu fyysi siin tiloihin eli niihin 
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konkreetti siin tiloi hin, joissa jouk kue harjoitteli ja pelasi jääkiekkoa. Fyysiset 
tilat muo dostu vat jää hallien ti loista; kau ka loista, eteisau loista, katso moista 
ja pukuhuone- ja suihku tiloista. 

 

kutsumattomina miesten taloon  
– urheilun sukupuolittu neisuus 

Tutkimukseni lähti liikkeelle huomiosta, että tytöt eivät ol leet yhdenver-
taisessa asemassa poikien kanssa, kun jäävuoroja jaettiin. Tyttöjen rajoitet-
tu toi mi juus ei tule esiin ainoastaan jääkie kossa, vaan tyttöjen ja naisten 
osallistu mismah dollisuuksia on rajoi tettu laajem min kin urheilussa. Urheilu 
on kauttaal taan suku puo litet tua. Urheiluhistorian tutkija Leena Laine (1991, 
52) huomauttaa, että sana urheilu on jo lähtökohdiltaan miehinen, koska 
termi on johdettu sanoista urho ja urheus, jotka viittaavat miehisyyteen. 
Myös urheilun kilpailullinen toiminta on rakennettu niin, että kilpailemi-
nen ja usein myös harjoitteleminen tapahtuu sukupuolitetuissa ryhmissä, 
mikä tar koittaa erillisiä miesten ja naisten sarjoja. Ur heilua onkin pidetty 
hie rarkisoituneen sukupuo lieron ylläpitä jänä. Erityi sesti kil paur heilu ja 
valmen nus sekä urheilun tut kimus, tiedotus ja johta minen ovat mies ten 
hallit semia alueita. Kil paurheilussa suku puolta rakenne taan esi mer kiksi 
naisten ja miesten vastak kainasettelun poh jalta. Miesten suo ri tuskäytännöt 
toimi vat pohjana, johon nai sia useimmiten verrataan. Mo niin ur heilu lajeihin 
on sisään kirjoitet tuna su kupuoli, joka poh jau tuu kä sityksiin mie hille ja 
naisille sopi vasta ruumiinkäytöstä. (Laine 1984; 1989; 1991; 1992a; 1992b; 
2000; Hargreaves 1994; Messner 2002; Tii honen 2002; Pirinen 2006, 11–21; 
Jul kunen 2010, 228.)

Naisten matka urheilun sisään on ollut hidas ja vaiheittain kul keva pro-
sessi. Esimerkiksi olympiakisapaikkoja on annettu naisille hyvin hitaassa 
tahdissa. Vuoden 1900 olympialaisissa naisten lajit ra joittui vat tennikseen ja 
golfiin. Lajimäärä kasvoi vähi tellen, ja seuraavissa kisoissa yksittäisiä naisia 
osallistui tenniksen ja gol fin lisäksi pur jehduk seen, jousiammuntaan ja tai-
toluisteluun. Uinti tuli mukaan vuo den 1912 kisoissa, ja ensim mäistä kertaa 
naiset pääsivät osallistu maan yleisur hei lula jeihin vuonna 1928. (Tur peinen 
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ym. 2011, 18–19.) Naisten osallistumismahdolli suuk sien hidas laajeneminen 
osoittaa, että naisten on ollut helpompaa päästä mukaan sellaisiin lajei hin, 
joissa korostuvat ruumiin es teetti syys ja il maisulli suus (Hargreaves 1994, 
213–220; Piri nen 2006, 14).

Jouk kuepalloilulajit avautuivat naisille vasta vuo den 1964 olympialaisissa, 
joissa nais joukkueet kisasivat ensi kertaa lentopallomesta ruu desta. Maraton 
lisättiin kisa oh jelmaan vuonna 1984. Nai set saivat osallistumisoi keu den 
kamppai lu lajei hin, sei väshyppyyn, pai nonnos toon ja jääkiekkoon 1990-lu-
vulla. Nyrkkei lyyn naiset sai vat osallistua en sim mäistä kertaa vuoden 2012 
ja mäkihyppyyn vuoden 2014 kisoissa. (Turpei nen ym. 2011, 18–19.)  

Jääkiekon kotimaassa Kanadassa nai set ovat pelanneet jää kiek koa jo yli 
vuosisadan verran. Ensimmäi set re kiste röidyt ottelut järjestettiin Otta wassa 
jo 1800-luvun loppu puolella.  Vasta tasa-arvo aatteen yleistymisen myötä 
nais ten toi minta liikun nassa ja ur heilussa on laajentunut perintei sesti miesten 
lajeina pidet tyihin lajei hin (Kiipeli 2009, 3). Suomessa naiset ovat pelanneet 
jääkiekkoa Suo men mestaruussar jassa vuo desta 1983 lähtien. Kansainvälisen 
jääkiekkoliitto IIHF:n järjestämä naisten EM-turnaus pelattiin ensi kerran 
vasta vuonna 1989. Vuotta myö hem min nai set sai vat oi keuden osallistua 
MM-kisoihin, ja olym pialai siin naisten jää kiekko hy väksyttiin lajiksi vuonna 
1998. (The berge 2003a, SJL, IIHF.) Nais ten jääkiekon kehittäminen alkoi 
Suomessa ta voitteena lisätä tyttöjääkiekkoilijoiden määrää. Tyttöjääkiekko-
päiviä (Girls’ Hockey Day) on jär jes tetty Suo messa vuodesta 2006 alkaen2. 

Naisten urheilemiseen on suhtauduttu hyvin epäluuloisesti, ja nais ten 
osal lis tumi selle on ase tettu monia rajoituksia sekä esteitä. Nai set ovat 
joutuneet kamp pai lemaan ur heilussa saadakseen tilaa ja vah vistaak seen 
identiteettiään. (Theberge 2003a, 90.) 1900-luvun alku kymmeninä naisten 
osallistumisesta urheiluun käytiin kiivasta kes kustelua julkisesti sanomaleh-

2 Kau della 2011–2012 Suomen Jääkiekkoliitto on tehnyt yhteistyötä kansainvälisen 
jääkiek koliiton kanssa ja ollut mukana kansain välisen jääkiekkoliiton IIHF:n 
lansee raamassa Girls’ Hockey Weekend -tapahtu massa, joita järjestettiin ympäri 
maailmaa. Hankkee seen osallistui Suomessa yli 60 seuraa, jotka järjestivät tytöille 
tarkoitetun eri tyisen tyt tökiekkotapahtuman. Jää kiekkoliiton mukaan tapahtumaan 
olivat terve tul leita kai kenikäiset tytöt pelihisto riasta riippumatta. Tavoitteena on 
pyrkiä kasvatta maan lajin harrastajamää rää. (Suomen Jää kiekkoliitto.) 
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tien välityksellä. Urheilun katsottiin olevan naisille sopimatonta ja rumaa. 
Tuolloin tuo tiin hy vin avoi mesti esiin ajatus, jonka mu kaan liikunta ei saa 
tehdä nai sesta at leet tia eikä miehistää hänen ul komuo toaan. Jos nai nen uh-
masi oh jenuoraa harras tamalla urhei lua, hänet leimattiin epänai selli seksi. 
Sen lisäksi, että naisten urheilun ajateltiin olevan epänaisellista ja epäesteet-
tistä, siihen liitettiin myös terveydellisiä ja sosiaalisia vaaroja. Naisurheilun 
vas tustajat esittivät, että urheilevan naisen terveys, naisellisuus ja suku puoli-
identiteetti joutuvat vaakalaudalle. (Laine 2000, 80–90; Turti ai nen 2005, 51.)

Urhei lua alet tiin arvostaa oppi kouluissa 1920- ja 1930-lu vuilla. Ur heilemi-
sessa oli kui tenkin omat edelly tyksensä tytöille. Suu rin osa van hemmista ja 
nais opettajista vie roksui tyt töjen saat tamista avoi miin voimamittelyi hin ja 
kilpai luti lanteisiin. Taus talla vallitsivat tuol loisen yh teis kuntajärjes tyksen 
mo raali- ja sukupuoliasenteet, joi den mu kaan kil paur heilu uh kasi tyt töjen 
oras tavaa nai selli suutta ja oli ris tirii dassa hei dän biologisen luontonsa kanssa. 
Niinpä naisten lii kun nan har rastami nen keskit tyi 1900-luvun alkupuolella 
pää asiassa ei-kilpailulli seen voimis te luun ja tanssiin, joiden uskottiin olevan 
so pusoinnussa vallit sevan nais käsi tyksen kanssa. Lisäksi niissä korostuivat 
kauniit liikkeet, esteettisyys ja liikunnan terveydellinen hyöty. (Meinander 
1992, 296; Laine 1991, 52; 1992, 203; 2000.) 

Monet suomalaista urheilua kehittämässä mukana olleet ”urhei lun 
isät” – miehet, joiden kunnia-asiana on ollut edistää urheilua – ajat te livat 
naisten urheilemisesta negatiiviseen sävyyn ve doten sa moihin syihin kuin 
koululiikunnankin kohdalla. Merkittävä suomalaisen urheilun kehittäjä 
Lauri Pih kala vastusti naisten urheilemista juuri biologian vuoksi3.  (Klemola 
1963; Laine 1991, 54; 2000.) 

Joissakin urheilulajeissa on asetettu erityisiä rajoituksia naisille ja sään töjä 
on soviteltu sukupuolen mukaan. Niinpä esimerkiksi jääkie kossa taklaa-
mista ja kasvojen suojaamista koskevat säännöt ovat erilai set naisille kuin 
miehille. Miehet saavat taklata, mutta naiset eivät. Naisten tulee käyttää 
kokokasvo suo justa, kun taas mie hille riittää vi siiri, joka peittää kasvoista vain 

3 Lauri Pihkalaa (1888–1981) on pidetty merkittävänä urheilun ja liikunnan kehittä-
jänä. Hän oli urheilija, valmentaja, kouluttaja, toimittaja, kirjailija, urheilumuotojen 
kehittäjä, urheilufilosofi ja kriitikko. (Klemola 1963; Laine 2000.)
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ylä osan. Rajoituksilla tuotetaan myyttiä naisen heikkoudesta. Rajoituksia 
on pe rusteltu esimer kiksi siten, että nai silla ei ole urheilussa vaaditta via 
kykyjä, nai sen ruumis on liian heikko ja helposti vahin goittuva. Fyysisten 
kontaktilajien on katsottu olevan uhka naisten lisääntymiskyvylle ja nai-
seudelle asetetuille hy veille. (Har grea ves 1994, 146; Kane 1995; Tiiho nen 
2002; Theberge 2003; Pirinen 2006; Storms 2008, 71.) 

Arto Tiihonen (2002, 255) kirjoittaa, että nai sellisuus ja epämiehek kyys 
eivät kuulu urheilu kentille ei vätkä ur heilun suu reen ker tomuk seen, jota 
esimerkiksi urheilujourna lismi tuottaa. Useissa feministisissä urheilutut-
kimuksissa (esim. Theberge 2003; Pirinen 2006) on todettu, että naisten 
urheilutuloksia ei arvos teta ei vätkä ne saa tilaa mediassa. Tämän voi itse kukin 
todeta seu raa malla muutaman viikon ajan sa no ma lehtien ja televi siolähe-
tysten uu tisointia kiinnittämällä huomiota siihen, minkä ver ran esi mer kiksi 
naisten jääkiekko tulok set saavat tilaa. Usein miesten jääkiekkopeleistä on mit-
tavat otsikot ja vä hintään puo len sivun mit taiset artikkelit, mutta jos nais ten 
tulokset ylipäätään mainitaan, ne julkaistaan vain muutaman rivin teks tinä. 

Median merkitys eri urheilulajien kehittymiselle on tärkeä, koska sen 
avulla laji saavuttaa julkista näkyvyyttä.  Media ei pelkästään tukahduta, 
rajaa, sensuroi ja kiellä, vaan se on myös mahdollistava ja tuottava meka-
nismi (Thorpe 2008, 200). Esimerkiksi lumilautailua har rastavat naiset 
ovat olleet mediassa esillä 2000-luvun alusta saakka lähestulkoon heti 
lajin syntymi sestä alkaen. Se, millaista diskurssia media tuottaa, riippuu 
median muodosta. Massamedia on usein taipuvainen heteroseksuaalisuutta 
ja muodin kaupallisuutta korostaviin diskursseihin lumilautailijanaisista. 
Rinnalle nousseet muut median muodot – erityisesti lumilautailulehdet – 
puolestaan tuottavat moninaisempaa kuvaa lumilautailijanaisista. Näissä 
diskursseissa naiset esitetään kunnioitettuina urheilijoina ja ak tiivisina 
toimijoina, jolloin huomion kohteena on enemmänkin fyysi nen kyvykkyys 
kuin ruumiin ulkomuoto. Myös sukupuolineutraalia kieltä käytetään, mutta 
silti naislautailijoista esitetty kuva ei ole homo geeninen, vaan mukana voi 
olla esimerkiksi seksuaalisuuteen viittaa via asentoja. (Mt., 204–207.) Kui-
tenkin näiden vaihtelevien diskurssien vaikutus on Thorpen (mt., 204–207) 
mukaan tarpeellinen, koska me diadiskurssit auttavat muovaamaan naisten 
lumilautailukäytäntöjä ja lumilautailijan ruumiillisuutta. 
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Urheilun periaatteet vastaavat hegemonisen maskuliinisuuden peri-
aatteita (Tii honen 2002, 255). Raewyn W. Connelin (1995, 71) mu kaan 
hegemoninen maskulii nisuus viittaa ylei sesti hy väksyttyyn ja kulttuuriseksi 
tavoitteeksi asetettuun maskuliini suuden ideaan. Hege moni nen maskulii-
nisuus on määritelty miesten valta-asemaksi suh teessa naisiin ja alistei siin 
mas kuliinisuuksiin eli miehiin, jotka poik keavat siitä, mitä normiksi asetettu 
maskulii nisuuden ide aali on. Se on joukko käy täntöjä ja piir teitä, jotka 
kuvastavat masku liinisena olemi sen tapaa ja pal velevat tietyn maskuliini-
suuden ideaa lien johtavaa asemaa yhteiskun nassa ja kulttuurissa. (Mt., 71.)

Urheilua on pidetty instituutiona, jossa fyysi nen voima, aggressiivi suus, 
vä kival taisuus ja kilpai lullisuus kyt key ty vät mie hi syyteen (Turtiainen 2005, 
51–52). Feminiini syyteen liitet tävät ominai suudet ovat täy sin päinvastaisia 
kuin ominai suudet, jotka liite tään kil paur heilemiseen ja me nes tymiseen. On 
ajateltu, että ur heilu ja feminii ni syys ovat toi sensa pois sulkevia te kijöitä, sillä 
ur heilulli suus on miehi syyttä ja femi niini syys puolestaan ei-urhei lullisuutta 
(Tii ho nen 2002, 265). Historiallisesti näyt tää olevan selvää, että nai set ovat 
tulleet kutsu matto mina mies ten taloon ryhty essään harrastamaan kil paur-
heilua (Tii honen 2002, 296). Nais ten lajivali koima urheilussa on reilun sadan 
vuo den kuluessa laajentu nut ja tila jää kiekossakin avau tunut, mutta kamp-
pailu mahdollisuuksista ja kun nioi tuk sen saami sesta jat kuu yhä edelleen. 
Michael Messner (2002) näkee ur hei lun in sti tuu tiona, joka on adoptoinut 
usko mukset mies ten parem muu desta. Hän uskoo, että se hidastaa edelleen 
nais ten pyr kimystä urheilussa täysi määräi seen kunnioit tami seen, tasa-arvoon 
ja val taan (mt.). Vaikka naisten asema ur heilussa on avartunut, näyttäytyy 
se edelleen alistei sena, ”toi sena”, heikom pana ja urheilullisesti huo nompana 
suku puo lena, kuten Arto Tiiho nen (2002, 269) toteaa.

Kuva maskulii nisuudesta ja feminiini syydestä hie rark kisina ja toisi aan 
täyden tävinä tarjoaa mallin kulttuurisille käsi tyksille. Ideali soidun kuvan mu-
kaan jääkiek koilevat miehet ovat fyy si sesti vahvoja, voimakkaita ja kykeneviä 
väkival taan. Femi niinisyys sen sijaan ei sovi jää kiekkoiluun, vaan naiset ja 
miehet, jotka eivät täytä perinteisiä mas kulii nisuuden piirteitä, suljetaan ulos 
toiminta-alu eesta. Ajatusmalli herättää mo nia mie lenkiintoi sia kysymyksiä, 
joihin tutkimuksessani mukana olleet tytöt kin keskuste luissamme viittasivat. 
Jääkiekko on vahvasti fyysinen laji, mutta miksi nainen ei voisi olla fyysi sesti 
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vahva ja kyke nevä väkival taisuuteen? Jos nai nen ja mies eroa vat toi sistaan 
esimer kiksi fyysis ten ominai suuksien ja ruumiinra kenteen osalta, niin eroja 
on myös naisten ja mies ten kes kuu dessa: kaikki naiset eivät ole heikkoja 
ei vätkä kaikki miehet fyysi sesti isoja ja voimakkaita. Voi siko jääkiek koa 
opetella ymmärtä mään ilman väki val taa? Mitä väkivalta yleisesti ottaen 
antaa jääkiekolle? Voisiko pe likulttuuri rakentua ilman väkivaltai suutta ja 
taklauksia, joi den vuoksi moni jääkiek koilija on loukkaantunut fyysisesti? 
Ja ennen kaik kea, millainen jääkiekko on lajina pe rusolemuk seltaan? Poh-
dimme muun muassa näitä kysymyksiä haastattelemieni tyttöjen kanssa. 

Tasa-arvo ja urheilu

Tässä luvussa tuon tyttöjen jääkiekkoharrastuksen osaksi syrjintää, tasa-arvoa 
ja yhdenvertaisuutta kos ke vaa keskus telua, vaikka varsi naisena ta voitteena 
ei ole tasa-arvon tutkimi nen ur heilussa. Edellisen luvun alussa mainittujen 
lähtökohtien vuoksi annan tutkimuksessani tilaa tasa-ar voa ja yhdenver-
taisuutta määrittävälle lainsäädännölle ja siihen liittyvälle keskus telulle. 
Tasa-arvokeskustelulla ja -politiikalla on eri tyinen rooli naisten kulttuuri sen 
toimitilan laajentumisessa. Fe ministisen tutkimuksen kehittymisen myötä 
esiin noussut tasa-arvotyö on avannut tietä naisten mahdollisuuksiin osallis-
tua urheiluun. Tästä esimerkkinä toimii muun muassa naisten Pohjois-Ame-
rikassa harrastama roller derby. Carolyn Stormsin (2008, 84) mukaan naisten 
mahdollisuus harrastaa roller derbyä on kulkenut käsi kädessä feminismin 
kehittymisen kanssa. Naisten rakkaus lajiin ja halu luistella ovat kestäneet 
lajiin kohdistuneen moraalisen tuomion sekä taloudelliset huippunsa ja 
laskunsa. Roller derbyä harras tavien naisten osallistumismahdolli suuksia on 
rajoitettu monilla eri ta voilla, mutta nykyisin lajin laajalle levinnyt suosio 
ilmaisee Stormsin (mt., 84) mukaan tyttöjen ja naisten voimaantumista. 

Tasa-ar vokeskus telu on tutki mukseni kannalta merkittävä kon teksti, 
joka sitoo tutki mus aiheen yhteiskunnalliseen keskus teluun. Naisjääkiekon 
historia ja naisten asema urheilussa laajemminkin tulee ymmärretyksi, kun 
sitä tarkastelee suhteessa tasa-arvokeskusteluun. 
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Yleinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuussäännöstö

Muodollinen tasa-arvo on kehittynyt kansainvälisen tasa-arvo politiikan 
rinnalla, mutta hitaasti ja monessa eri vaiheessa4. Syrjintä kielto saatiin 
työsopi muslakiin vuonna 1970, ja kahta vuotta myöhem min perustettiin 
tasa-ar voasian neu vottelu kunta (TANE)5, jonka seurauk sena virallinen 
tasa-arvo politiikka syntyi. Tasa-arvo laki sää det tiin vuonna 1986 YK:n 
nais ten syrjinnän poistamista koskevan yleis sopi muksen seura uksena. 
Vasta vuonna 2004 sää det tiin muita kiel lettyjä syr jintäperus teita kos keva 
yh denvertaisuuslaki. (Pylkkänen 2012,64–66; Nousiainen 2012b, 149.) Kes-
keisim mät syrjinnän vastaiset säännök set on kirjattu Suo men perustus lakiin, 
lakiin nais ten ja mies ten välisestä tasa-ar vosta sekä yhdenvertai suus lakiin. 
Naisten ja miesten välisen tasa-arvolain mukaan su ku puolten tasa-arvoa 
on edis tettävä yhteis kunnallisessa toi min nassa sekä työelä mässä, erityi-
sesti palkkauk sesta ja muista palvelus suhteen eh doista määrättä essä. Yh-
denvertaisuus laki (20.1.2004/21) kieltää syr jin nän etnisen tai kansalli sen 
alkuperän, kansa laisuuden, kie len, uskon non, va kaumuksen, mie lipiteen, 
iän, tervey dentilan, vammai suuden, sukupuolisen suun tau tumisen tai 
muun henkilöön liittyvän syyn pe rusteella. (Nousiainen 2012b, 143–144; 
Kantola, Nousiainen & Saari 2012, 8–25.) Tasa-arvo lain ala kattaa siis 
suku puolisyrjinnän, mutta yh denvertai suuslaki kieltää syrjin nän lukui silla 
muilla pe rusteilla (Nousiai nen 2012b, 153). 

4 Oikeudellisen perustan tasa-arvon toteutumi selle muodosti aluksi lähinnä vuoden 
1919 hallitusmuodon yhdenvertaisuuspykälä. Syrjinnästä ei vielä tuolloin puhuttu, 
vaan yhdenvertaisuus käsitettiin lähinnä yhtäläi siksi mah dollisuuksiksi vain muo-
dollisessa mielessä. (Pylkkänen 2012,64–66.)

5 Tasa-ar volauta kunta on riippumaton hallinto yksikkö, joka valvoo tasa-arvo lain nou-
dattamista sekä kä sittelee ja rat kaisee tasa-arvolain mu kaan sille kuulu via asioita. 
Tasa-ar vovaltuutettu on itse näinen lainvalvon taviranomainen, joka valvoo tasa-
arvo lain nou dattamista ja erityisesti syr jintäkiellon ja syrjivän il moittelun kiel lon 
noudat tamista. Tasa-arvoval tuutetun toimenku vaan kuuluu aloitteiden, ohjei den 
ja neuvojen antami nen sekä tasa-arvolakiin liittyvien tie tojen informoiminen. Li-
säksi valtuute tun tehtä vänä on seurata naisten ja miesten tasa-arvon toteutumista 
yhteiskuntaelämän eri aloilla. (Sisäasianmi nisteriö.)
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Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden käsitteitä käytetään oi keudelli sesti 
siten, että tasa-arvo viittaa naisten ja mies ten ase maan, kun taas käsi tettä 
yhdenvertai suus käy tetään muiden henkilöryh mien yhtey dessä. Laki on 
haasteellinen, koska se on muotoutunut kansainväli sen tasa-arvopo litii kan 
seura uksena, suu relta osin Euroo pan Unionin vaikutuksesta. Lakia on muo-
kattu use aan ottee seen ja täydennetty lu kui silla eri direk tiiveillä, joten se 
on ra ken teel taan hajanai nen ja vel voitteet sisältyvät eri pykälien alle. Sekä 
suomen kieliset la kien nimet että niiden käännökset antavat ym mär tää, että 
tasa-arvo lailla tähdä tään laajempaan ja si sällölli sempään tasa-arvoon kuin 
yhdenvertai suuslailla, joka kä sittäisi lähinnä syr jintä kieltoja. Molempiin 
lakeihin kui tenkin sisältyy sekä syr jin täkieltoja että tasa-ar von edistämistä 
kos kevia normeja.6 Vaikka yhteistä pohjaa käsit teistölle ei ole, voidaan 
tasa-arvo käsittää oi keudelli seksi käsiteryp pääksi, johon si sältyvät aina kin 
yhdenver tai suus, yhden mukaisen koh telun peri aate, syrjin nän kiel täminen 
sekä tasa-arvon edistämi nen. (Nousiai nen 2012a, 32–33.)

Tasa-arvolain sovel ta misala on yleinen. Lain mu kaan suku puo leen perus-
tuva syr jintä on kielletty kaikessa yhteiskun nalli sessa toi minnassa ja kaikilla 
elämänalu eilla, joita ei ole nimen omaisesti rajattu lain sovelta misalan ulko-
puolelle, mutta syrjin täkielto pai nottuu kui tenkin eri tyisesti naisten aseman 
paranta mi seen työ elämässä. Lain so vel tamisalan ulko puolelle sijoittuvat 
per heenjäsenten väliset ja muut yksityis elämään kuu luvat suhteet, evanke-
lis-luteri lainen kirkko, orto doksi nen kirkko kunta ja muu us konnollisten 
yhdyskuntien us konnon har joittamiseen liittyvä toi minta. (Aal tonen, Jo-
ronen, Villa 2009, 6–14.) Yksityiselämän jättämistä lain sovelta misalan 
ulko puo lelle on perus teltu muun muassa lainvalvon nan vai keudella yksityis-
elä mässä (Nou siainen 2012b, 154). 

Suomessa elää yhä hyvin voimakkaana mielikuva tasa-arvon malli maasta, 
jossa suku puolten välinen tasa-arvo on suomalaisen hy vinvointi valtion 

6 Valtiosääntöperinteessä yhdenvertaisuus on termi, jota on perinteisesti käy tetty 
viita tessa muodolli seen yh denvertaisuuteen lain edessä. Tasa-arvosta sen sijaan on 
pu huttu enemmänkin poliit tisessa ja sosiaalisessa yhtey dessä viitatessa tasa-ar volle 
asettuviin sisällöllisiin ta voitteisiin, kuten esimerkiksi resurssien tasaamiseen. Näin 
myös Suomen perustusla kiin liittyvissä esitöissä ja pe rustuslain yhden vertai suutta 
koskevassa pykälässä käy tetään näitä käsitteitä. (Nousiai nen 2012a, 32–33.)
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ominais piirre,7 mutta onko suomalainen tasa-arvo kui tenkaan ulot tunut 
kaikkien tasa-ar voksi? (Kan tola ym. 2012, 23–25). Suomen hyvinvointival-
tiollisen tasa-arvon edistä miskeinojen ongel mana on ol lut se, ettei niiden 
täytän töön panoa ole juuri kyetty val vo maan – ja mikäli lai min lyön tejä on 
ollut, ei niistä ole seurannut sankti oita. Velvoitteita tosin on vahvis tettu 
laki uudistuk silla, mutta tasa-ar vo suunnittelun valvonnassa on yhä edel leen 
on gelmia, vaikka viran omais ten valtuuksia valvoa lain toteutu mista on jonkin 
verran lisätty 2000-luvulla. Siten voidaankin kysyä, onko lain velvoittavuus 
tasa-ar von edis tämiseen liitty vissä kysy myk sissä vahvalla perustalla? Lisäksi 
Eu roopan unionin vel voit teiden täyt tämiseen täh täävän yhden vertai suuslain 
sisäl tämät tasa-arvon (yhden vertaisuu den) edistämisvel voit teet ovat huo-
mattavasti vaati mattomammat kuin su kupuoli sen tasa-arvon velvoit teet. 
Vaikka viran omai silla on yleinen velvollisuus edis tää yhden vertai suutta, vain 
etnisen yhdenvertai suu den osalta heillä on velvollisuus laatia suun ni telma 
toi menpi teistä sen sijaan, että esimer kiksi työnantajilla tai kou lu tuksen 
jär jes täjillä ei ole tällai sia edistä mis velvollisuuksia. Heillä on pel kästään 
vel volli suus ryhtyä kohtuullisiin toimiin vam maisten mah dollisuuksien 
paran ta mi seksi. Niinpä velvoit teiden sisältö ja valvonta ovatkin oikeudelli-
sesti jok seenkin avoi mia. (Kantola ym. 2012,16–22.)

Vaikka muodollisen yhdenvertaisuuden ohella on nykyisin kiin ni tet-
tävä huo miota myös tosiasiallisen tasa-arvon edistämiseen ja syrjin nän 
poistamiseen, on tasa-arvoa käy tännössä vaikea edistää. Edistä mistoi mien 
val vontaa on vaikea järjestää kattavasti, ja tasa-ar voon liittyvät toi menpiteet 
hajaantuvat eri alu eille ja toimijoille. Vaikka hal lituksen tasa-arvo-ohjelmiin 
kirjataan toistuvasti samoja ta voit teita, niin silti keinot ja resurssit ta-
voitteiden saavuttamiseksi ovat vaati matto mat. (Pylkkänen 2012, 67–68.) 
Onko tasa-ar vosta tulossa muo dollista yh denvertai suutta niin, että sään-
nökset, oikeudet ja vel voitteet ovat kirjattuna vain lakiko koelmiin, mutta 
tosiasi allinen lop putulos häipyy pykälien, hie nojen vaati muksien ja luvattujen 

7 Tasa-arvon ominaispiirteinä on pidetty naisten työssäkäynnin yleisyyttä, varhain 
saa tua naisten ääni- ja vaalioikeutta, osallistumista päätöksen tekoon, tyttöjen ja 
naisten hyviä kouluttautumismahdolli suuksia, lisääntymisterveyttä sekä elinikää 
(Kantola, Nousi ainen & Saari 2012, 23–25).
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oikeuk sien käsi teviidakkoon? Huomiota pitäisi kiin nit tää siihen, mi ten vel-
voitteet, vaatimukset ja resurssit saataisiin koh taamaan toi sensa niin, että ne 
pureutuisivat vielä enemmän tosiasialliseen tasa-arvoon.

Urheilua määrittävä lainsäädäntö ja sopimukset

Edelliset säännökset keskittyivät pääasiassa työelämään jättäen esi mer kiksi 
urhei lun ulkopuolelleen. Siitä huolimatta urheilu ei elä elämäänsä irrallaan 
tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kehittämis toi menpiteistä. Tasa-arvoa on 
pyritty pa rantamaan myös kuntalailla (17.3 1995/365), jonka tar koi tuk sena 
on edistää asiak kaiden hyvin vointia. Liikuntalaki (8.12.1998/1054) oh jaa 
kun nat kiin nit tämään huo mion tar kemmin liikuntasektorille ja jakaa si ten 
lii kunta edel lytys ten luo misen valtion ohella kuntien vastuulle. Liikun talaki 
tähtää myös liikunnan sekä kilpa- ja huippu-urheilun edistämi seen pyr kien 
sa malla liikunnan avulla edistä mään väes tön hyvin vointia, ter veyttä ja lasten 
ja nuor ten kasvua ja ke hitystä. Lisäksi lain tarkoituk sena on edistää liikun-
nan avulla tasa-arvoa ja suvaitsevai suutta sekä tukea kulttuurien mo ninai-
suutta ja ym päris tön kestävää kehi tystä. Lain mukaan kuntien on luo tava 
puitteita kansalaisten lii kun nalle terveysliikun taa, paikal lista ja alu eellista 
yhteistyötä kehit tämällä, kan salaistoimin taa tu kemalla ja lii kun ta paik koja 
tarjoamalla. (Finlex.) Kuntien tarjoamat liikunta palvelut ovat osa kun tien 
pe ruspalveluja, joten yhdenvertaisuuden vaa timukset koske vat muiden pal-
velujen osalta myös niitä8. Liikunta laissa (1998/1054) val tion ja kuntien 
tehtä väksi sääde tään yleis ten edellytyksien luomi nen liikun nalle – liikun-
tajärjestöille puoles taan jää pää asiallinen vas tuu liikun nan järjestämi sestä. 
(Aaltonen ym. 2009, 8, 134.)

Opetusministeriö on mukana monella tavalla liikunnan ja urhei lun 
sukupuolten välisessä tasa-arvotyössä. Varsinainen liikuntaan ja ur heiluun 
kohdistuva tasa-arvotyö al koi järjestel mälli sesti vuonna 1995, jolloin 
Ope tusministeriön asettama Piik karit-työ ryhmä julkaisi toi menpide-

8 Liikuntapalveluiden tarjonta on kaksija koinen kokonaisuus, jossa yhteistyötä tekevät 
val tiot ja kunnat sekä liikunnan kan salaistoimikenttä eli ur heiluseurat ja liikunta-
järjes töt (Aaltonen ym. 2009, 8, 134).
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ehdotuk sensa naisten ja mies ten tasa-arvon edistämiseksi suomalaisessa 
lii kuntakulttuu rissa (Opetusministeriö 1995, 7–8) 9. Ope tusministeriö 
myöntää liikuntalain nojalla valtion avustuksia valta kunnallisille ja alueel-
lisille liikuntajärjestöille, liikuntapaikkarakenta miseen, liikuntatieteelliseen 
toimintaan sekä valtionosuuksia kuntien liikuntatoimintaan. Lisäksi kunnat 
tukevat urheiluseuroja myöntä mällä avustuksia ja tarjoamalla liikuntatiloja 
urheiluseurojen käyttöön.  Talousarviossa asetetaan tavoitteet sukupuolten 
väliselle tasa-arvolle ja yhdenvertaisuudelle sekä määritetään seuranta- ja 
arviointitavat. (Opetusministeriö 2005, 17–23.)

Suomen Liikunta ja Urheilu (SLU) on liikuntajärjestöjen ja -seurojen 
kattojärjestönä vastannut suomalaisen liikunnan ja urheilukulttuu rin tasa-
arvotyön kokonaisuudesta vuoteen 2012 saakka. Vuoden 2013 alusta SLU:n 
työtä katto-organisaationa on jatkanut Nuoren Suomen, Suomen Liikun-
nan ja Urheilun sekä Suomen Kuntoliikuntaliiton vuonna 2012 perustama 
Valo ry, johon Suomen Jääkiekkoliittokin kuuluu. Tavoitteena on tasa-ar-
voi nen lii kunta kulttuuri, jossa kai killa on yh denvertaiset mah dolli suudet 
harras taa, toimia ja päät tää. SLU laati jäsen järjes töjensä kanssa vuo sille 
1998–2000 lii kun ta järjestöjen Yhteinen maali -tasa-arvo-ohjel man, joka 
linjaa myös tämän päivän tasa-arvotyötä. Vuosina 1998–2000 SLU toimi 
puheen johta jana Euro pean Women and Sports -verkos tossa. Se yhdisti 
suo malaisen liikunta kult tuurin tasa-ar votyön osaksi eu roop palaista tasa-
arvo työtä. EWS-pu heenjohta juuskauden pää tyt tyä tasa-arvotyön pai no piste 
siir tyi alueel listen ja paikal listen Lii kunNai set-verkostojen ke hit tämi seen 
aluejärjes töjen yh tey teen, jolloin tasa-arvotyössä kiinnitet tiin huomiota 
myös suku puolisen häi rin nän eh käisemiseen ja käsitte lemiseen urhei lussa. 
Vuonna 2002 tasa-ar von kansal linen työ käyn nistyi liikun tasosiologi Arto 
Tiihosen joh dolla yh teistyössä SLU:n jä senjärjes töjen kanssa. Tavoitteena 
oli tut kimus- ja sel vitystoiminnan aloitta minen, koulu tustoiminnan ja -ma-
teriaalin tuottami nen. (Suomen Liikunta ja Urheilu.)

9 Työ ryhmä pohti naisen asemaan lii kuntakulttuu rissa vaikuttavia tekijöitä ja pyrki 
laatimaan tasa-arvoa edistäviä kehittä misehdotuk sia. Tavoitteena oli kerätä tietoa 
naisten asemasta liikunnan harrastajina sekä liikun nan johto-, ohjaus ja valmen-
nustehtävissä. (Opetusminis teriö 1995, 7-8.)
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Vuonna 2004 suomalaiset liikuntajärjestöt hyväksyivät yh tei set Rei lun 
pelin peri aatteet, joissa kiteytyvät liikuntajär jestöjen yhtei set pe ri aatteet lii-
kunnan ja urheilun hy västä toi minnasta. Reilun pe lin peri aatteiden mukaan 
kaikilla tulee olla mah dollisuudet harras taa, toimia ja päättää lii kunnassa ja 
ur heilussa. Yksi lii kunnan tärkeimmistä tehtä vistä on edistää ja toteuttaa ta-
sa-arvoa. Liikun nan ja urheilun tasa-ar vokysymyk siä ovat muun mu assa alu-
eellinen, et ninen, kielel linen ja kulttuurien väli nen, koulutuk sellinen, lajien 
välinen, poliitti nen ja aat teelli nen, sek suaali- ja suku puolivähemmistö jen, 
sukupol vien, suku puolten, taloudelli nen sekä ikään, kehi tys tasoon, tervey-
teen, toiminta kykyyn ja lahjakkuuteen liit tyvä tasa-arvo. (Valo.) Ta voitteet 
ovat sa man suun taisia tasa-arvolain ja yhden ver tai suuslain kanssa. Sään nök-
siin on listattu paljon tavoitteita, jolloin vaarana on, että su kupuoli häipyy ja 
peit tyy käsi tykseen jo ole massa ole vasta tasa-arvosta. Poliit tinen kor rek tius, 
valtion myöntämät määrärahat ja avustukset edel lyttävät vähin täänkin muo-
dollisen tasa-arvon kä sittelyä ja kir jaa mista toi mintasuun nitelmiin, mutta 
hienot lausumat jäävät helposti vain reto rii kaksi.

Vuosi 2007 sen sijaan oli Euroopan yhdenvertaisten mahdolli suuk sien 
tee ma vuosi, jolloin vielä liikunnan ja urheilun kattojärjestönä toiminut SLU 
aloitti liikuntahankkeen ”Hyvä Seura kuu luu kaikille”. Hank keessa pyritään 
edistä mään eri väes tö ryhmien mahdol lisuuksia ja poista maan osal listumi sen 
esteitä suo malai sessa liikunta kulttuu rissa. Vuonna 2010 SLU jatkoi tasa-ar-
vo työtä toimien kansainväli sen järjestön IWG:n10 puheenjohtajana. Tä män 
päivän merkittäväm pänä haas teena on tasa-arvonäkökohtien valtavirtais-
taminen liikunta järjes töissä. (Valo.) Monet ur heiluseurat ja lajiliitot ovat 
jo huo mioineet tasa-ar von edis tämisen ja estämisen – esi merkiksi Suomen 
Jää kiekko liitto, joka on sisällyt tänyt ajatuksen tasa-arvon edistämisestä ja 
kehittä misestä juniori kiekon ideologiaan. Jääkiekkoliiton tavoitteissa mai-
nitaan, että jokai sen lajin ja jo kaisen seu ran tulisi poh tia yhteis kunnallista 
vastuu taan muun muassa tasa-arvon edistämisessä ja eriarvoi suuden poista-
misessa. (Suomen Jääkiekkoliitto.)

10 Interna tional Working Group on Women and Sport.
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Valtavirtaistaminen kehittämisen tukena

Opetus- ja kulttuuriministeriön teettämä tutkimus Liikunta ja tasa-arvo 
2011 (Tur peinen ym. 2011) osoittaa, että tasa-arvo urhei lussa on eden nyt, 
mutta kokonaiskuva on edelleen miehi nen. Erityisesti huippu-ur hei lun 
ja johtamisen kentällä miehiä on enem män kuin naisia. Monet lajit ovat 
edel leen suku puolittuneita, ja pe rinteisiä sukupuolistereoty pioita löy tyy 
niin stra tegi selta kuin ope ratiiviselta ta solta. Suku puolten väliset jaot on 
helppo havaita mo nella urheilun alu eella, mutta käy tännön proses seja on 
vaikeampi hahmot taa ja siten myös kohdentaa toimenpiteitä niihin. Tasa-
arvo on saavutettu vain pu heissa, mutta käytännössä tasa-arvo ei useinkaan 
näy. Tutkimuksessa todetaan, että näi den syiden vuoksi tarvitaan enemmän 
sukupuolen mukaista tilas tointia, sukupuo linäkökulman huomioon ottavaa 
tutkimusta ja tasa-arvoa edistäviä toi menpiteitä. (Mt., 62.)

Valtavirtaistaminen on strategia, joka on kohdennettu yhteiskun nan 
ja sen eri taso jen rakenteisiin ja prosesseihin. Valtavirtaistamisen avulla 
sukupuolinäkö kulma ja tasa-ar von edistämisen tavoite sisälly tetään suunnit-
telun ja toiminnan tasoille. Ta voitteena on läpäistä kaikki yhteis kunnan 
osa-alueet, rakenteet ja pro sessit ja muut taa esi merkiksi or gani saatioiden 
toimintaa ja prosesseja niin, että su kupuo linäkö kulma tulisi huomioiduksi. 
Se edellyttää uudenlaisten aja tus ten omaksumista ja kehit tämistä ja niiden 
siirtämistä käy tännön ruohon juurityö hön. (Opetusministeriö 2005, 11; 
Saari 2012, 175–197.) Suku puol ten tasa-ar vonäkökoh tien sisällyttäminen 
jär jestel män kaikkiin käytäntöihin ja ra ken teisiin edellyt tää kuitenkin sitä, 
että pysty tään tunnistamaan tapoja, joilla jär jes telmät toimi vat epätasa-arvoi-
sesti ja myös ku moamaan suku puo liasentei siin liittyviä vinou tumia (Valo).

Valtavirtaistamisen edistämiseksi voidaan harjoittaa suvausta eli arvioida 
sukupuolivaikutuksia. Sen on huomattu olevan ongel mallista: se ei ole va-
kiintunut edes lain valmistelussa rutiinin omai seksi tavaksi. On huomattu, 
että valtavirtais taminen on kohdannut muutosvasta rintaa ja tasa-arvon 
merki tystä vähätellään. Valta virtaista minen jää todellisuudessa pelkästään 
suu rien juhlapuheiden tasolle eikä ole käytän nössä muuttunut arjen vakiintu-
neeksi toi min naksi, kuten on ollut tavoitteena. Muuttuvatko asetettujen 
ta voitteiden ja vel voit teiden päämäärät ja häipy vätkö ne toiminnan tasolla 
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niin, että ne so peutetaan vastaamaan organi saatioiden toiminta kult tuuria? 
(Saari 2012, 175–197.) 

Matka tasa-arvon taipaleella on Suomessa ollut pitkä ja hitaasti ete-
nevä. Tasa-ar vo työlle kuuluvat kaikesta huolimatta kiitokset suku puolten 
tasa-ar vonäkökul mien huomioi misesta ja naisten aseman ke hittymisestä 
yhteiskunnan eri osa-alu eella. Tasa-arvotyöllä on pyritty parantamaan 
tuottavuutta, tehokkuutta, kilpailukykyä, tyttöjen, nais ten, miesten, eri-
ikäisten, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen sekä maahanmuuttajien 
asemaa (Brunila 2009, 170). Tasa-arvopoli tiikka on luonut pohjaa esi-
merkiksi naisten mahdollisuuksille osallistua erilai siin urheilulajeihin, mutta 
tasa-arvopolitiikan nykyinen tilanne suh teessa naisten urhei luun he rättää 
kysy myksiä. Tasa-arvotyö ja suku puo linäkö kulman valtavirtaista minen 
ovat vaati neet urheilun laji liit toja kohdista maan katseensa myös tyt töihin 
ja naisiin, kuten esi mer kiksi Jää kiekkolii ton tavoitteista käy ilmi. Eräänä 
esimerkkinä tästä ovat tytöille jär jes tetyt tyttöjääkiekkopäivät, mutta oli-
siko tilannetta vielä kehitettävä jollakin muulla ta voin? Onko kaksi kertaa 
vuodessa jär jestettävä tapahtuma riittävä määrä? Huomiota pitäisi kiinnittää 
myös alueellisuuteen ja lisätä kehittämistyötä, jossa pohdittaisiin, onko Suo-
messa tarpeeksi sellai sia jääkiekkoseu roja, jotka ovat pe rus taneet erityisiä 
tyt töjoukkueita. Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen pitäisi ulottaa 
myös poikajoukkueisiin, joissa pelaa yksittäisiä tyttöjä.

Tasa-arvotyö projektitapaistuu helposti myös urheilussa. Silloin 
käynnistetään projekteja toisensa perään (ks. Brunila 2009), mutta val-
tavirtaistaminen jää arjessa helposti muiden kiireiden jalkoi hin ja väistyy 
”kii reelli sempien ja tär keämpien” toi menpiteiden edestä taka-alalle. Val-
tavirtais tami nen on lainmukainen toimenpide, jonka pitäisi velvoittaa 
kaikkia yh teiskun nassa toi mivia ihmisiä kääntä mään katseet sukupuolten 
väliseen tasa-ar voon. Se koskee niin kokonaisia organisaati oita kuin siellä 
toimivia yksittäisiä ihmisiäkin. Valtavirtais taminen ja tasa-arvon edistämi-
nen eivät ole vain organisaatioiden ja hallinnol listen elimien asioita vaan 
koske vat meitä kaikkia.
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valmentaminen, valta ja hallinta

Toisin kuin perinteisissä liikuntatieteellisen valtavirran tutkimuksissa on 
ollut tapana, tarkastelen tutkimuksessani valmentamista vallan ja hallinnan 
kehyksessä, mikä nivoo valmentamisen käytännöt osaksi yhteiskunnallisia ja 
poliittisia keskusteluja. Valmentaminen on eräs kes keinen osa ur heiluseuran 
alaisuudessa harrastettavaa urheilua. Tyttöjen toimijuus saa hahmonsa val-
mentamisen alaisuudessa. Siksi huomio kohdistuu myös valmen nustapahtu-
maan, mutta toi senlai sesta näkökul masta kuin perinteisesti. Olen kulkenut 
tutkimus matkani fe ministisen tut kimuksen viitoitta maan suun taan, jol loin 
jääkiek koetno grafiani yhtyy fe ministisen kas vatus- ja kou lutustutkimuksen 
ta voit teisiin. Femi nisti sessä kasvatus tutki muk sessa rikotaan käytäntöjä, ky-
seen alaiste taan itses tään sel vyyk siä ja muute taan tut tua ou doksi. Femi nisti-
nen tutkimus pa kottaa kat so maan käytän töjä ja teori oita uu desta näkökul-
masta ja haas tamaan ai kai semmin ”nor maaleiksi” mää ritel lyt toi min tatavat. 
(Naskali 2010a, 278.) 

Tarkastelen valmentamista seuraavassa alaluvussa ensin kuvaa malla muu-
tamia perinteisiä valmentamisen määritelmiä. Usein junio ritason valmenta-
miseen liitetään kasvatukselliset tavoitteet, ja siinä nähdään olevan samoja 
elementtejä kuin opettajan työssä. Siksi ver taan tyttöjen jääkiekkoharrastusta 
koulukontekstiin ja pohdin, mitä yhtäläisyyksiä ja eroja valmentamisen ja 
koulukontekstin välillä on. Seuraavaksi lähestyn valmentamista vallan ja 
hallinnan teorioi den avulla. Michel Fou cault’n (1980; 1982; 1984; 1988; 
1998; 1991) ja hä nen työtään jatkaneiden teoreeti koiden tulkinnat vallasta 
ja hal lin nasta ovat työssäni toimineet viitekehyksenä, jonka sisään olen 
valmenta misen kulttuuri sena käytäntönä sijoittanut. 

Valmentaminen kulttuurisena käytäntönä

Valmentamisen perinteiset määritelmät painottavat fyysisen suo ritus ky-
vyn ja fyy sis ten val miuksien kehittämistä. Heikki Kantolan (1988a, 237) 
mukaan urhei luval men nus tar koit taa ur heilijan suo ritus kyvyn suunnitel-
mallista parantamista, missä käy te tään hy väksi tie toon, ko kemukseen ja 
tieteelliseen tutkimukseen poh jautuvaa harjoi tusta. Myös Dietrich Harren 
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(1975, 15) ajatukset edustavat perin teistä käsi tystä. Hänen mu kaan val men-
nus on tie teellisten ja erityi sesti pe dago gisten pe riaatteiden mukaan oh jattu 
urhei lulli sen kehityk sen pro sessi, jossa vai kutetaan suunnitelmalli sesti ja 
syste maattisesti ur heili jan suo rituskykyyn ja -val miuksiin ja tähdätään hyviin 
tai huip puta son suorituk siin (mt., 15). Näissä määritelmissä mielenkiinnon 
koh teena on ur hei lijan suorituskyky, jolloin urheilijasta piirtyy kuva ul-
koapäin me kaani sesti ohjatta vana objektina vailla omaa tahtoa, kokemuksia, 
tunteita ja aktiivisuutta. 

Jyri Pu hakainen (1995) syyttää suomalaista valmennus kulttuu ria me-
kanistisesta ih miskä sityksestä, jossa mielen kiinto kohdistuu pel käs tään 
urhei lijan suori tusky kyyn ja hänen tuloskuntonsa op timoin tiin. Hän on 
kehittänyt väitöskirjassaan kokonaisvaltaisen valmentamisen mää ritelmää. 
Taustalla vaikuttaa Lauri Rauhalan (1983, 14) holistinen ih miskäsitys, jonka 
mukaan ihmisen olemassaolon pe rusmuodot jakau tuvat kehollisuuteen, 
tajunnallisuuteen ja situatio naalisuuteen.  Puha kainen (1995, 20–21) esittää, 
että valmennus tulisi ymmärtää edellä mainittujen perusmuotojen mukaan. 
Keholli suus viittaa ihmiseen elä vänä organismina. Tajunnallisuus liittyy 
psyykkiseen puoleen. Ihmi nen on tunteva, kokeva, tietävä ja itsestä vastuun 
ottava yksilö. Situa tionaalisuus tarkoittaa elämäntilannetta ja ympäröivää 
todellisuutta osana urheilijan elämää. (Mt., 20–21.)

Jyri Puhakainen (1995, 18) nimeää valmennukselle neljä lähtö koh taa, 
joista en sim mäinen on valmennussuhde. Koko valmennuksen pe ruslo-
giikka ra kentuu sen aja tuksen varaan, että on mahdollista saada sanoin 
ja teoin yhteys toiseen ihmi seen. Toi sena lähtö kohtana on val mennuksen 
kohdistuminen urheilevaan ihmi seen, eli val men nuksella on aina jokin 
kohde. Urheilija on ensisi jainen subjekti, koska valmen nuk sen tarkoitus 
on edistää hänen hyväänsä. Kolmas lähtö kohta koh distuu valmen nuksen 
tarkoituksellisuuteen. Val mennuk sella on aina jokin tar koitus, jossa tietty 
ja vallitseva alkutila tuottaa aina kausaali sesti tie tyn tulok sen. Neljännen 
lähtöko dan mukaan val mennus on tarkoitettu urheilijan hy väksi. (Mt., 18.) 

Jyri Puhakaisen (1995) luoma kokonaisvaltaisen valmentamisen idea on 
vaikuttanut valmentamisen kehittymiseen. Se on kääntänyt katseet pois 
suorituskyvystä ja tuloksista, mutta samalla se on johtanut funktionaaliseen 
lokeromalliin, jossa yksilön toiminta jaetaan psykolo gisen ajattelumallin 
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mukaan. Muun muassa Hannele Forsman ja Kyösti Lampi nen (2008, 79) 
jakavat koko nais valtaisen valmentamisen ke hit tämi sen osa-alueet fyy sis-
mo toriseen, kog nitiiviseen, sosiaaliseen ja emotio naali seen alu een mukaisiin 
lokeroihin. Fyysis-mo tori nen alue sisältää lajivaatimuk set ja -tai dot sekä 
fyysi sen kun non kehittämisen. Kogni tiivi sella alueella kehittäminen kohdis-
tuu ajatte luun, asi oiden ym märtämiseen ja sisäis tämi seen. Emotionaalinen ja 
sosiaa linen alue sisältä vät tunne-elämysten käsitte lyn ja ihmissuh detaitojen 
ke hittämi sen. (Mt., 79.) Kokonaisvaltaisessa valmentamisessa kaikkien 
osa-alu eiden ajatellaan olevan päällek käi siä ja tekemi sissä keske nään; kun 
vaikute taan yh teen, vaiku te taan kaikkiin osa-alueisiin (Närhi & Frantsi 
1998, 36).

Kes kustelimme valmentajan kanssa valmen nusfiloso fioista ja valmen-
nus tyy leistä11. Valmentaja katsoi oman valmennus tapansa nou datte le van 
koko naisvaltaisen valmen tamisen ideaa. Koko naisvaltai sessa val mennus-
filosofi assa valmennettavaa lähes tytään kokonai suu tena eli huo mioidaan 
sekä fyysi set että psyyk kiset taidot. Käy tän nössä se tarkoit taa sitä, että 
harjoitellaan jää kie kossa tarvittavia laji kohtaisia tai toja ja kehitetään kiek-
koilijan fyysistä kun toa ja kestä vyyttä. Lisäksi valmennetaan psyykkistä 
aluetta, mikä tar koittaa erilai sia toi menpiteitä psyykkisten valmiuk sien ja 
taitojen ke hittämi seen. Tär keimpänä ei pidetä huippusuorituksia ja teknistä 
tai taktista osaamista, vaan ne nähdään ennemminkin välineinä edistää 
valmen netta van kasvamista ihmi senä ja edesauttaa häntä siten kehittämään 
myös omaa per soo nalli suuttaan. (Rychta 1983, 92–93; Närhi & Frantsi 
1998.) Myös tyt töjen pu heenvuo roissa jääkiek ko harras tus merkityk sellistyi 
fyysisten val miuk sien, tek nis ten taitojen, pelikäsityk sen sekä psyyk kisten, 
emo tio naa listen ja sosi aa listen taitojen omaksumisena ja kehit tämisenä, 
kuten hieman myöhem pänä tule vat luvut osoitta vat. 

Useat edellisellä mainituista taidoista liittävät valmentamisen kas-
vatukselliseen kontekstiin. Monissa tutkimuksissa on tuotu esiin, että 
ur heilua ja lii kuntaa voi daan käyttää kasva tuk selli sena kei nona haluttaessa 
kehit tää ja tu kea lap sen ja nuoren fyysisen kehit tymi sen lisäksi psyyk kistä 
ja sosiaa lista ke hitty mistä. Ur heilun ja lii kun nan avulla on katsottu mah-

11 Valmentaja esiintyy aineistossa pseudonyymillä Matti. 
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dolliseksi ke hittää monia ominaisuuksia, esimer kiksi yh teis työkykyi syyttä, 
sosiaali sia taitoja, itse näisyyttä, itsevarmuutta ja ur heilu henki syyttä. Urheilun 
on nähty laajentavan kokemuk sia ja nä ke myk siä. Lisäksi on huomautettu, 
että ur heile mi nen ja terveelliset elä mänta vat ohjaa vat nuorta tai lasta saavut-
ta maan tasa pai noisen elämään ja mah dollis tavat ihmisenä kehitty mi sen 
laa jemminkin. (Hirvi 1988, 99; Kan tola 1988b, 104–110; Par katti 1990, 
18; Närhi & Frantsi 1998, 15.) 

Urheilun ja liikunnan seuratyön voi nähdä osana nuorisotyötä, jolla on 
myös kasvatuksellinen tehtävä. Lasten ja nuorten urheilun ja liikuntaseura-
toiminnan tärkein funktio on liikunnan järjestäminen, mutta sillä on monia 
muitakin funktioita. Liikunnan ja urheilun rooli yhteiskunnallisena ilmiönä 
ulottuu myös terveys- ja hyvinvointipolitiikkaan. Urheiluseura muodostaa 
usein toimintaympäristön, jossa toiminta rakentuu yhteisöllisyyden varaan 
ja on vuorovaikutuk sellista. Urheilun tai liikunnan ympärille rakentuvalla 
yhteisöllä voi olla merkittävä vaikutus nuoren tai lapsen identiteetin raken-
tumiseen. Se voi myös vaikuttaa ehkäisevästi syrjäytymiseen. (Koski 2007, 
308; Kokko 2010, 109.)12 Pasi Kosken (2007, 299) mukaan liikunnan ja 
urhei lun seu ratyö on vapaaehtoisen nuorisotoiminnan muotona mer kittävä 
sosiali saatiojärjestelmä. Organisoitu liikunta- ja urheilutoiminta tarjoaa 
yh teiskunnalle keinon sosiaalistaa nuoret yhteiskuntaan ja siinä vallit se-
viin arvoihin. Sosiaalistamista voidaan määritellä erilaisin si sällöin, mutta 
keskeisintä lienee, että se viittaa ”kunnon kansalaiseksi” kasvat tamiseen. 
(Mt., 306–307.) 

Kunnon kansalaiseksi kasvattaminen on lasten ja nuorten liikunta- ja 
urheiluseuratyötä sekä koulua yhdistävä tekijä. Päivi Bergin (2012, 39) tut-
kimuksessa jalkapalloseuran juniorivalmennuspäällikkö rin nastaa urheilun 
ja liikuntaharrastuksen arvoja pohtiessaan harrastuk sen arvot koulukasva-
tukseen: ”Kaikki mitä nyt koulussakin, kaikki ter veystiedot ja kaikki suvait-

12 Yksi esimerkki syrjäytymistä ehkäisevästä nuoriin ja lapsiin kohdistuvasta toiminnas-
ta on Icehearts-toiminta. Icehearts on aloittanut toimintansa jääkiekkojoukkueina, 
ja aluksi toiminta suunnattiin ammatillisena kasvun tukena pojille. Icehearts on 
varhaisen puuttumisen toimintamalli, joka on pitkäkestoista ja ammatillista kasvun 
tukea lapsille ja perheille, jotka ovat tuen tarpeessa. (Icehearts 2015.)
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sevaisuudet.” Urheiluseuratoiminta monien lukuisien muiden tahojen tavoin 
pyrkii omalla tavallansa osallistu maan kansalaisuuden kasvatukselliseen 
tukemiseen. Kunnon kansa laisuus on historiallinen ja aatevirtausten mukaan 
muuttuva idea, joka saa sisältönsä yhteiskunnan poliittisista keskusteluista. 
Perustavan laatuisin kansalaisuuden idea on ajasta ja paikasta huolimatta 
yksilön jäsenyys yhteisössä sekä ajatus siitä, että kasvatus tekee ihmisestä 
kan salaisen. (Nivala 2006.) 

Kunnon kansalaiseksi kasvattamisen diskurssin perusteella valmen nus 
voidaan yhdistää koulukontekstiin ja kasvatukseen. Lisäksi niissä on joita-
kin muitakin yhdistäviä tekijöitä. Jere Vasarainen ja Antti Hara (2005, 6) 
näkevät, että joukkuelajin val mennuk sessa yhdis tyy piir teitä niin liikun-
nanohjauksesta, opetta jan työstä kuin yritys ten joh tami sestakin. Jokai sessa 
edellä mainitussa yksi tai use ampi johtaa, opettaa ja pyrkii ke hittämään 
suurta joukkoa. Yritysjohtajan pitää huoleh tia koko naisuu desta ja oman 
jouk konsa yksi löistä, toimin nanlaadusta, koheesi osta ja tiimi työstä. Opet-
taja puolestaan omassa kouluympäris tössään vastaa erilaisten taitojen tai 
aine kokonai suuk sien opet tami sesta sa malla tavalla kuin val men taja  omassa 
työs sään. (Mt., 6.) 

Valmentajan ja opettajan työssä on ele menttejä, joi den perus teella ne 
voi daan rinnastaa toisiinsa, mutta toi saalta toimin taym päristö jä määrit tävät 
erilai set vii teke hykset, joiden pohjalta ne eivät asetu sa maan muot tiin. Seu-
raavaksi vertaan jääkiekkovalmen nusta perus koulun opetukseen siltä osin 
kun se on tarkoituksellista tässä tutki muksessa. 

Ympäristöt ovat virallisilta käytännöiltään erilaiset. Suo malainen 
peruskoulun opettajuus kouluinstituutioon yhteiskunnalli sesti kyt keytyneenä 
am mattina on säädeltyä ja valvottua lainsäädän nöllä, valtiollisilla asetuk-
silla, mietinnöillä ja muilla hallinnollispoliitti silla teksteillä (Hakala 2007, 
49). Valmennuksen toimintaympäristön viral liset käytännöt määräytyvät 
pääasiassa Suomen Jääkiekkoliiton, Kan sainvälisen jää kiekkoliiton ja seuran 
laatimien sääntöjen sekä sopi musten pohjalta. Siten valmentamisella ei ole 
niin vahvaa yhteiskunnallista ja juri dista perustaa kuin perusopetuksen 
virallisissa käytännöissä. 

Koulu on instituutiona rakentunut kulttuurisesti ja historiallisesti 
kommuni katiivisen dialogin ja oikean tiedon välittämisen paikaksi, jossa 
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opet tajalla on vastuu opettaa tietoa oppilaille. Toiminnassa osal listutaan ja si-
toudutaan opetussuunnitelmaan, joka antaa kehykset opetukselle. Opettajalla 
on valta määrätä opetuk sen kulku ja arvioida oppilaita opetussuunnitelman 
puitteissa. (Ha kala 2007, 8, 46, 49.) Näin voi valmentajakin toimia, mutta 
hänellä on vapaam mat kädet päättää toiminnastaan. Tämän tutkimuksen 
tyttöjääkiekkojoukkueen valmennus mukaili Nuori Suomi -ideologiaa, 
koska se oli sinettiseura13. Laillista perustaa opetetta ville asiasisäl löille ei 
ollut, mutta valmentaja käytti perustana Jääkiek koliiton laati maa lomaketta, 
jossa kuvattiin harjoiteltavat asiat ikäkau sien mukaan.

Opettaja on työ- tai virkasuhteensa pohjalta kasvatus vastuussa oleva aikui-
nen, jolla on suhteeseen perustuva virallinen asema, vas tuut, velvollisuudet ja 
oikeudet (Lappalainen 2007b, 67). Lainsää däntö määrää erilliset perusteet 
opettajan ammattivaati muksille ja koulutukselle toisin kuin valmentajan 
työssä, jossa ei ole lakisääteistä perustaa koulutusvaatimuksille. Tyttöjen val-
mentajalla oli takanaan pitkä kokemus valmentamisesta ja erilaisia tutkintoja 
suori tettuna. Valmentajakoulutusta järjestetään, mutta useinkaan se ei ole 
edellytys valmentajan työssä toimimiseen. Koulutusta tarjoavat esi merkiksi 
erilaiset urheilu-, liikunta- ja ammat tiopistot, joissa valmen tajakoulutusta 
järjestetään Opetushallituksen laatimin perustein. Opetushallituksen mää-
rittelemä ja näyttötutkin tona suoritettava val mentajantutkinto muodostuu 
kolmesta pakolli sesta osasta, jotka ovat valmentaminen, lajivalmentaminen ja 
toimin taympäristö sekä kilpai leminen. Myös Jääkiekkoliitto järjestää ja orga-
nisoi koulutusta val mennuksen tarpeisiin, mutta koulutuksesta riip pumatta 
valmentajana voi toimia kuka tahansa henkilö, jonka seura katsoo sopivaksi. 
Yleensä valmentaja on tehnyt valmennussopimuksen urhei luseuran kanssa, 

13 Nuori Suomi aloitti vuonna 1992 sinettiseuratoiminnan, joka on Nuoren Suo men 
ja lajiliit tojen yhteinen laatujärjestelmä (Härkönen 2009, 49). Tavoitteena on, että 
si nettiseurat toteuttaisivat Nuori Suomi -järjestön laatimia toimintamalleja. Nuori 
Suomi -järjestö mainitsee sinettiseurakriteereikseen neljä tee maa, jotka ovat yhtei-
söllisyys ja yksilöllisyys, viestintä ja organisointi, harjoitteleminen ja kilpaileminen 
sekä ohjaaminen ja valmentaminen. Tavoitteekseen järjestö asettaa lapsen ja nuoren 
kasvun tukemisen sekä lapsuuden ja nuoruuden kun nioittamisen niin, että se vä-
littyisi urheilussa ilona, innostuksena, oppimisena, kehittymisenä, kaveruutena ja 
yhdenvertaisina mahdollisuuksina osallistua. (Nuori Suomi. )
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mutta junioritasolla sopimuksista ei voida pu hua työsopimuksina. Val-
mentaminen perustuu vapaaehtoisuu teen: korvaukset, jos niitä ylipäätään 
maksetaan, ovat minimaalisia. 

Sekä opettajan ja oppilaan että valmentajan ja valmennettavan vä lillä 
vallitseva suhde on valtasuhde, koska opettaja ja val mentaja ovat suhteessa 
auktoriteetteja. Molemmilla on tietoa ja taitoa annetta vanaan, mutta perus-
opetuksessa oppimista leimaa oppivel vollisuus ja pakonomaisuus. Velvolli-
suutena on suorittaa koulu lop puun, vaikka opiskelu ei kiinnostaisikaan. Sen 
sijaan valmennukseen val mennettava on yleensä hakeutunut mielenkiinnon 
ja in nostuksen vuoksi. Jos mielenkiinto harrastamista koh taan hiipuu, sen 
voi lopettaa omasta vapaasta tah dostaan.

Perusopetuksessa rakentuu erilaisia oppilaskulttuureja, toiminta malleja, 
hierarkioita ja ryhmittymiä oppilaiden välille. Näitä teemoja ovat tutkineet 
muun muassa Taru Ollikainen (2012), Päivi Berg (2006; 2010a) ja Tarja 
Tolonen (2001). Hierarkioita ja ryhmittymiä esiintyi myös tyttöjen jääkiek-
koharrastuksessa. Joukkueen toimintaa rytmittivät erilaiset rituaalit, urhei-
lullisuus ja tyttöjen keskuuteen syntyneet kaveriporukat, jotka rakensivat 
hierarkioita ja eroja joukku een sisälle.  

Tuula Gordon, Pirkko Hynninen, Elina Lahelma, Tuija Metso, Tarja 
Palmu ja Tarja Tolonen (2007, 44) sisällyttävät fyysiseen tarkas telutasoon 
tilan, liikkeen, äänen, ajan ja ruumiillisuuden säätelyn. Pe rusopetuksen ja val-
mennuksen fyysisissä ympäristöissä on sekä eroja että yhtäläisyyksiä. Jääkiek-
koilijoita valmennetaan pääasi assa jääkiek kokaukalossa, mutta perusopetus 
tapahtuu sille erikseen tarkoite tussa koululaitoksessa, luokissa ja muissa eril-
lisissä kaluste tuissa opetusti loissa. Oppilaat sijoittuvat istumaan pulpetteihin, 
mikä kahlitsee hei dän toimintamahdollisuuksiaan.  Opetus kestää yleensä 
45 minuut tia, ja opettajalla on valta säädellä äänenkäyttöä ja liikkumista. 
Jääkie kossa tyttöjen toiminnallisuus on valvottua ja rajattua, mutta enem-
män liik keessä olevaa, koska taitoja opetellaan kokeilemisen ja har joittelun 
avulla. Jääkiekkoharjoittelussa keskeisintä on liike ja toimin nallisuus, jotka 
myös synnyttävät erilaisia ääniä. Perusopetuksessa lu kujärjestys ja säännöt 
ohjaavat, missä paikassa oppilaiden pitää mil loinkin olla (Hakala 2007, 50). 
Tyttöjen jääkiekkoharrastuksessa val mentajan laa tima harjoitusohjelma toimii 
lukujärjestyksenä ajankäy tölle, sijoittumi selle ja toiminnalle.
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Valmentaminen vallan ja hallinnan kehyksessä

Valmentaminen voi olla suorituskyvyn parantamista ja parem piin tu loksiin 
tähtäämistä, kuten luvun alussa esitetyissä määritel missä to detaan. Fyysistä 
suorituskykyä korostavat määritelmät eivät kuitenkaan yksinään ole kattavia 
kuvaamaan valmentamista, vaan valmentami nen täytyy nähdä laajempana 
kokonaisuutena, kuten Jyri Puhakainen (1995) ajat telee. Kokonaisvaltaisen 
valmennuksen taustalla vallitseva holistinen ihmiskäsitys johtaa kaikesta 
huolimatta funktionaaliseen ja lokero mai seen valmennuskäsitykseen ja 
jättää valmentamisen käytäntönä irral leen ympäristöstään. Tässä luvussa 
katson val mentamista etään nyt täen sen omasta kontekstistaan ja sijoittaen 
sen val lan ja hallinnan teo rian ke hikkoon. 

Valmentamisen tarkastelu hallinnan ja vallan kehyksessä hallinnan ulot-
tuvuuksia hyödyntäen antaa mahdollisuuden ymmärtää ilmiötä laajemmin 
ja kytkettynä yhteiskuntaan. Hallinnan tekniikat käytäntöinä ulottuvat 
kaikkiin elämänpiireihin ja yksittäisiin ihmisiin saakka. Niiden ohjaamana 
ihminen tarkkailee ja kontrolloi omaa toimintaansa. (Brunila 2009, 28.) 
Analyysi tekee näkyväksi, mi ten hallinnan käytännöt välittyvät jääkiekon 
kulttuurisissa käytän nöissä ja miten valmen nuksen käytännöt liittyvät mo-
nella tavalla yh teiskunnallisiin ja poliit tisiin keskusteluihin.

Vaikka valmentaminen ymmärrettäisiin pelkästään urheilijan suori-
tuskyvyn op ti moijana, kokonaisvaltaisena valmentamisena tai kasvattami-
sena, ei valtaa voi si vuuttaa. Valtaa on olemassa aina ja kaikkialla, missä 
ihmisiäkin on. Läpi elä mänsä ihmi set ovat sidok sissa suhteisiin, joi hin liittyy 
auktoriteettia ja valtaa. (Husa 2012; Pulkki nen 1998, 91.) Myös valmen-
nussuhde on suhde, jota ei voida nähdä irrallisena val lasta. Itse asiassa urheilu 
kokonaisuudessaan muodostaa monimutkaisen ja monisyisen valtakentän. Se 
edustaa muun yhteiskunnan arvomalleja ja valtarakenteita. (Frantsi 2004.) 

Michel Foucault (1980; 1982; 1984; 1988; 1991; 1998) on kirjoittanut val-
lasta useissa eri yhteyk sissä. Hänen käsi tyksiään vallasta ei pidetä varsinaisina 
valtateo ri oina, vaan enemmänkin valta-analyy sinä. Fou cault (1982b, 208) 
toteaa itsekin, että hänen tavoit tee naan ei ole ollut analy soida valtaa ilmiönä 
vaan eri tyisesti niitä kult tuurisia käy tän töjä, joissa yksilöistä muovautuu 
subjek teja. Valta ei ole kenenkään omis tuksessa, vaan se on luonteeltaan 
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strategista ja vaikuttaa erilaisissa suhteissa. Se on löydettävissä kaikista 
käytännöistä, joissa ihmi set vai kuttavat toi siinsa. Valta on toiminnallista: 
siinä on kyse sekä kyvystä että toimivallasta. (Foucault 1980, 34–35.)

Valmentaminen on yksi esimerkki käytännöstä, jossa valta on läsnä 
ja osapuolet vaikuttavat toistensa toimintaan. Vallalla on kaksi puolta. 
Negatiivisessa merkityksessään se voi tarkoittaa kiel tä mistä, rajoittamista 
ja alistamista. Toisessa merkityksessään valta on positiivista ja tuloksia 
tuottavaa ja merkitsee kykyä, taitoa ja mahdollisuutta toimia. (Foucault 
1980.) Valmentami sessa val mennet tavia muokataan kurivallan, kontrollin 
ja nor malisoi van vallan alai suudessa kohti asetettuja päämääriä ja tavoitteita. 
Valmentami sessa vaikutetaan yksilöiden toimintaan ja käyttäytymiseen 
niin, että heidän taitonsa kehittyisivät. Samalla tuotetaan pelaajia, joista 
parhaat vali koidaan pelaamaan mestaruussarjoihin ja edustamaan maataan 
kan sain välisissä kisoissa pyrkimyksenä tuottaa maalle mainetta ja kun niaa. 

Te ok ses saan Tark kailla ja rangaista Fou cault (1980) eritte lee erilai sia 
val lan muotoja. Fou caul t’n ajat telun mu kaan moder nissa yh teis kun nassa 
kuri valta on kor van nut suve reenivallan, mutta kuri valta ei niin kään pyri 
ra joittamaan, vaan se on luon teeltaan enemmän kin normali soi vaa. Se pyrkii 
muok kaamaan yksi löitä eri laisten tek niikoiden avulla tavoit teenaan saada 
yksilöt toi mi maan tavoitel tujen nor mien mukai sesti. Siten kurivallalla on 
positiivisia tavoitteita ja sillä pyritään yksi löiden hyödyllisyyden lisäämiseen. 
Tällaisia ovat esimerkiksi sotilas kuri ja työpaikkakuri. Sotilaskuri tuottaa 
maanpuolustustaitoja ja lisää tehokkuutta. Myös työpaikkakuri lisää te-
hokkuutta ja on luonteeltaan tuottavaa. Se saa työntekijät noudattamaan 
sääntöjä ja kunnioittamaan esimiestään. (Mt., 158, 237.) 

Ymmärrän vallan pyrkimykseksi muo vata, hyö dyn tää, voi ma peräis tää ja 
ohjata ih misten kykyjä ja ominai suuksia, jotka ovat ruu miilli sia, sielullisia, 
ajatukselli sia ja yh teisölli siä (ks. Helén 2004, 206). Vaikutusyri tysten tulok-
sellisuutta ei kuiten kaan voi ennustaa lop puun saakka, koska siellä missä 
on valtaa, on myös vasta rintaa (Foucault 1982, 220).  Valta vakiintuu ajan 
myötä hallinnaksi, jossa muodostu neet käy tännöt yl lä pitä vät suunnitelmia 
ja pit käjänteisiä valtasuh teita (Alha nen 2007, 125). Valmen nuksessa hallinta 
tarkoittaa joko sitä, että valmentaja ohjaa valmen nettavien käyttäytymistä 
tavoitteiden mukai seen suuntaan tai sitä, että valmennettavat itse pyrkivät 
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ohjaamaan omaa käyttäytymistään. Kes keistä hallin nassa on vallan kohteen 
toi mi tilan sääte leminen, reu noit tami nen ja ihmis ten yksilöiminen, mutta 
toi saalta myös valtaan osal listuvan toi mijan omaehtoinen it sesäätely. Hal-
linnan tekniikat ovat ohjelmallisia, orga nisoituja hallintakäytäntöjä, joi-
den muo toon ra tionaliteetit vai kut tavat pyrkimällä erit telemään, miten ja 
millai siksi ih mis ten pitäisi tulla. Hallinnan tek niikat muo dostuvat kaikista 
niistä väli neistä, meka nis meista ja taktiikoista, joita hallinta tarvitsee saa-
vuttaak seen pää määränsä. (Dean 1999, 10–12, 31–32.)

Kenttätyöni aikana nousi usein esiin se, kuinka vahvasti tyttöjen valmen-
taja ko rosti tyttöjen omaa osuutta jääkiekkotaitojensa kehittämisessä. Yksi 
kes keinen hallinnan osa-alue onkin itsehallinta eli se, miten yksi löt hal litse-
vat it seään. Hallinnan käsite sisältää oletuksen au tonomi sesta yksilöstä, joka 
kykenee erilaisten minätekniikoiden avulla tarkkaile maan ja sää telemään itse 
omaa käyttäytymistään. Nii den avulla ihmi set kehittävät omi naisuuksi aan, 
ajattelu- sekä toi mintatapojaan toivottuun suuntaan. (Foucault 1988, 16–41.) 
Michel Fou cault (mt., 18) katsoo, että minätek niikat anta vat yksilöille 
mahdollisuu den vaikuttaa joko itse tai muiden avulla ruu miinsa ja sielunsa 
toimin taan, ajatteluunsa, käyttäytymi seensä ja ole misen ta paansa muut-
taak seen it senään ja saavuttaak seen tietynlai sen on nellisuuden, puhtauden, 
viisau den, täydellisyy den ja kuole matto muuden tunteen.

Jääkiekkojoukkueessa yksilöiden toimintaa ja käyttäytymistä sää deltiin 
joukkueen keskuudessa sovituilla säännöillä, joita nouda tettiin pääasiassa 
sovitulla tavalla, mutta toisinaan sääntöjä laiminlyötiin ja vastustettiin. 
Sääntöjen noudattaminen edellyttää minätek niikoiden hyödyntämistä. 
Michel Foucault (1998, 132–135) liittää mi nätekniikoihin moraa lin, 
josta hän erottaa moraali säännöt ja yksilöiden todellisen käyttäy tymi sen 
suhteessa annettui hin sääntöihin ja arvoihin. Sillä hän tar koittaa tapoja, 
joilla yksilöt vaihte levissa määrin alistuvat johonkin käyttäy tymisperiaat-
teeseen, tottele vat tai vastustavat kieltoa tai oh jetta, kun nioittavat tai lai-
minlyövät arvoja. Moraaliin liittyy myös se, miten yksilön täytyy ”panna 
itsensä käyttäytymään” eli tapa, jolla yksilö rakentaa itsestään moraalista 
subjektia. (Mt., 132–135.)

Eroja yksilöiden harjoittamassa moraalisäännön määräämässä toiminnas-
sa Foucault (1998, 132–135) lä hestyy neljästä näkökulmasta. Ensimmäinen 
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näkökulma on eettinen sub stanssi, joka tarkoittaa sitä osaa itsestä, josta tulee 
hallin nan tai eetti sen mielenkiinnon kohde. Alistumisen tapa puo lestaan 
kuvaa yk silön suh detta annettuun sään töön eli sitä, mikä asema säännöllä 
yh teiskun nassa on ja miten yksilö toteuttaa sääntöä. Eettinen työ sen si jaan 
ta pahtuu mi nätekniikoiden avulla. Niillä yksilö oh jaa omaa käytös tään kohti 
sääntöjen asettamaa ihan netta. Eettinen työ tarkoit taa niiden käytän töjen 
jouk koa, joilla eettistä sub stanssia pyri tään hallitsemaan. Moraalisubjek tin 
teleologia Foucault’n ajattelussa viittaa siihen olemisen tapaan ja mo raalisen 
toiminnan malliin, johon yksilö pyr kii itse hallinnalla. (Mt., 132–135.) Kai 
Alha nen (2007, 156–166) kutsuu minätek niikoita itse käytännöiksi. Niiden 
avulla yksilö rakentaa itseään moraalisen käyt täytymisen subjektiksi. Ne 
ovat erilaisia tapoja ja teknii koita, joiden avulla yksilö asettaa it selleen käyt-
täytymissääntöjä yh teis kunnallisten nor mien puitteissa.

Olen soveltanut analyysissäni Nikolas Rosen (1998, 152) määritte lemiä 
hallinnan ulottuvuuksia. Hän näkee hallinnan toteutuvan kol men toisiinsa 
kietoutuvan ulottuvuuden välityksellä. Ensim mäinen on poliittinen ulottu-
vuus. Se tar koittaa joukkoa käsityksiä, las kelmia, strategioita ja taktiikoita, 
joiden avulla erilai set vi ranomaiset toimi vat yksilöiden yllä pyrkien tor jumaan 
epätoivottua ja yrit täen saavuttaa esimer kiksi sellaisia houkuttelevia tiloja 
kuten onni, terveys ja le volli suus. (Rose 1998, 152.) Poliittinen ulottuvuus 
viittaa siis kei noihin, joilla erilai set auktoriteetit, asiantuntijat ja viranomaiset 
pyrki vät vai kut tamaan ihmisten ajatteluun ja toi mintaan (Keskitalo-Foley, 
Nas kali & Komulainen 2007,112). Tutkimuksessani se tarkoittaa yleistä 
ulottu vuutta ja yhteiskunnassa yleisesti hyväksyttyjä ja toteu tuneita käy-
täntöjä. Institu tionaalisella ulottuvuudella Rose (1998, 153) viittaa erilai siin 
instituu tioihin kuten vankiloihin ja kouluihin. Ne ovat käy tän töjä, jotka 
samanai kaisesti sekä yrittävät maksi moida tiettyjä val miuk sia että rajoittaa 
toisia valmiuksia erityi sen tiedon mu kaan kohti sel laisia päämääriä kuten 
vastuullisuus, kurillisuus ja ah keruus (mt., 153). Tulkitsen valmennuksen 
urheilun käytäntönä institutio naaliseksi ulottuvuudeksi. Kolmas ulottuvuus 
on eetti nen ja liittyy Michel Fou cault’n (1988, 18) mainitsemiin minäteknii-
koihin. Autono minen subjekti kehittää ja ym märtää itseään suhteessa siihen, 
mikä on totta, sallittua ja halutta vaa (Rose 1998, 153). Eettinen ulottu vuus 
tarkoittaa analyysissäni yksilöön kohdistuvaa analyysiä. 
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Arjen käytännöissä hal linta ilmenee erilaisissa käytännöissä ja hyö dyntää 
erilaisia teknii koita. Se esimerkiksi järjes tää toimijoita val mennuk sen tilassa 
tiettyyn järjes tyk seen. Lajikoh taisten taitojen opet taminen on tekniikkaa, 
jolla pyritään parantamaan yk silön suoritus ky kyä. Psyykkisten taito jen 
kehittämi nen ja omaksuminen edellyttä vät eri laisten minätekniikoi den 
hyö dyntämistä. Valmen tajan laa tima har joitusohjelma on eräs hallinnan 
tek nii koista, joilla toimijoi den tilaa normalisoidaan ja reu noitetaan niin, 
että toi min nasta saa daan irti suu rin mahdollinen hyöty.  Ur heilulliseen 
elä mäntapaan ohjaaminen viit taa Fou cault’n (1980; 1998) mainit se maan 
biotekniik kaan. Myös Päivi Berg (2010b) on lähestynyt liikuntakasvatusta 
minän hallintana. Artik kelissaan hän kuvaa, kuinka koulun liikuntakasvatuk-
sella pyritään kas vattamaan ja ohjaamaan lapsia ja nuoria kohti terveellisiä 
elintapoja ja hyvinvointia. Hän huomauttaa, että liikunnan opetuksella on 
pyritty vaikuttamaan opiskelijoiden elämäntapaan jo oppivelvollisuuskoulun 
alkuajoista saakka. (Mt., 152.)

Joukku een yhdessä so pimat pe li säännöt ovat esimerkki hallinnan tek-
niikoista tai väli neistä, joilla voi daan määrittää, miten joukkueessa toimitaan 
ja miten toi mijuutta raja taan tai sään nös tellään. Toisaalta joukkueen keske-
nään sopimat pelisäännöt viittaavat käytäntönä myös osallistamiseen. Kun 
urheiluseuratyö nähdään yhtenä nuorisotyön muo tona ja sillä on yhteyksiä 
koulumaailmaan kunnon kansalaisten kas vattamisen kontekstissa, voidaan 
ajatella, että pelisäännöissä on kysy mys pelaajien osallistamisesta päätök-
sentekoon. Lasse Siuralan (2007, 350) mukaan nuorisotoimen ydintehtävä 
on tukea nuoria ja lapsia osallistumaan päätöksentekoon. Nuorisotyön 
kentällä tähän on käy tännössä erilaisia vaihtoehtoja ja tapoja, esimerkiksi 
nuorisokuulemi set, nuorisopaneelit, nuorisovaltuustot ja nuorisoparlamen-
tit (mt., 364–361). Jos tällaisia käytäntöjä suosittaisiin urheilun parissa 
laajem min kin, on mahdollista, että niiden myötä lapset ja nuoret pääsisivät 
vai kuttamaan urheilun käytäntöjen muuttamiseksi tasa-arvoisem maksi ja 
yhdenvertaisemmaksi. Käytännössä tämä mahdollisesti edel lyttäisi muitakin 
vaihtoehtoisia tapoja pelisääntökeskustelujen ja nii den sopi miskäytäntöjen 
rinnalle. 



3 Etnografia tutkimuksen metodologiana | 61

3 ETnograFia TuTkimuksEn mETodologiana

Etnografinen tutkimus ja tutkimukseni kentät

Olen päätynyt etnografiseen tutki musotteeseen siksi, että etnografisen tut-
ki muk sen anti on sen mahdol lisuudessa tuottaa yhteiskunnalli sesti tärkeää 
tutki musta teke mällä näky väksi eri laisia eroja tuottavia, poissul kevia ja 
ih misten toi mi juutta ra joitta via käy täntöjä (ks. Lap palai nen 2007a, 14). 
Lisäksi valintaani on tukenut aja tus siitä, että fe ministi sesti orien toi tuneen 
etnografisen tutkimuksen avulla on kyetty nos ta maan esiin yleisiä kult-
tuu risia käsityksiä ja uskomuksia pii lossa tai margi naalissa ole vista sosiaa-
lisista todelli suuk sista pyrkimyksenä saada kuuluviin ääniä, jotka muu ten 
jäisivät marginaaliin (vrt. Mirza 2006, 138). Olen katsonut etno grafisen 
tutki muksen hyödyksi myös mahdollisuuden käyt tää useita vaihtoehtoi sia 
aineistoja rinnak kain. Niinpä tutkimuskysymyksiä voidaan valot taa erilaisista 
näkökulmista. 

Jääkiekkoetnografiani rakentuu 1900-luvun alkupuolella synty neen 
etnografisen tutkimusperinteen pohjalta. Antropologien tavoin lähdin 
tutkimusmatkalle pyrkimyk senäni kuvata ja ymmärtää koh teena olevan 
kulttuurin jäsenten näkö kulmia, toimintatapoja ja kult tuurisia käytäntöjä. 
Taustalla on vai kuttanut oletus, että ihmisten toi mintaa voidaan ymmärtää 
vain siinä kontekstissa, missä se tapahtuu. (Geertz 1973, 10, 23; Hammersley 
& Atkinson 1983, 2; Bur gess 1984, 12; Tesch 1990, 15–16, 21; Boyle 1994, 
162; Vidich & Lyman 2003, 60.) Sana et no grafia tar koittaa  kirjaimellisesti 
kansan kuva usta, ja se pohjautuu krei kan kielen sa noihin ethnos sekä gra fia, 
joista ensim mäinen tarkoit taa kan saa tai heimoa ja jälkim mäi nen puoles taan 
kirjoitta mista tai kirjoitusta (Opas 2004, 155). Näin ymmär rettynä etnogra fia 
merkit see kulttuu rista kirjoitta mista ja kult tuurin saat ta mista tekstuaaliseen 
muotoon (Salo 2007, 227–228).
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Antropologisen vieraiden kulttuurien tutkimuksen lisäksi etno gra fian 
juuret voi daan si joit taa myös sosiaalitieteisiin, jonne se levisi 1920- ja 
1930-luvuilla Chica gon koulukun nan pii rissä kehitty neen symbolisen in-
teraktionismin välityk sellä. Sym boli sessa interak tionis missa ko rostetaan 
ihmisen toiminnan sosiaalista ja sym bolista luon netta, ja sosi aalisia proses seja 
tarkastellaan sellaisena kuin ne sosi aalisessa kanssa käymi sessä ta pahtu vat. 
(Bur gess 1984, 16–18; Tesch 1990, 15–16, 21–23; Kal liola 2001, 332; Rock 
2001, 26–29.) 

Kasva tustie teisiin etno grafia levisi 1970-luvulla. Nykyisellä etnogra-
fisella tutki muk sella on vahvat perinteet 1980-luvun brit tiläi sessä sekä 
pohjois amerikka laisessa koulu tut kimuk sessa. Suomessa et nografia yleistyi 
kouluun kohdistuvana tutkimuksena 1990-luvulla, ja sen jälkeen sitä on 
hyödynnetty monissa muissakin konteksteissa (La helma & Gordon 2007, 
17–38; Suoranta 2008). Suomalaisen nuoriso työn kontekstissa etnografista 
tutkimusta on tehnyt esimerkiksi Ve ronika Honkasalo (2011). Hän on 
tutkinut monisyisessä etnografisessa tutkimuksessaan monikulttuurisuuden 
ja sukupuolten tasa-arvoa nuo risotyössä. Tutkimuksen mukaan nuorisotyö 
on sukupuolittunutta sekä kohteensa että nuorisotyöntekijöiden näkökul-
masta. Honkasalo (mt., 106) toteaa, että tasa-arvoretoriikan ja käytännön 
välillä näyttäisi olevan kuilu. Tutkimuksessa tasa-arvosta puhuttiin, mutta 
haastatel tavat eivät kyenneet osoittamaan, miten sukupuolten välinen tasa-
arvo toteutuu käytännössä nuorisotyön kentällä ja mitä sen kehittämisen 
eteen voitaisiin tehdä (mt., 106). 

Urheiluun liittyvää etnografista tutkimusta on tehnyt muun mu assa Inger 
Eliasson (2011) Ruotsissa. Hän on tutkinut 11–12-vuoti aiden tyttöjen ja 
poikien jalka palloharrastusta havainnoimalla erikseen 12–13-vuotiaiden 
tyttöjen ja poikien jalkapallo harjoituksia. Lisäksi hän kertoo haastatelleen-
sa valmentajia sekä pe laajien vanhempia. Artikkelissaan hän tarkastelee, 
miten tytöt ja pojat tuottavat sukupuolta sosialisaation prosessissa. (Mt., 
820–833.)  Laura Hills (2006) puolestaan on etnografisessa tutkimuksessaan 
havain noinut Pohjois-Englannissa koulun liikuntatunteja ja haastatellut 
12–13-vuoti aita tyttöjä. Hän tarkastelee tyttöjen sukupuolittuneita käsityksiä 
ruumiilli suudesta koulun liikuntatunneilla. Tutkimuksessa liikunta edustaa 
ti laa, joka korostaa suku puolen ja fyysisyyden välistä suh detta. Yhteistä et-
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nografisille tutkimuksille on kenttätyö, jonka aikana tut kija viettää aikaansa 
tutkimassaan yhteisössä ja tuottaa tutkimus aineistoa yhdessä tutkittaviensa 
kanssa. Laura Hills (2006) kertoo viettäneensä kentällä aikaa noin vuoden. 
Inger Eliasson (2011) puolestaan teki kenttätyötä kahdella toisistaan eril-
lisellä fyysisellä kentällä. 

Etno grafia ei ole pel kästään kent tätyötä, vaan se on mo nivaihei nen ja 
värikäs prosessi, joka alkaa ai neis ton ke räämisestä kentällä ja jatkuu kuvai-
lusta ana lyy siin ja tulkintaan. Yleensä kenttä on jokin yh teisö, kulttuurin 
osa-alue tai yh teiskunnan insti tuu tio, johon tut kija astuu si sään itsel leen 
joko tuttuun tai vieraaseen. (Palmu 2007, 139.) Tutkin tyttöjääkiekkojouk-
kuetta, jota käsittelen tutkimuksessani yhteisönä. Katson, että valintani 
liittyy feministisen tutkimuksen perinteeseen ja pyrkimykseen rikkoa käy-
täntöjä ja kyseenalaistaa it sestään selviä tapoja toimia (Naskali 2010a, 278). 
Perinteisissä liikun tatutkimuksissa käytetään yleensä joukkueen käsitettä, 
mutta näen, että yhteisön käsite sopii kuvaamaan joukkueen toimintatapoja 
laa jemmin, etäämpää ja teoreettisemmalla tasolla. Lisäksi joukkueella on 
samoja ominaisuuksia, joiden mukaan yhteisökin määritellään. Yhteisö on 
koko nai suus, jolla on muun muassa yhtei nen organisaa tio ja joka voidaan 
määri tellä alueellisesti rajat tavissa ole vaksi yksiköksi, sosiaalisen vuo-
ro vaikutuksen tai yh teenkuuluvuuden sekä muiden symbolista yhte yttä 
osoitta vien ilmiöiden yksiköksi. Yhteisön jäsenillä on yh tei siä ko ke muksia 
ja kiinnostuksen kohteita, ja he kommunikoivat keske nään saavut taak seen 
intres sejään. (Lehtonen 1990, 17; Mercer 2000, 105; Ro goff 2003, 80.) 

Tiedostan, että tiedon paikantuneisuus ja alueellinen sekä sosiaali nen 
konteksti ovat tärkeitä tutkimuksessa. Eettisien syiden ja tutkittavien 
anonyymiyden turvaamisen takia voin paikantaa tutkimukseni vain seu-
raavin suuntaa antavin kuvauksin. Tutkimuksen kohteena oleva joukkue 
sijaitsee pääkaupun kiseudun ulkopuolella keskikokoisessa teollisuus- ja 
opiskelijakau pungissa. Joukkue, jossa pelaa 21 tyttöä, toimii osana paikallista 
jää kiekkoseuraa. Iältään tytöt olivat 12–16-vuo tiaita. Tyttöjen ikähaitari on 
suuri verrattuna siihen, että tyypillinen ikäjakauma joukkuelajien juniori-
tasolla on noin kaksi vuotta. Näin oli esimerkiksi Inger Eliasso nin (2011) 
havainnoimissa jalkapallojoukkueissa, joissa pelaajat olivat 12–13-vuotiaita. 
Alueellisuus ja asukasmäärä vaikuttavat ryhmien muotoutumiseen ja ikäja-
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kaumaan, mutta tyttöjen ikäjakauman syyt liittynevät enemmänkin siihen, 
että jääkiekko ei ole tyttöjen keskuu dessa suosittu joukkuelaji. Jääkiekkoa 
harrastavia tyttöjä on poikiin ja muihin lajeihin verrattuna suhteelli sen 
vähän. Osa jääkiekkoa harrastavista tytöistä pelaa poikajoukkueessa, mikä 
suoraan vähentää tyttöjääkiekkojouk kueiden pelaajamäärää. Niinpä useim-
milla seuroilla ei ole mahdollista perustaa jokaiselle ikä ryhmälle erikseen 
tyttöjoukkuetta, vaan eri-ikäiset tytöt yhdistetään yhteen ryh mään kuten 
tutkimassani joukkueessa. 

Joukkuetta täydensi johto ryhmä, jo hon kuu lui vas tuuvalmentaja, kaksi 
apu valmentajaa, kaksi jää kiek ko huoltajaa sekä joukku eenjoh taja. Lukuun 
ottamatta apuvalmentajia kaikki muut johtoryhmän jäsenet olivat pelaajien 
vanhempia. Valmentajat, joukkueenjohtaja sekä toinen huoltajista olivat 
miehiä. Li säksi joh to ryh mään voi lukea mukaan joukku een rahastonhoita-
jan ja talkoovas taavan. Rahastonhoitajana toimi mies ja talkoovastaavana 
nainen. Tyt töjen van hem mat rakensi vat puit teet joukkueen toiminta mah-
dolli suuksille. He osallistuivat tyt töjen kuljettamiseen ja erilaisiin käytännön 
järjestelyihin toimimalla esimerkiksi erilaisissa tehtävissä sarjapeleissä. Myös 
mi nut lasket tiin johtoryh män jäseneksi tutkijan ja huol tajan positi ossa.

Matkani kyseisen yhteisön jäseneksi tutkijana ja huoltajana alkoi, kun 
otin valmentajaan yhteyttä ja pyysin tutkimuslupaa keväällä 2009. Olin 
yhteydessä myös seu ran toi minnan johta jaan. Kun van hem mat ko koontui vat 
seuraavan kerran van hem painkokouk seen, jossa minä kin olin, val mentaja 
otti tut kimukseni pu heeksi. Pyyn tööni suh taudut tiin myönteisesti. Koska 
vanhempien keskuudessa ei ilmennyt haluk kuutta joukkueen toiseksi nais-
huoltajaksi, ilmoitin mahdollisuudestani toimia huoltajana tutkijan roolini 
ohella. Huoltajan tarve kohdistui juuri naispuoliseen huoltajaan, joka voisi 
toimia toisen huoltajan apuna muun muassa pukuhuoneissa. Miespuolisena 
huoltajana ja tutkijana tämä ei olisi ollut mahdollista. Kun har joitus kausi 
al koi elo kuussa 2009, an noin ty töille kirjalli sen tut kimustie dotteen. Val-
menta jat sai vat myös omat kappaleensa. Lä hetin vielä saman tiedot teen 
sähkö pos titse sekä ty töille että hei dän van hem milleen.

Kuvaan etnografista kenttää kolmivaiheisena prosessina. Fyysi sellä kentällä 
tarkoitan paikkaa ja tilaa, johon tutkimukseni kohdentuu (ks. At kinson 
1992, 9). Fyysinen kenttäni muodostui paikoista ja hetkistä, joissa tytöt 



3 Etnografia tutkimuksen metodologiana | 65

ko koontuivat har joittelemaan ja pelaa maan pelejä. Päi vinä, jol loin tytöillä 
oli jäähar joitukset, fyysinen kent täni oli jääkiekko kaukalossa ja sen lie peillä. 
Kirjoitettu kenttä muodostuu kenttämuis tiinpanoista ja muista kirjallisista 
dokumenteista, esimerkiksi tausta tietolomakkeista, kirjoitelmista, litteroi-
duista haastatteluteksteistä ja ottelupöytäkirjoista. Ne ovat materiaalia, joita 
tutkijana olen fyysisesti kerännyt kentältä ja joita tulkitsen ja konstruoin 
aineiston koodauksen ja temaattisen luennan avulla. (Vrt. Atkinson 1992, 
6–9; Coff ey & At kinson 1996, 10, 45–52.) Tekstuaalisella kentällä tarkoitan 
aineiston, koodauk sen, analyysin ja kirjoittamisen tuloksena syntynyttä 
valmista tekstiä (vrt. At kin son 1992, 6–9; Palmu 2007, 138).

Fyysinen, kirjoitettu ja tekstuaalinen kenttä eivät ole toisistaan erilli siä 
kenttiä, vaan ne ovat eläneet tutkimuksessani rinnakkain, päällekkäin ja 
limittäin. Ollessani tekstuaalisella kentällä ja kirjoittaes sani tutkimusra-
porttia olen palannut yhä uudelleen fyysisen kentän tapahtumiin. Näin 
kirjoittaminen on ollut muistoihin palaamista, jol loin olen elänyt monet 
tapahtumat uudelleen (vrt. Emerson, Fretz & Shaw 2001, 358). Etnografian 
tutkimus kohde ja kautuu konk reet tisesti ja symbolisesti mene miseksi sinne 
(going there), olemi seksi siellä (being there) ja olemiseksi täällä (being here). 
Lopulta etnogra fiani on saanut muotonsa tilan teessa, jossa olen tutkijana ollut 
tekstini kanssa kahden. Ol les sani täällä olen kirjoittanut kaikki mene misen, 
tule misen ja ole misen vai heet tut ki muk seksi eli grafi aksi. (Vrt. Salo 1999, 17.)

Kun menin tutkijana kentälle ryhmän ulkopuolelta, jouduin vää jäämättä 
tilanteisiin, joissa tunsin itseni aika ajoin naiiviksi. Ryhmän ulkopuolisena 
jouduin kyselemään ymmärtääkseni asioita. Tein tar ken nuksia ryh män toi-
minnasta ja toimin taan sisälty vistä käsitteistä. (Vrt. Rock 2001, 32.) Toisen 
käden tieto omien lasten kokemusten pohjalta an taa hyvät lähtö kohdat 
tutkit tavien elämismaa ilman hah mottamiseen ja ym märtämi seen, mutta 
toisi naan tunsin olevani hyvin kau kana tut kitta vien maailmasta, esimerkiksi 
silloin, kun jotkin lajiin kuuluvat termit ja kä sit teet olivat mi nulle vieraita. 
Jouduin tar kenta maan esi merkiksi sään töihin liit tyviä kysy myksiä luke malla 
Jääkiek koliiton sääntö kir jaa. Toisinaan pala sin fyy si seltä ken tältä tie teen 
pariin ha ke maan teorioista argu ment teja, jotka kä sittelevät jotakin kentällä 
ha vait se maani ta pah tumaa, asiaa tai vaik kapa val mentajan ja val mennetta-
vien vä lillä käy tyä vuo rovaikutus tapah tumaa.
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Tutkimuksen aineisto

Tässä alaluvussa esittelen tutkimukseni aineiston. Keskityn erillisissä ala-
luvuissa kuvaamaan kahta tärkeintä aineistomuotoa, jotka muo dostavat 
analyysini perustan. Ne ovat kenttämuistiinpanot sekä haas tattelut ja erilaiset 
muut vuorovaikutukselliset keskustelut. Seu raava taulukko kuvaa aineistoa 
kokonaisuudessaan: 

Taulukko 1. Tutkimuksen aineisto

Nimike Tilanne/tilaisuus Kpl Kesto/aika
Kenttämuistiinpanot
(31.8.2009–8.5.2010)   

Harjoitukset 46
Pelit 21
Aloitustilaisuus 1
Pikkujoulu 1
Muut palaverit 2
Palautekeskustelu 1
Vanhempainpalaveri 6

Tyttöjen kirjoittamat kirjoitelmat 20
Tyttöjen taustatietolomakkeet 13
Muistiot 5
Ottelupöytäkirjat 19
Pelisääntölomake 1
Haastattelut Valmentaja 1 90 min.

Tytöt:
Parihaastattelut,  
mukana 2 tyttöä

Yksilöhaastattelu,  
mukana 1 tyttö

3 kpl

1 kpl

45–90 min.

90 min.

Videotallenteet Aloitustilaisuus 1 n. 30 min.
Harjoitukset 5 Yht. 2 h
Pikkujoulu 1 1 h
Sarjapelit 11 30–45 min.

Ääninauhuriäänitteet Harjoitukset 12 Yht. 59 min.
Sarjapelit 5 Yht. 1,5h
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Kenttätyöskentelyni kesti elokuusta 2009 toukokuu hun 2010. Seurasin tyt-
tö jen harjoituksia pääasiassa kahtena tai kolmena iltana viikossa. Harjoitukset 
kes tivät kokonai suudessaan noin kolme tun tia mukaan lukien ennen jäävuoroa 
pidetyt oheisharjoitukset. Lisäksi kuljin joukkueen mukana sarjape leissä, jotka 
pelattiin lauantaisin ja sunnuntaisin. Harjoituksia, joissa olin läsnä, kertyi yh-
teensä 46 kertaa. Pe leissä olin mukana yhteensä 21 kertaa. Pe leistä 17 oli sar-
japelejä ja loput neljä varsinaisen sarjan ul kopuo lella pe lattuja harjoi tuspelejä. 

Tutkimukseni merkittävimpinä tietolähteinä ovat olleet kentällä kir joitta-
mani kenttämuistiinpanot ja tyttöjen kirjoitelmat (20 kpl). Tytöt kirjoittivat 
valmentajalle kirjoitelman, joka luvattiin tyttöjen suostu muksella tutkimus-
käyttöön. Laadin kauden alussa tytöille täytettä väksi erillisen taustatietolo-
makkeen, jossa tiedustelin tyttöjen ikää ja mahdollisia aiempia joukkueita, 
joissa he olivat pelanneet. Lisäksi ky syin, miksi he pelaavat jääkiekkoa eli 
mitä merkityksiä he liittävät harrastukseensa. Sain takaisin 13 täytettyä 
taustatietolomaketta. Muistutin tyttöjä muutaman kerran lomakkeen 
täyttämisestä, mutta loput tytöistä jättivät sen syystä tai toisesta palautta-
matta. Haastattelin valmentajaa ja seitsemää tyttöä. Tapasin heidät erikseen 
sovittuna ajankohtana. Yksi tytöistä tuli haastatteluun yksinään, ja loput 
kolme haastattelutilaisuutta toteutin parihaastatteluna. Tutkimusprosessin 
alkuvaiheessa ajattelin, että haastattelisin ehkä myös tyttöjen vanhempia. 
Tutkimuksen edetessä näkökulma kuitenkin kohdentui erityisesti tyttöihin 
toimijoina, joten päätin jättää vanhemmat haastattelematta. 

Aineistoa täydentä vässä roolissa ovat olleet erilaiset kirjalliset do kumentit: 
van hempain palavereiden muistiot, ottelu pöytäkirjat ja jouk kueen kirjalliset, 
teks tin muo toon kirjoitetut pelisäännöt sekä vi deo tallenteet, joista osa on mi-
nun, osa muiden henki löiden kuvaamia. Aikomukseni oli käyt tää videokameraa 
ha vainnoinnin apuna, mutta luovuin ajatuksesta kuten Päivi Berg (2010, 108) ja 
Elina Paju (2013) ovat myös tehneet. Muu tamia kertoja puku kopissa kuva tes-
sani jot kut tytöistä välttelivät kuvattavaksi joutumista. Lisäksi vi deoin joitakin 
kertoja jäällä tapahtuvia harjoituksia, mutta luovuin sii täkin, koska epäilin 
kuvaamisen häiritsevän tyttöjen kes kitty mistä. Nauhoitin myös ääninauhu-
rilla muutamia tilanteita, joissa valmentaja antoi tytöille ohjeita harjoituksissa 
tai palautetta pelien jäl keen. Varmistin ensin valmentajalta, saanko käyttää 
nauhu ria. Lisäksi otin nauhurin käytön puheeksi tyttöjen kanssa pukuko pissa.
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Kenttämuistiinpanot osana aineistoa

Kenttämuistiinpanojen kirjoittaminen on ollut olennainen osa etnogra-
fista tutkimusprosessiani. Kenttämuistiinpanoillani tarkoitan pu naista, 
valkokukallista vihkoa, jota kuljetin laukussani mennessäni seuraa maan 
tyttöjen harjoituksia tai pelejä. Kirjoitustekniikkana käytin perin teistä 
kynällä kirjoittamista. Kenttämuistiinpanojen kirjoittaminen on yksi tapa 
tallentaa kentällä tehtyjä havaintoja (Hammersley & At kin son 1983, 145). 
Kenttämuistiin panojen kir joittaminen voi daan ymmär tää ai neis tontuotan-
non muo tona, jossa ai neiston synty näh dään so si aali sena proses sina ja tutkija 
kenttä muistiin panoja kir joitta es saan myös väistämättä merki tyk sellistää il-
miötä (Ramazanoglu & Hol land 2002, 154). Siten kenttä muistiinpa not ovat 
aina sa maan aikaan sekä tutkimusai neis toa että tutkijan havaintojen pohjalta 
teh tyjen tulkin to jen tulosta (DeWalt & De Walt & Wayland 2000, 271).

Kenttämuis tiinpanoni ovat kirjoitettuun muotoon saatettua pre sen-
taatiota kentällä tekemistäni havainnoista. Muistiinpanojen tuotta minen 
on myös tulkintaprosessi, jossa olen väistämättä joutunut teke mään erilaisia 
valintoja siitä mitä, missä ja miten kirjoitan. (Ks. Emer son & Fretz & Shaw 
2001, 8–10, 353.) Aluksi yritin kirjoittaa muistiin pa not paikan päällä, mutta 
tilantei den hekti syyden ja kiireen vuoksi vaih doin käytäntöä ja kir joitin 
havaintoni vihkoon saapuessani kotiin. Jos olin väsynyt tai kiireinen kotiin 
tulles sani, jätin muis tiin panojen kir joittamisen seu raa valle aa mulle. Kun 
ha vain toja oli kertynyt vii kolta tai kah delta, siir sin muistiin panot tietoko-
neelle. Joskus kir joi tin tärke ältä tuntu via ha vaintoja ja komment teja myös 
erilli sille pikkula puille, esi mer kiksi lompa kosta löy tyviin kauppakuitteihin, 
joista sitten siir sin tie dot tietoko neella ole vaan tiedostoon. Kent tämuis-
tiin panojen tuot taminen on uudelleen kir joitta mista, jossa asioiden ku vaus 
on in ter ak tiivinen, kuvainnollinen ja histo rial linen pro sessi, jo hon tut kijan 
luke mat tekstit, elämän historia ja kollegoiden kanssa käy dyt kes kus telut 
kie toutu vat (Clifford 1990, 54–57).

Muistiinpanoni muotoutuivat osittain episodeiksi, jotka tar koitta vat 
Har riet Stran dellin (1994, 44) mielestä ajallisesti ja paikal lisesti yh tenäiseksi 
ra jat tua ta pah tuma ket jua, jossa on oma osallis tujakokoon panonsa. Episodit 
raken tuvat tapahtu mien kuvaami sesta sellaisena kuin havainnoija ne näkee, 
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mutta mukaan kir joite taan myös osal listu jien repliikit. Edelli nen määritel-
mä koros taa ta pahtumien puitteita, ai kaa ja paikkaa, kun taas Ulla-Maija 
Salon (1999, 68) mää ritelmässä ko ros tuvat tapah tu mien luonne ja mer-
ki tykselli syys. Hänen mu kaansa episodi on ta pahtu makulku, joka nousee 
vuo rovaiku tuk sessa esiin keskei syytensä, merkittävyytensä tai seura us tensa 
vuoksi, tai joka kiinnosta vuudessaan tai yllättä vyydessään he rättää tut kijan 
mielen kiin non (mt., 68). Kirjaamani episodit sisältävät piirteitä molem-
mista määritel mistä. Toisinaan kiinnitin huomioni kentän ta pahtumiin ja 
toimintaan. Kirjasin muistiin, mitä tapah tui, mitä tehtiin, miten asioihin 
reagoitiin, kuka oli äänessä, ketkä pu huivat tai toimivat ja miten puhuttiin. 
Jos kus puolestaan käänsin kat seeni kentän fyysisiin tiloihin ja paikkoihin 
keräten huomioita siitä, miten tilat oli rakennettu, miten ne toimivat, keitä 
tiloissa oli ja miten niissä toimittiin.

Haastattelut ja muut keskustelut

Seuraavaksi avaan haastattelujen ja muiden keskusteluhetkien etene mistä. 
Oheinen katkelma kuvaa tunnelmia, kun annoin tytöille tutki mustiedotteen, 
jossa haastattelut mainittiin yhtenä aineistonhan kinnan muotona: 

31.8.2009 Harjoitukset. Annoin tytöille tiedotteen, joka on osoi tettu 
sekä pelaajille että heidän huoltajil leen. Kolme in nokkainta sanoi lä
hestul koon yh teen ääneen: ”Haastattele mi nua.” Yksi ty töistä kysyi, voiko 
haastatte lussa mainita sitä, että tytöt eivät saa jää vuoroja yhtä paljon 
kuin poika joukkueet. Kerroin tytöille, että tietysti he saavat ot taa esiin 
sellai sia asi oita, jotka ovat heille tär keitä, koska heidän ko kemuksista 
juuri on kysy mys. Jäin pohtimaan tutkijan val taa ja tiedon luonnetta. 
Millä oikeu della voisin määrit tää, mitä he ottavat haastat telussa esiin 
[...]. (Kenttämuistiin pa not.)

Olin kasvokkain itselleni haastavan tilanteen kanssa elokuun loppu puo-
lella jakaes sani tytöille tiedotetta tutkimuksestani. Tiedotteessa mainitsin 
toiveestani haasta tella tyttöjä. Saadessaan lappusen käteensä yksi tytöistä 
kysyi, saako haastat telussa esittää omia mielipiteitä. Ky symys haastoi poh-
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timaan, mi ten tutkijana voisin määrätä, mikä aihe on oikeutettu haas tatte lun 
si sällöksi ja minkä puolestaan voisin sulkea ulos keskustelusta. Toiseksi se 
johdatti miet timään, miten tutkijan ja tut kittavan välinen suhde mielletään 
haas tattelussa helposti tutkijan valta-asemaan pohjautuvaksi ja millaisia odo-
tuksia haastattelun kul kuun liite tään. Kysymyksen myötä jou duin kysymään 
itseltäni, halu anko sijoittaa itseni asemaan, jossa minut näh täisiin valtiaana, 
joka ase mansa perusteella on oikeutettu asettamaan sanat tutkittavi ensa 
suu hun ja jossa tutkittava asemoidaan erityisen vallan kohteeksi. Sara Ah-
media (2000, 49–68) mukaillen halusin ym märtää etnografiani eetti seksi 
koh taami seksi, jossa tutkija kuuntelee tutkimuk seensa osal listu via ihmi siä 
samalla kunnioit taen hei dän tietä mistään ja niitä merkityk siä, joita he 
asioille antavat. Tuossa ti lanteessa kysymykset jäivät vielä avoimiksi, koska 
kes kus telu aiheesta ei jatkunut pidempään emmekä so pineet haastat telujen 
käytännön järjestelyistä enempää.

Joitakin viikkoja edellistä repliikkiä pohdittuani minulle selkiytyi, että 
en ha lua asettaa itseäni positioon, joka tytön kysymyksestä piir tyi, koska 
valta ke hysti positiotani jo entuudestaan osallistuvan havain noijan roolissa 
(ks. seuraava luku). Tah doin nähdä haas tattelut enem mänkin vuo ro vaiku-
tusta pahtumana, jossa tutkija yh dessä tutkittaviensa kanssa osallis tuu 
tie donmuodostus pro sessiin (Ruusuvuori & Tiittula 2009). Ymmär rän 
haas tattelutilanteen dialogiseksi pro ses siksi. Se on vuorovaikutusta pah tu-
ma, josta ymmär ryk set, merkitykset ja tulkinnat kumpuavat esiin yhteisessä 
horisontissa. Yhtei nen ho risontti piirtyy ti lana, jossa etsitään ja poh ditaan 
itse kullekin merkitykselli siä asioita ja jossa mahdollis tuu myös tutkimus-
kysy mysten kan nalta olennai nen toi mijuuden reflek toiminen.  

Palasin keskusteluhetken jär jestä miseen kent tätyövaiheeni loppu puolella 
eli maalis-huhtikuun tienoolla. Ajattelin, että tuolloin olisin tutustunut 
kentän jäseniin paremmin. Barbara Sherman Heyl (2001, 369) näkee, että 
parhaimmillaan haastattelu toteutuu projek tissa, jossa tutkija on muo-
dostanut kunnioittavan ja jat kuvan suh teen informant teihin ken tällä läsnä 
ollessaan. Suhteen on oltava tar peeksi läheinen, jotta tut kija pää sisi ai toon 
nä kökulmien vaih toon haas tateltaviensa kanssa. Tiesin myös, että tuolloin 
sarjapelit olisivat jo takana eikä tutkimukseni siten ai nakaan vaikut taisi 
häiritsevästi pelien kulkuun ja tyttöjen keskitty miseen. Otin kes kustelua 
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koske van kysymykseen uu delleen esiin helmi-maaliskuun ai kana. Yhteen-
sä seitsemän tyttöä halusi osallistua haastatteluihin. Tarjosin heille myös 
mahdollisuutta osallis tua yhdessä toisen pelaajan kanssa tilaisuu teen, jos 
yksin osallistumi nen jostain syystä aiheutti epäröintiä. Vain yksi tyttö saapui 
yksinään tapaamaan minua. Loput tytöistä saapuivat haastattelutilaisuuteen 
pareittain. Li säksi tapasin val mentajan hä nen eh dottamas saan paikassa, 
jossa kes kuste limme pääasiasta samoista tee moista kuten tyttöjenkin kanssa, 
mutta puheenaiheet rönsyilivät myös teemojen ulkopuolelle.

Tavoitteenani oli tutkimushaastat telun myötä tuottaa tutki musai neistoa 
tutkittavien puheesta, joka liittyy tutkittavaan ilmiöön tai ai heeseen (vrt. 
Rastas 2009, 78). Ajattelin, että etnografisen haas tattelun myötä olisi mah-
dol lista kerätä yksityiskohtaista tie toa suoraan niiltä, jotka osal lis tuvat tut-
kittavaan sosiaa liseen maail maan (ks. Heyl 2001, 369). Kun lähtökohtana on 
tutkijan tie don rakentu minen vuo rovaiku tuk sessa, on vaikea edes kuvitella 
et nografista tutkimusta, jossa tut kija me nisi kentälle pel kästään havain-
noi maan ja keräämään val miita doku mentteja. Ken tällä ol lessaan tut kijan 
tarkoitus on käydä keskuste lua ja ra kentaa dialo gia ken tällä koh taa miensa 
ihmisten kanssa. (Rastas 2010 67.)

Ensim mäinen koh taaminen tapahtui jäähallilla tyt töjen harjoi tus ten 
yh tey dessä. Kun muut tytöt läh tivät viereiseen hal liin teke mään oheis har-
joit teita, kaksi ty töistä lähti mu kaani kes kuste lemaan jääkie kosta. Aluksi olin 
ajatellut kes kustella pukuhuoneessa, joka olisi paik kana tuttu ja turval linen, 
mutta koska emme tuolla kertaa pääs seet sinne, pää timme jutella katso mossa. 
Katsomossa ei ollut muita ihmisiä, mutta jäällä harjoi teltiin taito luistelua 
ja taustalla soiva mu siikki häiritsi kes kustelun kulkua siinä määrin, että 
aika ajoin haas tatelta vien ääni peit tyi musiikin alle. Keskuste luhetki eteni 
pääasiassa mi nun ehdoillani ja kysy mys teni ohjaamana. Tyttö jen vastaukset 
jäivät lyhyiksi ja tein paljon täy dentäviä kysymyk siä. Keskusteluun sisältyi 
myös hiljaisia hetkiä. Joskus hiljaisuus tarkoittaa komplek sista reak tiota, eli 
vas taaja ei tiedä, mitä sanoa. Haas tattelijan tulee kuitenkin haasta teltavaa 
kun nioit taen hyväksyä hiljaisuus ja antaa hänelle mah dollisuus miettiä asiaa 
– tai an taa myös olla vas taamatta. (Heyl 2001, 376.) Niinpä en tehnyt enää 
lisäkysymyksiä, jos olin sellai sen jo teh nyt eikä haastatel tava enää syystä tai 
toisesta kommen toi nut asiaa.
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On mahdollista, että hiljaiset hetket ja lyhyet vastaukset johtuivat ajasta 
ja paikasta. Sen lisäksi että sosiaalinen konteksti, haastatteluti lanne ja haas-
tattelusuhde ovat merki tyk sellisiä, aika ja paikka vai kut tavat myös haas-
tattelun laatuun. (Heyl 2001, 379.) Yhtä hyvin on mah dollista, että aikaa 
ei ollut riittävästi. Ehkä en tutkijana osannut tehdä oikeita kysymyksiä tai 
lähestyä haastateltavia oikealla tavalla. Kun kävi ilmi, että seuraavat neljä 
tyttöä halusivat tulla kes kus tele maan ai heesta pareittain, aloin miettiä, millä 
tavalla keskustelu hetket etenisi vät. Olin poh tinut valmiiksi joitakin teemoja, 
joista kes kuste lisimme. Aloitin tilaisuudet kysymällä, onko heillä itsellään 
mielessä jokin tär keä aihe, jonka he haluavat nostaa esiin. Näin halusin 
antaa tilaa tut kittaville ja heidän omille mielenkiinnon kohteille. Kysy-
myksen va paamuotoisuuden vuoksi jokainen haastattelutilanne muotoutui 
erilai seksi eikä siten edennyt liitteenä olevan haastattelurungon mukaan. 
Ohjasin kuitenkin keskustelua niin, että kaikki suunnittelemani teemat 
käytiin läpi. Yksi teemoista rakentui harrastuksen merkityksen ym pärille. 
Toinen teema oli valmentaminen. Seuraava teema liittyi yhteisöllisyyteen 
ja viimeinen koski sukupuolta.

Seuraavat keskustelutilai suudet sujuivat jo paljon joustavammin kuin 
ensimmäi nen. Yksi niistä pidet tiin harjoi tusten yhtey dessä, mutta tytöille 
varatussa pukuhuoneessa aikana, jolloin muu osa jouk kuetta oli hal lin 
lä heisyy dessä oheisharjoituk sissa. Loput keskuste luista so vimme pidettä-
väksi tou kokuussa har joi tusten ulko puolella, mutta paikkana oli jälleen 
jäähallin puku huone, koska se tuntui luonte valta pai kalta ja myös tytöt 
ehdottivat sitä tapaamispai kaksi. Ensimmäi stä haastattelua seuranneissa 
kah dessa keskusteluhetkessä oli piirteitä, joiden pohjalta rin nastan tilan-
teet ryhmä keskusteluun. Suo ma laisissa tutki muksissa ryhmäkeskuste luun 
on tyypillisesti osallistu nut kuu desta kahdeksaan henkilöä, mutta kat son 
ryhmän muodostu van jo kahdesta ihmisestä mukaan lukien itseni tutkija-
na. Pyrin toimi maan tilanteissa noudattelemalla ryhmäkeskus telun ideaa. 
Ryh mäkes kustelussa vetäjä pyrkii tietoisesti saamaan aikaan osallistujien 
vä lille vuorovaikutusta tar joten aiheeseen liittyviä teemoja osallistu jien 
kes kenään kes kusteltavaksi (Val tonen 2009, 223–224). Ryhmäkeskustelut 
olivat haastat telun tavoin tilanteita, joissa osapuolet pyrkivät hyödyntämään 
kult tuuris ten merkitys ten varantoaan ja yhteistoimin nassa tuottavat arki-
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järkeilyä ja jä sen nyksiä kulloin kin keskus telun ai heena ole vasta tee masta 
(Nikander 2010, 242).

Näissä koh taami sissa palattiin yhdessä menneeseen aikaan, yh tei siin 
muis toihin ja yhdessä vietettyyn aikaan – kurottiin mennyttä um peen 
Tarja Tolosen ja Tarja Palmun (2007, 102) sa noja lainatakseni. Keskuste-
luhetket sisälsivät viitta uksia yhteisesti tunnettuihin ihmi siin, tapahtu miin 
ja paikkoihin; edellisiin pelei hin, harjoituk siin, val menta jiin ja mui hin 
tuttuihin ihmisiin. Ja oimme en nakko-ole tuk siamme, ko kemuksiamme ja 
tun tei tamme suhteessa toimintaympä ristöön. (Ks. myös Coffey 1999, Tolo-
nen & Palmu 2007.) Nämä keskus telutuokiot etenivät pää asiassa tyttö jen 
eh doilla ja tyttö jen kie lellä. Vaikka keskustelimme samoista teemoista kuin 
aiemmassakin haastattelussa, koin, että viimeisten keskustelujen myötä 
näkökulmat laajenivat. Etnografi sessa haastatte lussa esitetyt kysy mykset 
eivät synny pelkäs tään tutkijan esioletuksen ja tut kimuskirjal lisuu teen pe-
rehtymi sen avulla, vaan aina myös tutki mus kent än ohjaamina. Kun tut kija 
keskustelee tutkitta vien kanssa, hä nen ymmär ryk sensä kentän suh teista ja 
tapahtumista muotoutuu jokai sessa haastatte lussa hieman eri laiseksi kuin 
mitä se aiemmissa haastatte luissa on ollut. (Tolonen & Palmu 2007, 92.) 

Keskustelutilanteen alussa varmistin, saisinko nauhoittaa keskus telut. 
Koska kukaan ei kieltäytynyt, nauhoitin keskustelut. Voi dak seen analysoida 
haastatteluja tut kijan on muutettava haastattelut kirjoi tet tuun muotoon eli 
litte roitava ne (Tiittula & Ruusuvuori 2009, 16). Lit teroin aineiston kesä-
kuussa 2010. Kirjoitin keskustelun kulun sanasta sanaan erilliseksi tekstiksi 
tietokoneelle. Koska haastattelut sisältävät paljon erilaisia täytesanoja sekä 
niiden runsasta toistamista, päädyin muokkaamaan tekstiä tiiviimpään ja 
helppolukuisempaan muotoon niin, että poistin ylimää räiset toistot ja useaan 
kertaan sanotut sanat.

Tutkijan positio – tutkijana ja jääkiekkohuoltajana 

Tässä luvussa pohdin tutkijan positiotani. Positiolla tarkoitan sitä tilaa ja 
asentoa, mikä minulla on tutkimukses sani ollut. Aluksi kuvaan matkaani 
tutkijan positioon ja määrittelen positioni jääkiekkojoukku een huoltajana 
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toimimisen pohjalta. Sen jälkeen lähestyn positiota ruumiillisena kokemuk-
sena, minkä jälkeen analysoin tutkijan ja tut kittavan välistä valtasuhdetta.

Position rinnalla puhutaan tut kijan paikasta tai tutkijan paikantumi sesta. 
Positioon sisältyy tutkijan suhde aiheeseen, aineis toon ja tut kimuk seen 
osal listuviin henkilöihin. (Ronkainen, Pehko nen, Lind blom-Ylänne & 
Paavi lainen 2011, 71.) Matkani tutkijan positi oon on kehittynyt useiden 
vuosien aikana. Suh teeni tutkimuksen aiheeseen on syntynyt lasteni jääkiek-
koharras tuk sen poh jalta. Olin jo vuosia seuran nut jääharjoituksia ja pe lejä 
katso mosta, mutta katso mosta nä kee vain sen, mitä jäällä ta pahtuu. Halusin 
tutus tua tutkimuskohtee seeni vielä lä hempää ja päästä näke mään sekä kuu-
lemaan ta pah tumia sellaisissa pai koissa, joita katso mosta ei voi tavoittaa. 
En myöskään katsonut eettisesti so pivaksi ta vaksi tehdä tut kimusta niin, 
että ha vainnoinnin kohteena olevat ihmi set eivät tiedä aikeistani siitäkin 
huo limatta, vaikka toi minta tapahtui julkisissa tiloissa silloin, kun joukkue 
oli jäällä. Lisäksi näen tutkimus aiheellani yhteyksiä opiskelu vuosien varrella 
teke miini eri laisiin semi naa ritöihin, jotka ovat jolla kin tavalla käsitelleet 
kas vattajan ja kasva tettavan väliseen suhteeseen liittyvää valtapositiota. Siten 
tutkijan po sitioni on rakentunut kasvatustieteelliseltä perustalta. 

Suhteeni aineistoon ja tutkimukseen osallistuviin henkilöihin rakentuu 
et no grafiselle tutkimukselle tyypilliseen tapaan kenttätyös kente lyssä ja osal-
listuvassa ha vainnoinnissa. Ne ovat perintei siä tutki musmenetelmiä, joita on 
käytetty sosiaa liantropologisessa ja et nografi sessa tutkimuksessa (De lamont 
2004, 206). Tutkimuksen kenttä ja tut kijan orientaatio vaikuttavat siihen, 
millai seksi tut ki jan positio kentällä muotoutuu ja kuinka paljon tutkija on 
mu kana arjen toi min nassa; osallistuuko hän toimintaan vai jääkö seuraa-
maan tapahtumia sivusta (Sprad ley 1980, 58–62; Paju 2013, 37). Kuvaan 
positio tani Carol P. Germainin (2001, 237—267) nimeämällä havainnoija 
osal listujana roo lissa, jossa tutkija osal listuu toi mintaan ja rooli sekä tavoitteet 
ovat jul kisia koh teelle. Osallistuin joukkueen toimintaan sekä huoltajana 
että tutkijana. Positioni huoltajana ja tutkijana oli kentän jäsenten tie dossa. 
He olivat tietoisia siitä, että huoltajan töiden rinnalla tein tutki musta. Myös 
tavoitteeni tulivat julkisiksi kentän jäsenille.

Tutkijan ja huoltajan tehtävien pohjalta positioni voisi nimetä kak-
soisrooliksi, kuten Esa Rovio (2002, 15) kuvaa omaa sijoittumistaan tutki-
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jaksi ja toimijaksi.  Hänen tavoitteenaan oli suunnitella, toteuttaa ja arvioida 
psyykkisen valmennuksen ohjelma joukkuelajiin. Hän pyrki toimintatut-
kimuksessaan tietoisesti vaikuttamaan jääkiekko joukkueeseen kehittävällä 
ta valla.  (Mt., 15.) Tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan ollut tavoitteena 
auttaa joukkuetta kehittymään kohti tavoitteitaan, vaan toimijan paikkani 
määräytyi omien intres sieni, tutkimustehtävieni ja huoltajan positio oni 
liittyvien tehtävien perustella:

  
20.9.2009. Harjoitukset. Kopissa: Tytöt (loputkin) tule vat ja läh te vät 
sa man tien ulos tekemään kuivatreenejä. Täy tämme pul lot. Seuraavaksi 
vuorossa on varusteiden vaih taminen. Jaamme harjoi tuspaidat. Kopissa 
mankka huu taa taas täy sillä ja ty töt meluavat keskenään, paitsi muu
tamat, jotka seuraa vat hiljai sena toisten tyt töjen tou huja itse kes kittyen 
pukemiseensa. Huoltaja pyytää hiljai suutta, jotta voisimme kysyä kuka 
tilaa joukku een logolla varus te tun collegepuvun. Lähimpänä istuvat tytöt 
vas taa vat, mutta perällä oleva po rukka jatkaa omia juttu jaan. Huoltaja 
me nee ja keskeyttää hei dät. Hän saa vastauk sen kysy myk seensä, mutta sen 
jäl keen tytöt jatkavat omia jut tujaan. Meteli yltyy sen verran kovaksi 
ja homma hervotto maksi, että yhteen ääneen huo mautamme, mitä kello 
on. Huo mau tus tehoaa ja kaikki me nevät kasseil leen ja pukevat. Läh den 
pois kopista. Käyn kat somassa 19.27, ovatko he val miina. Maa livahti 
on enää ko pissa. Muut ovat lähte neet. Jäällä: Vaih toaiti ossa on paljon 
porukkaa. Yksi tytöistä istuu siellä vä lillä, mutta me nee sit ten pois. Yksi 
entisistä pelaajista, joka ei pelaa enää joukku eessa, tulee istumaan aitiossa 
istuvan tytön viereen. Yksi ty töistä on sai raana, joten hän ei jäällä, mutta 
katsoo vaih toai tiossa har joituksia. Yhden tytön äiti käy ai tiossa. Useampia 
pelaajia is tuu ai tiossa. Jonkun varusteet hais kahtavat pa halle, hikiselle. 
(Kenttämuistiinpanot.)

Positiotani leimasi liikkeessä oleva ja tehtävästä toiseen vaihteleva toimin-
nallisuus. Osallistuin joukkueen toi mintaan huoltajana, mutta käy tännössä 
positioni määräytyi niin, että päävastuu huoltajan töistä jäi toiselle huolta-
jalle. Tein kui tenkin huoltajan tehtäviä niin paljon kuin ha vainnoimiseltani 
vain kyke nin. Toimintaani ohjasivat huoltajan tehtävät, jotka muo dostuivat 
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ar jessa samankaltaisiksi ja toistuviksi ru tiineiksi. Työtehtä vät koostuivat 
juomapullojen täyttämi sestä ja kul jettamisesta, peli paidoista huoleh timi sesta 
sekä muista yleisistä jär jes tyksen ylläpito tehtä vistä. Arjessa rutiinit rakentui-
vat niin, että täy timme toisen huoltajan kanssa vesi pullot sillä aikaa kun tytöt 
oli vat te kemässä oheisharjoittelua. Jos oheishar joituksia ei jostakin syystä 
pi detty, täy timme pullot tyttöjen pukiessa va rusteita. Yleensä va lutimme 
ve den pulloihin ves sassa tai suihkuhuoneessa olevasta erilli sestä vesihanasta.

Seuraa vaksi jaoimme tytöille pelipaidat. Vietyämme pullot ja eril lisen 
huoltotar vikelaatikon jään vie ressä olevaan vaihtoaitioon et simme lähialu-
eelta – joko hal lin ulkopuo lelta tai jään huoltokoneiden varaston läheisyy-
destä – jäätä tai lunta pus seihin, joita käytettiin en siapuna louk kaantumisiin. 
Pe leissä käytän nöt olivat sa mat, mutta ti lanteena oli vain sarjapeli, vastassa 
poi kajoukkue ja si jain tina joko tu tuksi tullut kotihalli tai vieraspaikka kunnan 
halli riip puen siitä, missä peli pelat tiin. Harjoi tusten ja pelien jälkeen vuorossa 
oli pullo jen ja huol tolaatikon kuljet tami nen puku huoneeseen, pullojen tyh-
jentä mi nen ja paitojen kerääminen ty töiltä pois. Lopuksi tarkis timme, oliko 
pukuhuone joukkueen jäljiltä siistissä kunnossa. Sen jälkeen olimme val miit jät-
tämään hallin. Toinen huoltaja kuljetti ve sipullot ja muut varusteet mukanansa 
kotiin, koska joukkueella ei ollut käy tössä omaa eril listä varastotilaa hallilla.

Toiminnallisuus tuo omat haasteensa havainnoivan osallistujan toi mi-
juu teen, kuten Ruth Behar (1996, 5) epäilee kirjoittaessaan osal listumisen 
ja ha vainnoinnin para doksista. Hän kysyy, miten ha vain noida ja osallistua 
sa manaikaisesti niin, että havainnoiminen ei häi riinny (mt., 5). Osallistu-
minen huoltajan teh täviin toi väis tämättä eteen tilan teita, joissa havain nointi 
jäi tois sijaiseksi toi mijuuteni koh distu essa vaikkapa ve sipul lojen täyttämiseen 
tai muuhun varuste huoltoon. Ve sipulloja täyt täessäni olin tilassa, josta ei 
ollut näkö- tai kuuloyh teyttä muu hun toiminnalli seen ympäris töön.

Positiossani on yhteisiä piirteitä Cynthia Fabrizio Pelakin (2002) position 
kanssa. Pelak kuvaa positiotaan sisäpiiriläiseksi (insider). Hän oli tutkija, 
mutta samalla myös pelaaja ja joukkueensa organisaattori. Positionsa myötä 
hän pääsi erilaisiin paikkoihin ja tilaisuuksiin. Hän kirjoittaa tiedostavansa, 
että sisäpiiriläisen positio luo jännitteitä. Tun nistan, kuten hänkin, että 
tutkijan oma identiteetti, sosiaalinen asema valkoisena ja keskiluokkaisena 
naisena voivat vaikuttaa tulkintaan ja analyysiin. (Mt., 96.) Olen valkoinen, 
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keskiluokkainen nainen, mutta en ole pelaaja, kuten Pelak oli tutkimusta 
tehdessään. Pelaamisen myötä hän oli aktiivisesti toiminnassa kiinni toi-
sin kuin minä tehdes säni vain avustavia tehtäviä. Olen pohtinut, tuoko 
sisäpiiriläisen posi tio vielä joitakin muita jännitteitä position ja analyysin 
välille. Tutki jana kuuluin suomalaiseen kantaväestöön kuten tutkittavanikin, 
mutta millaisia jännitteitä silloin olisi syntynyt, jos positioon olisi liit tynyt 
etnistä ja kulttuuritaustoihin liittyvää eroavuutta? Tutkimus paikkakunnalla 
asuu erilaisista etnisistä ja kulttuuritaustoista tulevia nuoria, mutta tähän 
harrastukseen heitä ei ollut kulkeutunut. Tämä voi osaltaan johtua har-
rastuksen taloudellisista teki jöistä, mutta myös siitä, että monissa kulttuu-
reissa jääkiekkoa ei tun neta lainkaan, eikä sitä har rasteta kaikissa maissa. 
Lisäksi olen pohtinut, mi ten tut tujen naisten ja tyttöjen kertomat tarinat 
olivat värit täneet mi nun aja tuksiani, käsityksiäni ja ennakkoluulojani. 
Vääris tävätkö sisäpii riläisen tuoma läheisyys ja siihen liittyvät ruumiilliset 
ko kemukset lii aksi tul kintojani? Katson, että tähän etäisyyttä ovat kui tenkin 
tuoneet kenttä työskentelyn ja analyysin sekä tulkinnan väliin sijoittuneet 
”vä livuo det”. En päässyt käsiksi aineistoon heti kenttätyös kentelyn jäl keen, 
vaan aloitin analyysin vasta reilun vuoden kuluttua.

Kuvauksesta käy ilmi, että etnografiselle tut kimukselle on omi naista 
omakohtai nen ruumiillinen kokemus (vrt. Atkinson, Coffey, Dela mont, 
Lofland & Lofland, 2001). Koen, että etnografisessa havainnoin nissa ja 
osallistumisessa ruumiilli suus on läsnä ehkä vah vemmin kuin missään 
muussa tutkimuksessa. Etnografina osallistuin yhtei sön ar keen pyr kien 
avaamaan kaikki ais tini vastaanottamaan tietoa; kuunte lin, kat selin ja tun-
nustelin tutkimassani yhteisössä (vrt. Lappa lainen 2007c, 113). Katsel lessani 
ja kuunnel lessani haistoin kylmän ja kos tean jään, hallien rakenteisiin syö-
pyneen kosteuden ja puku huoneissa sekä nii den lähellä ole villa käy tävillä 
leijuvan hikis ten va rusteiden tuotta man hajun. Haistoin hajut vä lillä niin 
voimakkaasti, että ajatus koppiin me nemisestä tuntui epämiel lyttävältä. 
Kopissa soiva mu siikki yhdistettynä toisinaan äänekkääseen valmis tautumi-
seen koet teli hermojani. Toisinaan se myös häiritsi muiden aikuisten työtä 
sellai sissa tilan teissa, joissa ai kuisilla olisi ollut jotakin sanotta vaa.

Laajensin ruumiillisten ko kemusten kirjoa tunnuste lemalla, miltä jää-
kiekon har joit teleminen kau kalossa tuntuu. Kauden lo pussa ja sarja pelien 
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jo ollessa takana puin varus teet yl leni ja menin tyt töjen mukaan jäälle. 
Kokemus oli mie leenpainuva ja hauska. Tai dois sani oli paran tami sen va raa, 
mutta suurin anti koke muk sesta oli yrittämisen riemu ja har joitustilantei-
den ym mär täminen sekä tyttöjen kokemus maailman hahmotta minen oman 
kokeilun myötä. Kuinka paljon kes kitty mistä val mentajan oh jei den kuun-
teleminen vaa tii kaan ja kuinka pal jon rie mua sisäl tyy niihin hetkiin, kun 
pääsee har joittele maan erilai sia tai toja saa den niistä onnistu misen tun teita.

Vaihtoaitiossa tapahtuva liikeh dintä herpaannutti ha vainnoi mista ja 
tutkimuksellista otetta. Ha vain nointia rajoittavista seikoista huoli matta 
koen, että osallistu minen jouk kueen toimintaan huol tajan pa rina an toi hy-
vän perustan tutkimukselleni. Osallistuminen mahdollisti henkilökohtaisen 
tutustumisen kaikkiin joukkueen jäseniin. Lisäksi osallistuminen avasi 
näköaloja julkisen näyt tämön taus talla ja mah dollisti piiloisten toimintojen 
tarkastelun epävirallisissa käytännöissä. Koen su ku puoleni määrittä neen 
si joittumistani ken tälle po sitiivi sella ta valla, koska samaa suku puolta edusta-
vana toimi tilani ei rajautu nut vain yleisiin ti loihin, vaan mi nulla oli va paus 
kul kea tyt töjen mu kana sosiaali ti loissa aina pu kuhuo neesta suihkuti loi hin 
saakka. Miespuoli sena tutki jana tähän ei olisi ollut mahdolli suutta.

Olen tutkimusmatkani varrella miettinyt usein tutkijan ja tutkitta van 
välisen, mutta myös lasten ja aikuisten väli sen epä symmetrisen val tasuhteen 
problematiikkaa (ks. myös Lappa lainen 2007b, 66; Paju 2013). Rinnastan 
tutkimukseni kon tekstin kas vatukselli seen konteks tiin huoltajana toimimi-
sen pohjalta ja har rastuk seen liitettä vien kas vatuksellisten tavoit teiden myö-
tä, jotka seura on kirjannut toimintape ri aatteisiinsa. Katson, että huoltajan 
tehtävät velvoittivat minua nou dattamaan samoja periaatteita, joita seura 
ja val mennus noudattivat. Kasvatuksen kon tekstissa ai kui sen ja lapsen rooli 
ovat jo lähtökohdil taan erilaiset, koska aikui sella on suhteessa oma ase mansa 
ja velvoitteensa (Lappa lainen 2007b, 67). Siitä syystä aikuisen roolissa on 
erityistä valtaa. Useissa tutki muk sissa tutkijat ovat pyr kineet minimoimaan 
valtansa päästäkseen tasa vertai seen asemaan tutkittavien kanssa. Esi mer kiksi 
Har riet Strandell (1994), Sirpa Lap pa lainen (2006) ja Elina Paju (2013) ovat 
tutkimuksis saan poh ti neet tut kijan position yhteydessä valtakysymyksiä. He 
ovat pyrki neet mini moi maan auk toriteettiase mansa ja ole maan ”erilainen 
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ai kui nen”. Li säksi ta voitteena on ollut pyrkimys välttää puuttumasta jä senten 
kes kinäi siin vä leihin ja toi mintaan (Paju 2013, 42–43, 51).

Koska positioni oli määräytynyt jo ennalta huol taja-tutkijaposi tioksi, en 
katso nut mahdolliseksi asettua samaan ase maan tutkitta vien kanssa enkä 
edes toimi a ”erilaisena aikuisena”. Valta ja auk toriteettiasema olivat väistä-
mättä läsnä positios sani, mutta välttääkseni valtapositiota pyrin tietyissä 
tilanteissa kuitenkin integroitumaan tyttöihin samalla tavalla kuin Päivi 
Berg (2010a) tutkimiinsa oppilai siin. Vaihtoaitiossa sijoi tuin tyt töjen kes-
kelle, mutta kopissa toimi ntani oli liikkeessä olevaa lu kuun otta matta hetkiä, 
jolloin valmen taja oli ää nessä. Tuolloin istuin paikoillani pen kin päässä, 
oven lähei syydessä tai lattialla oven edessä. Paikkani tilassa jäsentyi omana 
henkilökohtai sena ja ruumiillisena paikkana. Tämä kuvaa myös tutkijan 
asentoa, jolla viitataan muiden subjektien välisiin vuorovaikutussuhteisiin ja 
tilassa konkretisoituviin hierarkkisiin valtasuhteisiin. (Hakala 2007, 18–19.) 
Pyrin käyttäytymään kuten tyttöjenkin edellytettiin käyttäyty vän. Otin 
asennon, jossa istuin hiljaa ja kuuntelin äänessä olevaa val menta jaa. Pyrin 
teke mään itseni näkymättömäksi, koska pelkäsin nä kyvyy teni häiritsevän 
tyttöjen keskittymistä ja valmentajan ohjeistusta. Li säksi pyrin tietyissä 
tilan teissa tietoisesti mi nimoi maan vallankäyt töäni jäämällä taus talle ja 
jättäen vastuun toi selle huol ta jalle, kuten kat kelman tilan teessa aluksi koe-
tin tehdä. Kun meteli kopissa kävi hermoja raasta vaksi, ryh dyin tukemaan 
huoltajaa hänen kehotuksis saan saada aikaiseksi rauha ja hiljai suus, jotta 
tär keiden asioiden tie dottaminen oli mahdol lista. Muita tällaisia tilanteita 
olivat het ket, jolloin joku tytöistä oli unohtanut toi min ta sääntöjen mukai-
sen käyttäy tymisen.

Kasvatuksellinen konteksti asettaa aikuisuudelle ja tutkijuudelle erityi sen 
haasteen. Aikuisena se ei oikeuta käyttämään valtaa ja auktoriteet tiasemaa 
mielivaltaisella tavalla, mutta ei myös kään verhoutumaan tut kijan position 
taakse. Tutkija ei voi luopua vallasta tai sen mukana tuoman problematiikan 
poh timisesta. Tässä perustavanlaatuiseen ase maan nou sevat eettiset kysy-
mykset, joita pohdin seuraavassa luvussa.
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Eettiset kysymykset 

Lähtökohtanani on ollut, että pyrin suojelemaan tutkittavien anonyy miyttä. 
Eettisten kysymysten pohtiminen on ollut läsnä tutkimukses sani koko 
tutkimusprosessin ajan. Feministiseen tutkimusperinteeseen sitoutu nut 
etnografi kiinnittääkin kat seensa meto do logi siin ja eettisiin kysy myksiin, 
jotka ovat sidok sissa tut kimuksen kon tekstiin ja val tasuhtei siin (Skeggs 1997, 
23; Ed wars & Mauter 2002, 27).  Koska tutki mus on riippu vaista ihmis ten 
väli sistä suhteista ja hei dän sitou tumi ses taan tut ki muk seen, on eettis ten 
ongel mien pohtiminen tärkeää. Etiikka muovaa tut ki musprosessia aina 
teemojen valinnoista osallis tumiseen saakka. Siihen sisälty vät myös neu-
vot telut kentälle pääsemi sestä ja kentällä vallitse vat vuorovaikutussuhteet. 
(Skeggs 2001, 434–435.) 

Aluksi pohdin pitkään, ky synkö lupaa tutkimuk seen 12–16-vuo tiai den 
tyttö jen tapa uksessa myös heidän van hemmiltaan. Valmentaja oli jo kauden 
alussa järjes tetyssä vanhempain palave rissa tiedottanut tut kimuk ses tani, 
jolloin vanhemmat sai vat kuulla ai komuksestani. Koska en ollut varma, 
olivatko kaikki van hemmat palave rissa, pää dyin ja kamaan tiedot teen sekä 
tytöille että heidän vanhem mil leen. Tiedot teessa kuvasin tutkimukseni ai-
heen, alusta vat tutkimus kysy mykset sekä tapani toteuttaa tutkimus. Pyysin, 
että jos jollakin on jo ta kin tut kimus tani vas taan, hän ottaisi minuun yhte yttä, 
mutta en saa nut yh tään kielteistä vastausta.

Anonyymiyden turvaaminen tutkimuksessa, jossa aineisto muo dos tuu 
erilai sista, tässä tapauksessa henkilökohtaisistakin ilmaisuista, on äärimmäi-
sen tär keää ja haas tavaa. Eettisten kysymysten pohtimi nen ai heutti tutki-
musprosessin kulu essa usein epäröinnin tuskaa. Mi ten turvata tutkimuksessa 
mukana olleiden anonymiteetti niin, että joukku etta, seu raa tai yksittäisiä 
ihmisiä ei tunnisteta? Kuinka jul kaista ilmaisuja ja esittää aineisto-otteita, 
jotka käsittelevät joukku een jäsen ten välisiä suh teita niin, että tapah tumista 
kirjoittaminen ei tuot taisi vää ryyttä osapuo lille? Kuinka toimia ti lanteissa, 
joissa aineisto sisältää mielen kiintoi sia nä kökulmia, mutta niihin sisäl tyy 
toisten jäsenten toiminnan arvioi mista? Elina Lahelma ja Tuula Gordon 
(2007, 36) huomauttavat, että pys tymme häi vyt tä mään mo nin kin tavoin 
tunnis teita si ten, että ulko puoli set eivät tiedä, missä tut kimus on tehty, mutta 
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kentän jäsenet voivat ehkä tun nistaa it sensä ja toi sensa julkaisusta. Kentän 
jäsenten keskinäistä tunnistamista suo jatak seni päädyin käyt tämään pseu-
donyy mejä niin, että sama tutki mus henkilö voi esiintyä usealla eri nimellä. 
Lisäksi jätän seuran nimen ja muiden toimijoiden ni met mainitse matta. En 
mai nitse paik kakun taa, vaan kerron alueen sijaitsevan Etelä-Suomen ulko-
puolella. Eettisiin näkökulmiin viitaten en kerro valmentajan ja pelaajien 
taustoja tarkoin ja yksityiskohtaisesti, vaan kuvaan asiat suurpiirteisesti. On 
mahdollista, että se vaikuttaa tutkimuksen luotettavuuteen, mutta se riski 
minun on otettava, jotta pystyn lunastamaan lupaukseni. Ano nyymi yttä 
turvatakseni pyysin, ettei nimeäni mainittaisi seuran viralli sissa julkai suissa. 
Vaikka tutkijana pystynkin vaikuttamaan tut ki mus hen kilöi den anonyy miy-
teen muuttamalla esi merkiksi henkilöiden ni met, niin tut kijana minulla ei 
ole mahdolli suutta vaikuttaa siihen, mitä ja missä mää rin kentän jäsenet 
ker tovat tutki muksesta kentän ulkopuo lella ole ville tutta villeen.

Poh din mo nesti, muistavatko tytöt tutki jan positioni. Joskus epäi lin, 
ettei vät he muista neet mi nun havainnoivan toi mintaa ja kerää vän tapahtu-
mista muistiin panoja. Koska arki rakentuu vuorovaikutuksen varaan, tulee 
läsnä ole vasta tutkijas takin väis tä mättä osa ryhmän sosi aalista verkostoa. 
Täl löin kentän jäsenet eivät välttämättä näe tut kijaa ul kopu olisena toi sena 
ja tutkijan olemassaolo unohde taan. (Lahelma & Gordon 2007, 35–36.) Oli 
myös ti lan teita, joissa yhdessä sovittuja peli sääntöjä ei noudatettu. Olisivatko 
kentän jäsenet käyt täytyneet toisin, jos oli sivat muistaneet roolini tutkijana? 
Kuten Elina La helma ja Tuula Gordon (2007, 36) kir joitta vat tutkijan su-
lautu misesta tutkittavien joukkoon: ei vätkö he enää hahmottaneet minua 
ken tän ulko puoli sena toi sena? Juttelin miel täni vaivanneesta kysymyksestä 
erään tytön kanssa. Kysyessäni hä neltä olisiko minun pitänyt muis tuttaa 
tutkijan positiostani vieläkin use ammin, hän vastasi näin: ”Ehkä se sit ten 
olisi voinut vääristää tuloksia.” On mahdollista, että jos kentän jäsenet oli sivat 
tie dosta neet asian joka hetki, niin se olisi vai kuttanut heidän tekemisiinsä 
ja pu hu misiinsa.

Monissa feministiseen tutkimusperinteeseen nojaavissa tutkimuk sissa 
mielenkiinnon kohteena on myös yhteiskuntaluokka. Tiedostan, että sillä 
on tärkeä merkitys tutkittavien taustoja kuvatessa. Minulla olisi ollut mah-
dollisuus tiedustella sitä joko taustatietolomakkeessa tai haastatteluissa, 
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mutta eettisien syiden vuoksi en tehnyt sitä. Katsoin, että kysymys perheen 
varallisuudesta tai sosiaalisesta asemasta olisi ollut liian henkilökohtainen 
ja tungetteleva osittain myös siksi, että tunsin entuudestaan joitakin toi-
mijoista. En myöskään halunnut aset taa tutkittaviani asemaan, jossa he 
joutuisivat arvottamaan lähtökohti aan ja taustojaan niin, että he kokisivat 
olonsa mahdollisesti epämukavaksi. Siten käsittelen sosiaalista ase maa ja 
harrastuksen yhteyttä varallisuuteen liittyviin tekijöihin jääkiekkoharrastuk-
sen yhtey dessä vain siltä osin kun sitä sivutaan aineistossa. Aihe ei tule esiin 
tyttöjen puheenvuoroissa, mutta valmentajan puheenvuorossa sitä si vutaan. 
Lisäksi vanhempainpalavereiden muistiot sisältävät muutamia merkin töjä 
harrastuksen kuukausimaksuista sekä velvoitteista varainhankin taan.

Tutkija voi kentällä kohdata tilanteita, joiden huo maami nen edellyt tää 
asi oihin puut tu mista. Kenttävaiheen aikana muodostui muuta mia tällaisia 
eettisiä di lemmoja. Jou duin kysymään itseltäni, ovatko tilan teet sellaisia, 
joihin minun on sekä aikui sena että tutki jana puututtava. Tutki jan eteen voi 
myös tulla tilanteita, joissa osapuolet koh tele vat toisi aan epäoi keudenmu-
kaisesti. Etnografi voi joutua myös mietti mään, miten reagoida esi merkiksi 
nöy ryyttä viin tilantei siin, kiu saamiseen ja muuhun epäasial liseen käyttäyty-
mi seen. (Gor don, Hyn ninen, La helma, Metso, Palmu & Tolonen 2007, 62.) 
Etnogra fina jou duin kasvok kain täl laisten tilan teiden kanssa esi merkiksi 
sil loin, kun jäävuoroaan odottavat po jat tois tuvasti kurkiste livat omasta 
pukuhuo neestaan suihkuhuonee seen, jossa tytöt olivat pesey tymässä harjoi-
tustensa jälkeen.

analyysistä ja tiheästä kuvauksesta tulkintaan

Kenttätyöskentelyn seurauk sena minulla oli käsillä eri muodossa ole vaa ai-
neistoa, joka täytyi järjestää loogiseen muotoon, jotta sitä voisi analysoida. 
Aluksi siir sin kent tämuistiinpanot tietoko neelle. Sitten lit teroin haastat-
telut ja siirsin tausta tietolomakkeilla olevat tie dot tie toko neelle. Tallensin 
muistiot ja kir joitin tyt töjen kirjoitel mat kopi oi den ne tietokoneelle omaksi 
tie dostokseen. Tä män jäl keen aineisto muo dot olivat tie toko neellani erilli sinä 
tiedostoina, mutta koska koin siir tymisen tie dosto jen välillä han kalaksi ja 



3 Etnografia tutkimuksen metodologiana | 83

työtä hi dastuttavaksi, tal lensin ne yhteen tie dostoon. Vain videotal len teet ja 
ot te lupöytäkirjat jäivät yhte näisen tiedoston ulkopuolelle. Aineiston lajitte-
leminen, pur kami nen ja analy soi minen vievät koh tuuttoman pal jon aikaa, 
mutta aineiston rik kaus piilee juuri sen runsau dessa, sillä käyttämällä erilai sia 
aineistoja ja erilaisia ai neiston keruumene telmiä rinnakkain voi daan sa masta 
ilmi östä saada tietoa eri näkökul mista pinnallista kuvailua sy väl lisemmin 
(Palmu 2003, 7). Eri ai neistot ovat mahdollistaneet erityyp pisten ky symysten 
tarkastelemisen. Havain nointiai neisto koh distuu tutkimuksessani esimer-
kiksi siihen, miten kentällä toimitaan, käyttäydytään ja reagoi daan, kun 
taas haastattelut ja tyttöjen kirjoitel mat kuvaa vat, miten kentän yksittäiset 
jäsenet itse merkityksellistävät kulttuuri sia käytän töjä. 

Kuvaan työskentelyäni näiden eri aineistojen kanssa analyyttisenä pro-
sessina. Prosessi on muodostunut analyysin, luennan ja tulkinnan vaiheista. 
Ana lyysi vai heessa aineisto pilkotaan, luokitellaan, jäsen ne tään ja järjeste-
tään alusta vaan muo toon. Seu raavaksi siirrytään tul kintaan, jossa ilmiötä 
kä sit teellis tetään ja tulkitaan liittämällä ha vain not teoriaan ja muuhun 
keskusteluun hake malla eroja ja yhtäläi syyk siä. Luen nan vai heessa aineistosta 
muo dostetaan ha vaintoja, joita tar kastel laan vali koivasti tie tyn ajatteluke-
hikon avulla. (Ronkai nen 2004, 65–66; Ron kai nen, Pehkonen, Lindblom-
Ylänne & Paavi lainen 2011.) Käy tännössä pro sessini ei mukaillut tarkoin 
määrättyjä vaiheita, vaan eri vaiheet ovat kulke neet käsi kä dessä ja limit täin. 
Se on tarkoittanut analyysiä, tulkintaa ja luentaa samanaikaisesti ja erik seen, 
mutta myös siirtymistä ja palaamista aineistosta toiseen; liik kumista yhä 
uudelleen kenttämuistiinpanojen, litteroitujen haastatte lujen, kir joitel mien 
ja muiden aineistotyyppien välillä.

Havainnoidessani ja muistiin panoja teh dessäni mietin alus tavaa luokit-
telua, jonka perus teella voisin jakaa aineiston. Kiinnitin huo mioni muun 
muassa arjen toimintaa rytmittäviin rutiineihin ja tapoi hin, joiden mukaan 
kentällä toimittiin. Luin aineistoa etsimällä tapoja ja rutiineita, jotka nousivat 
esiin toistuvasti. Myö hemmin kuun nel les sani nau hoit ta miani keskustelu-
hetkiä ja lit te roides sani niitä mietin edel leen, miten tulen aineis toni pilkko-
maan ja järjestä mään. Suku puoleen liittyvät merkitykset nousi vat vahvimmin 
esiin haastatteluai neistossa. Luin aineistoa kysyen, missä erityisissä tilanteissa 
sukupuoli nousee esiin, millä tavalla ja miten siitä puhutaan.  Sen jälkeen 
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siirryin tarkastelemaan ottelu pöytäkirjoja. Samassa yhteydessä katsoin 
peleistä kuvattuja videoita. Seuraavaksi ryhdyin luke maan kenttämuistiin-
panojani luo kitellen niitä sa malla pienempiin yksi köi hin. Tässä vai heessa 
selkeimmin nousivat esiin yhteisöllisyyttä sivuavat katkelmat. Tämän jälkeen 
siirryin tyttöjen kirjoitelmiin. Aineiston järjestelyn rin nalla olen luke nut 
teo riakir jal li suutta siltä osin kuin sitä on tutkimusai heesta ollut saata villa. 

Jo kentälle mennessäni luin valmentamiseen liittyvää kirjalli suutta. 
Kirjallisuus sisälsi paljon valmentamisen määritel miä, kuvauksia fyysistä 
suorituskykyä kehittävistä toimenpiteistä ja se lostuksia valmennettavien 
herkkyyskausista. Lukeminen auttoi ym märtämään valmennusta ilmiönä, 
mutta ei vastannut kiinnostuk sen kohteeseeni, koska halusin tutkia jää-
kiekkoilun kulttuurisia käy täntöjä suku puolen, erityisesti tyttöjen näkökul-
masta. Huomioni kohdistui sukupuolen raken tamiseen sekä tyttöjen tilan 
ja toi mijuu den rakentumiseen noissa käy tän nöissä. Tutkimuskysymykseni 
siis ohjasivat et simään analyysin viitekehystä feministisestä tutkimuk sesta, 
feministi sestä urheilututkimuksesta ja tyttötutkimuksesta. Teo rian rooli 
onkin tutkimuksessa keskeinen. Se jär jeste lee ja käsit telee aineistoa. (Autti 
2013, 54.) Teoriat ovat ohjanneet tutkimus pro sessini suuntaa ja anta neet 
kehykset aineiston analy ysille. Ne ovat avan neet nä kökul mia, joi den suuntaan 
olen voinut katseeni kohden taa. 

Valmentamiseen liittyviä käytäntöjä pohtiessani aineisto alkoi oh jata 
katset tani erityisesti vallan ja hallinnan käsitteiden suuntaan Michel Fou-
cault’n (1980; 1982; 1988; 1998) ja Nikolas Rosen (1998) esittämien teo-
rioiden va lossa. Olen käyttänyt heidän tarjoamiaan nä kökulmia hyödyksi 
analyysissäni siltä osin kuin ne ovat so veltuneet tut kimuk seen. Vahvimmin 
Foucault’n (1980; 1982; 1988; 1998) ja Ro sen (1998) teoriat ovat läsnä 
jääkiekkoi lijan mal lisub jektiuden tuottamista käsittele vässä luvussa, jossa 
ana lyyt ti senä välineenä ovat toimineet Nikolas Rosen (1998) ni meämät 
hallin nan ulottu vuudet. Ne ovat näyttäneet suuntaa analyysille ja aineis ton 
jä sentä mistyölle sekä tarjonneet rakenteen luvun sisällölle. Teoria on siis 
an tanut mahdol lisuuden ymmärtää ja jäsentää ai neistoa sekä pitää analyy si 
ka sassa (ks. Huttunen 2010, 59).

Työskentelyäni on ohjannut Clifford Geertzin (1973; 1993) tun ne tuksi 
te kemä tul kin nalli nen lä hesty mistapa, jossa pyrkimyksenä on ti heä kuvaus. 
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Geertz (1973) näkee kulttuu rin sym bo lisena järjes tel mänä, joka raken tuu 
sosi aali sesti va kiintu neista merki tyksistä muo dos taen samalla toimin-
nan kon teks tin. Ti heässä kuvauk sessa pyritään kult tuurin muo dosta vien 
mer kitysverkko jen ana lyy siin, jonka avulla tut kija tavoittelee tulkin taa 
kiin nostuksensa koh teena ole vasta kulttuu rista (Lap pa lainen 2007a, 9). 
Pyrkimyksenäni ei ole ollut kuvata ihmi siä sellaisenaan, vaan ennemminkin 
rakentaa kuvaa kentästä, toimi juudesta kentällä ja kult tuurisista käytännöistä 
(Opas 2004, 157).

Kentälle mennessään tutkija kohtaa monimutkaisten merkitysverk-
kojen run sau den. Monet merkitysverkoista ovat päällekkäisiä ja toisiinsa 
kietoutu neita. Samaan ai kaan ne ovat sekä ou toja, epä säännöllisiä että 
selittä mättömiä. Näihin tutkijan olisi ensin kyettävä tarttumaan ja sen 
jäl keen tulkitse maan. Mer kitysverkkoihin kä siksi pääseminen ja tulkinta 
ovat mahdollistuneet muun mu assa haas tattelemalla infor mant teja, havain-
noimalla ri tuaa leja, löytämällä su kulaistermejä asioille, mää ri ttelemällä 
omistus rajoja ja lopulta päivä kirjan kirjoittami sella. (Geertz 1973, 10.) 
Etnogra fina tutustuin tut ki muskoh tee seeni ja opet telin vähi tellen toi-
mimaan kohteeni kanssa arjen sosiaalisissa ja kult tuuri sissa järjestyksissä. 
Tuona ai kana opettelin tuntemaan jouk kueen jäse net ja opin myös, mitkä 
säännöt raa mittavat heidän toi mintaansa. Näin tut kija opet telee kulttuuria 
kokemalla, kuun telemalla, ky sele mällä ja kat selemalla (Tolo nen 2003, 49). 
Katsellessani, kuun nellessani, ihme telles säni ja ky selles säni opin vähitellen 
ymmärtämään merkityksiä, joita joukku een jäsenet antoivat toiminnalleen. 
Samalla opin rakenta maan kuvaa jääkiekkoiluun liittyvistä käytännöistä. 
Ken tällä olles saan tut kija myös suodattaa omia koke muk siaan, paikantaa 
niitä ana lyytti sesti ja lo puksi tulkitsee tulok siaan tuo den niissä esiin oman 
toi min tansa (Lap palainen 2007a, 10).

Clifford Geertzin (1973) tiheän kuvauksen käsite on peräisin Gil bert Ry-
leltä (1971). Ti heän kuvauksen tavoitteena on ymmärtää, mitä infor man tit 
itse ajat tele vat ole vansa ja tekevänsä. Tiheän kuvauksen suoritta minen on 
merkitysten luokitte lua ja nii den so siaalisen alkuperän sekä merkitysten sel-
vit tämistä. Tut kija pyrkii sel vittä mään ih mis ten moni kerroksisia toimintoja. 
(Geertz 1973, 6–12.) Geertz (mt., 6–12) ha vain nollis taa tiheän kuvauksen 
termiä silmän rä päyttämi sen ja silmäniskun välisellä erolla. Silmäluomi tekee 
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molem missa saman liik keen, mutta liikkeen mer kitys on erilainen tahatto-
massa rä päytyk sessä ja tar koituk selli sessa sil mäniskussa. Tihe ällä kuvauksella 
tarkoi tetaan siis sitä, että pyritään ku vaa maan ta pahtuman merki tys eikä 
ainoas taan tapahtumaa sinänsä. (Mt., 6–9, 16–20.) Tutkimuksessani tiheä 
ku vaus on tarkoittanut esimerkiksi sitä, että en ole tarkastellut pelkästään 
sitä, miten käytännöissä rakennetaan sukupuolta, vaan myös sitä, mitkä 
tekijät vaikuttavat siihen ja miten kentän jäsenet itse puheen vuoroissaan 
merkityksellistävät ja tuottavat sukupuolta. Olen myös kuvannut, miten 
käytän nöissä tuotetaan tyttöjääkiekkoilijan mallisub jektiutta, mutta ku-
vaukseen sisältyvät myös tyttöjen puheissa ilmenneet merki tykset. 

Olen kul jettanut eri aineistoja rinnakkain ver ra ten niitä toi siinsa, ja 
muun muassa kirjoitelmat tai keskustelu hetket ovat täy dentä neet kenttä-
muis tiinpanojani. Laura Huttunen (2010, 43) kuvaakin ti heää kuva usta 
tut kittavan ilmiön mo nipuoli sena ja sävykkäänä tar kasteluna, jossa tiheään 
kuva uk seen pyritään juuri eri laisten aineisto jen yhdistämisellä. Aineis toa 
luetaan sekä rin nak kain että ristiin, jol loin aineistot täydentävät ja selittävät 
toisiaan, mutta toisinaan myös kyseenalaistavat toisiaan (mt., 43).

Teorian ja aineiston vuoropuhelua, tapaani liikkua niiden välillä, voi 
kuvata myös kokemusläheisen ja kokemusetäisen käsitteiden avulla. Nuo 
kä sitteet Clifford Geertz (1993) lainasi psy ko analyy tikko Heinz Kohutilta. 
Ko kemusläheinen tarkoit taa informanttien kä sitteitä, joilla he mää rittelevät 
omia ja muiden ihmis ten näkemyk siä, tun te muksia, aja tuksia, kuvitel mia ja 
niin edelleen. Koke musetäiset käsitteet puoles taan ovat ter mejä, jotka tut-
kija am mentaa tieteelli sistä teorioista ja tut kimuk sista. Ne ovat spesialis tin, 
psyko analyy sin teki jän, tut kijan tai ant ropologin käyttämiä käsit teitä, jotka 
hän on omak sunut tie teel lis ten, filosofisten tai käy tännöl listen pyrki mystensä 
vuoksi. Tutkijan tehtävänä on siis löytää tarkas telun koh teena olevien ih-
misten koke musläheiset kä sit teet, ja yh dis tä mällä ne koke musetäi seen 
tieteen kä sit teistöön tutkija kuvaa käsittei siin liitty viä merkitys ra ken teita. 
(Mt., 57–58.) Tämä aja tus ku vaa tutkimusprosessiani. Pohjana tulkinnoille 
ovat toimineet koke musetäiset, kohteesta aiemmin tehdyt tutki mukset ja 
niihin liitty vät teo riat. Teo rian sanas tolla voidaan ilmaista se, mitä sym boli-
sella toi min nalla it sessään on sanottavaa kulttuurin roolista inhimilli sessä 
elä mässä. (Geertz 1973, 27–28; 1993, 57–58). 
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Vaikka päätinkin työni fyysi sellä kentällä ja siirryin kirjoi tetun ken tän 
pa riin, olen palannut sinne muis toissani yhä uudel leen lukies sani, ana-
lysoides sani ja tar kas tellessani keräämääni aineistoa, mutta kuiten kin hieman 
etääm pää kuin ai em min.
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4 TyTöT Toimijoina jääkiEkkoilun Tiloissa

Tässä pääluvussa syvennyn tarkastelemaan jääkiekon kulttuurisia käy-
täntöjä rakentavia järjestyksiä joukkueen arkisten käytäntöjen pohjalta. 
Luen aineistoa toimijuuden, tilan, virallisten ja epävirallisten käytän töjen 
kehyksessä. Kuvaan joukkueen fyysiset tilat sekä ne ajalli set het ket, jolloin 
jouk kue ko koontui yhteen. Ne luovat puitteet viralli sille ja epäviral lisille 
käytän nöille. Yhteisöllisyys ja yhteenkuuluvuus nousi vat teemaksi useissa 
yhteyksissä. Tarkastelen, millaisia virallisia käy täntöjä joukkueella oli, miten 
ne raamittivat toimijuutta ja miten yh tei sölli syyttä ja yhteen kuuluvuutta 
merkittiin sekä tuotettiin käytän nöissä. Lisäksi pohdin, miten harrastusta 
merkityksellistetään tyttöjen puheenvuoroissa tilaan ja toimijuuteen kiin-
nittyneenä. Toimijuudella viittaan tässä yhteydessä mahdollisuuteen toimia, 
valikoida, merkityk sellistää ja ohjata omaa toimintaa (ks. Ronkainen 2008, 
388; Oja nen 2011, 24). Huomioni koh teena ovat puheenvuoroista piirty-
neet mää ritelmät toimijuudesta ja tilan haltuun ottamisesta. Tilan haltuun 
ot tamisella tarkoi tan sitä, miten tytöt ovat tulleet yhteisönsä jäseneksi ja 
aloitta neet jää kiekko harras tuksen, jonka näen eräänä sosi aalisen toi minnan 
ulottuvuutena. Luku päättyy virallisissa käytännöissä ja epävirallisissa käy-
tännöissä ha vaittavissa olevien säröjen pohtimi seen.

Toimijuuden ja tilan käsitteiden rinnalla olen lukenut aineistoa hal-
linnan teorian käsitteiden avulla. Ne tule vat luentaan mukaan vah vemmin 
luvun loppua kohden. Tulkitsen hallinnan ja toimijuuden liittyvän monin 
eri tavoin yh teen. Toimijuutta hallitaan sekä ulkopuo lelta että sisäpuolelta. 
Hal lintavalta modernissa yhteiskunnassa on las kelmoitua ja rationaalis-
ta toimin taa, jolla tavoi tellaan yhteiskun nalli sia ja poliittisia päämää riä 
vaikutta malla yksi löiden käyttäytymi seen, ha luihin, uskomuksiin, voimiin, 
toimiin ja suhtei siin (Fou cault 1991, 102–103). Toimijuus mahdollistuu, 
syntyy ja toteutuu hallinnan ulottu vuuksien kietoutu essa monimuotoisesti 
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yh teen. Hallinnan yleisellä ja institutionaalisella ulottuvuudella toimijuudelle 
asetetaan erilaisia sääntöjä, normeja ja tavoitteita, joiden mukaisesti yksi-
löitä ohjataan käyttäytymään. Yksi löulottuvuudella hallinta on sitä, miten 
yksilö itse pystyy vaikutta maan, hallitsemaan, kehittämään ja ohjaamaan 
omaa toimintaansa tiettyyn suuntaan (Rose 1998, 153). Se on esimerkiksi 
sitä, miten yksilö pyrkii muokkaamaan omia asenteitaan ja toimin taansa 
ulkoapäin asetettujen normien mukaisesti. 

Fyysiset tilat ja ajalliset järjestykset

Tässä luvussa katse kohdistuu fyysisiin tiloihin ja niihin ajallisesti määrät-
tyihin hetkiin, jolloin joukkue kokoontui yhteen. Käytännöissä rakentui 
erilaisia tila- ja aikapolkuja, jotka määrittivät sijoittumista tiloihin. Ne ohja-
sivat, mihin aikaan piti olla missäkin tilassa ja miten tiloissa toimittiin. (Vrt. 
Lahelma & Gordon 2003.)  Tytöt kulkivat jääkiek koharjoituksissa kahtena 
tai kolmena päivänä vii kossa. Sar japelit pelattiin useimmiten viikonlop-
puna. Joukkue har joitteli pääsääntöi sesti kahdessa eri hallissa. Hal leilla 
tilat jakau tuivat eteisaulaan, jääkiek ko kaukaloon, katso moon, kaukalon lai dassa 
ole vaan vaihtoaitioon ja sosiaaliti loi hin eli pukuhuonei siin ja suihkutiloihin. 
Tilat määrittivät toimijuutta erilaisten tarpei den mukaan. Eteis aula toimi 
yh tei senä tilana, josta kul jettiin puku huo nei siin ja katsomoon ja jossa van-
hemmat viet tivät ai kaansa jutellen tois tensa kanssa odottaessaan las tensa 
jää harjoitusten loppu van. Toi sen hal lin eteisaulassa oli myös pieni kahvio ja 
muu tama pöytä, joiden ääreen saattoi odot taja tai muista syistä hallilla vierai-
leva istua het keksi levähtämään, naut ti maan kahvion tarjoamista tuotteista 
tai muuten vain seu raamaan tapahtumia. Niiden pöy tien ää ressä mi näkin 
istuin useasti katselemassa, kun tytöt tulivat hallille tai poistuivat hal lilta. 

Kaukalo toimi opetus- ja harjoittelualueena. Siellä harjoiteltiin pää-
asiassa fyysi siä, taktisia ja teknisiä taitoja ja taktisia, mutta se toimi myös 
yhteisöllisyy den, yhteenkuulu vuuden ja jouk kuehen gen kehittämisen 
areenana. Seu raava Jääkiekkoliiton virallisesta sääntökirjasta (2006–2010) 
kopi oitu kuvio havainnol listaa jääalueen jakautumista jääkie kossa, pelin 
raken netta sekä toimijuuden tiloja:
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Jääalueen jako

Puolustusalue
Joukkue A

Pelisuunta →
Joukkue A

Hyökkäysalue
Joukkue A

Puolueeton alue

Siniviiva

Siniviiva

Keskiviiva

M
aaliviiva

M
aaliviiva

kuvio 1. Jääalueen jako Jääkiekkoliiton virallisen sääntökirjan (2006–2010) mu-
kaan.

Kenttä jaetaan jäähän pituussuunnassa merkityillä viidellä viivalla. Kentän 
molem piin päätyihin on merkattu punaiset maaliviivat. Maa liviivojen väliin 
jäävä alue on jaettu sini viivoilla kolmeen osaan, jotka jakavat toimijuuden 
puolus tusalueeseen, hyökkäys aluee seen sekä niiden välissä olevaan puolu-
eettomaan alu eeseen. Kentän kes kelle merkitty punainen viiva sen sijaan on 
keskiviiva. Lisäksi jää alueeseen on merkitty aloituspisteet ja -ympyrät sekä 
kes kipiste ja -ympyrä. Puoliympyrät kentän päädyissä ovat maalialueita. 
( Jääkiekon virallinen sääntökirja 2006–2010.) 

Jääalueeseen merkatut viivat ja kuviot antavat pelille rakenteen sekä lo-
giikan, ja peliä pelataan jääkiekolle laadittujen sääntöjen mu kaan. Jokaisessa 
joukkueessa suurin sallittu pelaajien lukumäärä on 20 kenttäpelaajaa sekä 
kaksi maalivahtia. Joukkueesta on kerrallaan ken tällä kuusi pelaajaa, joista 
yksi on maalivahti. Kenttäpelaajien roolit ovat oi kea ja vasen puolustaja, 
oikea ja vasen laitahyökkääjä sekä kes kushyökkääjä. ( Jääkiekon virallinen 
sääntökirja 2006–2010.) 
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Mo net joukkueet käyttivät katsomon tiloja sen varsi naisen tar koi tuksen, 
eli pelien seu raami sen lisäksi myös oheisharjoi tusti loina, joissa pelaajat 
venyt teli vät, lämmitteli vät ja tekivät muita fyy si seen kun toon vaikut tavia 
toimenpiteitä joko en nen jäävuoroja tai jäävuo rojen jäl keen. Useimmiten 
joukkueet olivat poikajoukkueita. Myös tyttöjen vanhempia istui usein kat-
somossa seuraa massa har joituksia ja sar jape lejä. 

Joi nakin päi vinä joukkue harjoitteli yh dessä nuorem pien tyttö jen kanssa. 
Silloin jääkiekko kaukalo kävi ahtaaksi ja aika ajoin kahden eri joukkueen 
äänet se koittuivat yhtei seksi hälinäksi, jol loin val menta jan ääni ja ohjeet 
peittyivät me telin alle. Kun katso mossa sat tui vielä ole maan poikaporukoita 
teke mässä oheisharjoit tei taan tai muuten vain viettämässä ai kaansa, yltyi 
meteli kovaksi. Yleensä seura sin tapah tumia vaihtoaitiossa, josta kuulin koh-
talaisen hyvin, mistä asioista jäällä kes kusteltiin. Kun poikaporu kat olivat 
kat somossa tai sen liepeillä, niin mete lin vuoksi oli mahdo tonta kuulla, mitä 
valmen taja tytöille puhui ja millai sia ohjeita hän antoi heille. Ty töt kertoivat 
myöhem min, että meteli aihe utti ongel mia myös heille, koska val mentaja 
ja tytöt eivät olleet kuulleet toistensa puheen vuoroja. Tässä yhteydessä tul-
kitsen poikien toiminnan kaukalon ulkopuolella tyttö joukkueen toimintaa 
rajaavaksi tilojen miehittämiseksi, jossa he ottivat katsomon ja kaukalon 
sekä katsomon väliin jäävän vapaan alueen haltuunsa. 

Vaihtoaitio toimi tilana, jossa joukkueen jäsenet kävivät har joitus ten ai kana 
kor jaamassa varusteitaan, juomassa taukojen välillä sekä hakemassa jouk-
kueen huol lolta apua esimerkiksi louk kaan tumisien yhteydessä. Huol taja 
antoi minulle kauden alussa luettavaksi Suomen Jää kiekko liiton laa timan 
huolta jan oppaan, jossa opastettiin, että vaihtoaitio tu lisi pitää va paana 
muusta väestä ja että sinne saisivat tulla ainoastaan joukkueen jäse net.  
Periaat teessa vaihtoai tiossa olisi vat harjoitusten aikana ol leet oikeutettuja 
viettä mään ai kaansa aino astaan siis pelaajat sekä joh toryhmä, mutta toisi naan 
tyt töjen van hemmat tulivat myös vaihtoaitioon juttelemaan ja vaihtamaan 
kuulu mi sia. Koska heistä ei aiheutunut häi riötä joukku een toi min nalle eikä 
valmennuk selle, ei asiaan puututtu eikä heitä vaadittu poistumaan, koska he 
eivät muutenkaan viipy neet aitiossa kovin pit kää aikaa ker rallaan. 

Tutkijan työhöni vierailut vaikuttivat jonkin verran, koska sil loin unoh-
duin jut telemaan ja havainnointi jäi toissijai seksi. Pelien ai kana vaihtoaitio 
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oli rauhoitettu ehdot tomasti vain jouk kueen jäsenille ja johto ryh mälle. 
Tulkitsen, että kyseessä on periaat teellinen ja rajaa ra kentava sääntö, joka 
määrittää, kenellä on pääsy aiti oon ja kenellä ei. Säännöllä merkataan 
ulko puolisen ja sisäpuolisen statusta. Pääsy aiti oon oli luvallista vain niille 
joukkueenjäsenille, joiden nimi oli ottelu pöytä kirjassa. Pe leissä vaihtoaitio 
toimi lepo- ja odo tus paik kana.  Koska kaikki pelaajat eivät voi olla kentällä 
yhtä ai kaa, itse kukin odotti siellä vuo rollaan ken tälle pääsyä. Tuol loin pe-
laajat saivat valmentajilta palautetta, miten pelissä oli onnistuttu, mikä meni 
pie leen ja mitä olisi voi nut tehdä toisin.

Pukuhuoneet, joita kutsuttiin yhteisen käytännön mukaan pukuko peiksi, 
vaihteli vat päi vän ja harjoitusajan mukaan. Kooltaan pukuhuoneet olivat 
pieniä ja ahtaita. Kun tyt töjä oli paikalla noin kaksikymmentä ja jo kai-
sella oli iso va ruste kassi ja maila mu kanaan, ei ylimää räistä ja lansijaa juuri 
jäänyt. Myös maali vahdit vei vät oman normaalia isom man ti lansa suurine 
varustekasseineen.

1.2.2010 Harjoituk set. Mittaamme Juhan kanssa ko pin pintaalan. 
Pi tuus pää dystä päätyyn on 8 met riä. Leveys toi sesta seinästä toiseen on 
neljä metriä. 8*4= 1,6 ne liötä per tyttö, jos paikalla on kaksikym mentä 
tyttöä. Ei siis ko vin paljon ylimää räistä tilaa kun ote taan vielä huo mi oon 
se, että kopin seiniä kier tää leveät pen kit, joi den alla on laatikosto tava
roiden säilyt tämistä varten. Tosin tytöt eivät voi säilyt tää ta va roitaan 
siellä, koska ne ovat poi ka joukkueen käytössä. Lisäksi keskellä lattiaa on 
noin 70 sentin levyinen penkki, joten lo pul li nen lattian pintaala per 
tyttö jäänee va jaaseen neliöön, johon varusteet pi täisi mah duttaa ja jossa 
pitäisi myös mahtua liik kumaan.  (Kent tämuistiin pa not.) 

Tässä toimijuuden tilat piirtyvät ahtaina, mutta myös sukupuo litet tuna. 
Edellä kuvasin, miten pojat miehittivät toiminnallaan ja ää nek kyydellään 
kaukalon liepeillä olevia tiloja, mutta tilan sukupuoli ttu neisuus konkreti-
soituu varusteille tarkoitettujen säilytyslokeroiden hallinnassa sekä myös 
siinä, miten joillakin junioripoikajoukkueilla on kiinteä omistus- ja hallin-
tasuhde tiettyyn jäähalliin ja tiettyyn puku huoneeseen. Tytöt harjoittelivat 
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useammalla eri hallilla, kun taas va rustelaatikoita hallitseva poikajoukkue 
harjoitteli säännöllisesti kysei sellä hallilla. 

Cynthia Fabrizio Pelak (2002) kuvaa vastaavasti, miten hänen tutki-
muksensa kontekstissa jääkiekon fyysiset puitteet oli rakennettu suku-
puolitettuina. Hän havaitsi, että useimmat pukuhuo neista oli vi rallisesti 
varattu miesten käyttöön. Hänen tutkimuksessaan tilat näyt täytyivät 
sukupuolten erillisinä paikkoina. (Mt., 100–102.)  Tulkitsen poikajoukku-
eiden miehittämän katsomon sekä pukuhuoneet erilli sinä paikkoina, joissa 
sukupuolieroa vahvistetaan ja joilla sukupuolen statusta merkitään. Näissä 
sukupuolten erillisissä pai koissa käydään neuvottelua erilaista omistus- ja 
hal lintasuhteista. Tästä puolestaan rakentuu kuva tytöistä ulko puolisina, 
joilla ei ole pääsyä korkealla statuksella merkattuihin tiloihin. Heillä on 
näennäinen käyttöoikeus pukuhuoneisiin, mutta ei sen kaikkiin paikkoihin, 
mikä puolestaan viittaa ulommalle ke hälle sijoittumiseen. 

 Pukuhuoneet saattoivat vaihdella päivittäin, mutta kaikki tyttöjen 
käytössä ol leet tilat oli rakennettu sa malla tavalla. Tiloissa tytöt vietti vät 
aikaa ennen har joituk sia tai pe lejä sekä niiden jäl keen. Nancy The ber gen 
(2003a, 14) tutki muksessa yhteisöllisyys kuvataan rakentuvaksi jäällä, mutta 
myös pukuhuo neella on to dettu olevan oma mer kityksensä yhtei söllisyyden 
rakentumiseen. Tällöin fyysiset tilat toimi vat myös sosiaalisena tilana. Ne 
toimivat tau kopaikkana pelien erätauoilla, jolloin valmentaja antoi tytöille 
pa lautetta jo pela tuista eristä ja opasti, miten mahdolliset virheet tulisi kor-
jata seu raa vassa erässä. Tytöt viettivät aikaansa pukuhuoneessa muulloinkin 
yhdessä joukku eesta saamiensa kavereiden kanssa. Paikkana pu ku huone on 
in tiimi, sillä siellä tytöt riisuuntuivat, pukeu tui vat, vaih toivat varustei tansa 
sekä pe seytyivät harjoitus ten ja pelien jälkeen. 

Aika ja yhteiset hetket rakensivat kehykset käytännöille. Joukkue ko-
koontui yhteen useamman kerran viikossa. Pääasiassa har joitukset pidettiin 
kaksi kertaa viikossa, mutta jos jäävuoroja oli josta kin syystä vapautunut, 
niin sil loin tytöt kävi vät harjoituksissa kolme kertaa vii kossa. Yleensä 
harjoituk set oli vat klo 17.30–20.00 riip puen viikonpäi västä. Varsinainen 
jääaika kesti tunnin, mutta kokonaisuu dessaan harjoitukset kestivät yhdessä 
oheisharjoitteiden kanssa noin kaksi tuntia. Kuluneena kautena joukkue sai 
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har joitella inhi milli seen aikaan, toi sin kuin monina muina vuosina, jolloin 
tyttöjen jää vuorot olivat myö hään illalla.

Kauden alussa ja lopussa järjes tettiin muutamia harjoituspelejä pai-
kallisia poi kajoukkueita vastaan. Kauden aikana pelatut sarjapelit pelattiin 
yleensä vii konlop puna. Sarjan ollessa kiivaimmillaan pelejä saat toi olla sekä 
lauantaina että sun nun taina, ja vain harvoin joukkueella oli pe leistä vapaa 
vii kon loppu. Koti pelit pelattiin ko ti paik kakunnalla, mutta vieraspeleihin 
joukkue mat kusti vie raalle paikkakunnalle ja matkaa saat toi kertyä muu-
tama sata ki lomet riä. Jos matkaa oli vajaa sata ki lomet riä, sovit tiin kuljetus 
järjestettäväksi omilla kyy deillä. Jos matkaa sen sijaan oli hie man enemmän, 
matkustettiin linja-autolla.  

Lisäksi joukkue vietti aikaa yhdessä kokoontuen erilaisiin ta pahtu miin, 
joiden on katsottu lisäävän joukkueen yhteenkuuluvuuden tunnetta (ks. 
Kaski 2006, 159–160). Kauden alussa ty töille järjestettiin ava jaistapaaminen, 
jossa joukkueen jäsenet saivat tutus tua toisiinsa eri lais ten pe lien, leikkien ja 
kilpailujen avulla. Tytöt kokoontuivat yhtei seen pa laveriin pohti maan jouk-
kueen toiminta sääntöjä. Myö hemmin talvella toi min tasään töihin palattiin 
vielä erillisessä palave rissa.

Joukkue ko koontui joulukuussa yh teiseen pikkujouluun. Alkuvuodesta 
tytöille järjestettiin erillinen pa lautekeskus telu tilaisuus, joka pidettiin myös 
keväällä kauden lopussa. Sarjapelien lo puttua ja har joituskauden lä hestyttyä 
lop puaan pidettiin vielä pää tös tilaisuus, jossa kerrattiin men neitä ja luo tiin 
katsaus tulevaisuu teen. Kausi hui pentui toukokuussa seuran järjestä mään 
kaikille jouk ku eille tarkoitet tuun yhtei seen tilai suuteen. 

yhteiset pelisäännöt jääkiekkojoukkueen  
järjestystä luomassa

Joukkueen yhteiset pelisäännöt laadittiin prosessiluontoisesti. Kauden 
alussa valmen taja jakoi ty töille kaavakkeen, johon he saivat kir jata omia 
aja tuksi aan ja toi veitaan tule vista pelisään nöistä. Kaavake palau tet tiin 
ta kaisin val mentajalle, joka laati sekä tyttöjen että omien ehdo tustensa 
pohjalta alustavan suunni telman. Sen jäl keen pidet tiin yhtei nen palaveri, 
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jossa valmen taja kävi läpi suun nitel maansa ja tytöt saivat vielä tehdä eh-
dotuksia, jos he oli vat josta kin asiasta eri  mieltä. Yhteisen kes kustelun poh-
jalta pelisääntö jen peri aatteet kirjattiin muisti oon ja sen pohjalta laadit tiin 
kir jallinen pelisään tölo make. Val men taja allekir joitti so pi muksen omasta 
puo les taan ja joukkueen kapteeni tyttöjen edusta jana hyväksyi sopimuk-
sen. Lopuksi peli sään tökaa vake ko pioi tiin ja jaettiin jokaiselle jouk kueen 
jäsenelle. Jos urheiluseuratyö näh dään yhtenä nuorisotyön muotona, edellä 
kuvattu pelisääntöjen sopi misprosessi viittaa kunnon kansalaiseksi kasvat-
tamiseen sekä kei noon osallistaa tytöt yhteiskunnallisiin käytän töihin ja 
harjaannuttaa päätöksentekoon. 

Seuraava katkelma kuvaa valmentajan puheenvuoroa pelisääntö jen so-
pimiselle järjestetyn tilaisuuden alussa:

8.11.2009. Joukkueen palaveri. Matti: Joka jouk kueessa, niin jää
kiekkojouk kueessa kuin kaikissa muissa joukkueissa, kai kissa yhtei söissä, 
tehdään yhtei set säännöt ja toi minta mallit miten toimitaan. Jää kiekossa 
niitä nimitetään pe lisäännöiksi johtuen siitä, että miksi ne pitää tehdä. 
Meillä on parikym mentä pelaajaa ja puo len kym mentä johto ryhmää ja 
sitten on vielä seu ran edustajat tuolla toimis tolla, niin kaikilla pitää olla 
sel villä, miten tytöt ryh mänä toimi vat, mitkä heidän asiansa ovat ja mitä 
he arvos tavat. (Kent tä muistiinpanot.) 

Valmentaja aloittaa tilaisuuden perustelemalla, miksi pelisääntöjä tar vitaan14.  
Puheenvuorossaan valmentaja tukeutuu yhteisöä koskevaan määrittelyyn, 
jonka mukaan yhteisön vuo rovaikutuksessa muo toutu vat muun muassa 
jäsenten keskinäiset käyttäytymissäännöt, normit ja sisäinen hie rarkia. 
Jokainen yhteisö luo oman toimintansa aikana tiet tyjä toiminta malleja, 
joista muodos tuu yhtei sön käytäntöjä. Niitä voi vat olla esimer kiksi sa nat, 
te kemisen tavat, työ kalut, tari nat, eleet, symbolit sekä toiminnat ja ta vat, 
jotka yh teisö on joko tuottanut tai omak sunut ole massaolonsa aikana. 
(Lehtonen 1990, 25; Wenger 1998, 83.) Matti Rautiai nen (2008, 86) ja 

14 Jääkiekko jouk ku eessa yh teisiä sääntöjä kutsu taan pe lisään nöiksi, joita ei pidä se-
koittaa jääkiekko pe leissä noudatettaviin kilpailusään töihin.
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Bar bara Ro goff (2003, 80) liittävät yh teisölli syyteen yh teiset pää mää rät ja 
sään nöt, joita he kutsuvat toimin nan pe rusraa meiksi. Ote valaisee, kenen 
tarpeisiin tilai suutta ja sään töjä tarvittiin. Toisaalta säännöt ohjaavat tyt töjen 
toi mintaa jouk ku eessa, mutta säännöillä on myös julkinen rooli. Valmentajan 
pu heen vuorosta on tulkittavissa, että pelisääntöpala veria tarvitaan käy täntö-
jen legitimoimiseksi. Tilaisuus on ”huipen tuma” sille, että peli sääntöjen 
sopimisprosessi saadaan päätökseen ja yhteiset toiminnan pe riaatteet 
kirjalliseen muotoon. Kirjallisessa muo dossaan pelisäännöt ovat julki set ja 
valmentajan ohjeistamana laadittu – ei vain tyttöjen toimesta ja joukkueen 
sisäisiin tarpeisiin – vaan myös val mentajan toimesta ulkoi siin, esimerkiksi 
seuran joh don tarpeisiin.  Kirjallisessa muodossaan pelisäännöt edustavat 
virallisten käytäntöjen tasolla sitä, mikä muuten olisi julkilausumatonta. 

Seuraavaksi kuvaan, mitä yksityiskohtaisia normeja ja arvoja peli-
sääntöihin sisältyi. Yh teisiksi käytän nöiksi joukkue sopi, että tytöt il moittavat 
harjoituksista poissaoloista val mentajalle tekstivies tillä. Myös aikatau lujen 
noudattamisesta joukkue sopi niin, että jo kai sen tu lee olla ajoissa pai kalla. 
Jos joukkueen jäsen jos takin syystä myöhästyi, niin siitä piti il moittaa val-
mentajalle. Ellei myöhästymisestä ilmoitettu, myö hästy jälle seurasi jo kin 
sanktio, esi mer kiksi kiekkojen kerääminen jäältä tai juomapul lojen täyt-
täminen tai tyh jentämi nen. Seuraava peli sääntöjen kohta koski käyttäy ty-
mistä. Sään nöt edellyttivät asianmu kaista pukeutumista, koh teliasta käyttäy-
ty mistä sekä toisten ihmis ten kunnioit tamista ja huomioimista. Tytöillä 
oli alku kaudesta tapana kil jah della niin harjoi tuk sissa kuin pe leissäkin. 
Valmentaja katsoi, että kiljahtelu häiritsi tyttöjen ja valmentajan toimintaa, 
joten hänen ehdo tuksestaan se kiellettiin. Li säksi kännyköi den käyttä mi-
nen harjoitusten ja pelien ai kana oli kiellettyä, koska usein tytöt käyttivät 
puhe limiaan puku kopissa valmis tautues saan pe liin tai jää harjoi tuksiin. 
Joskus tytöt jäivät aikatau lusta jäl keen huo mion kiin nittyessä puheli meen. 
Säännöissä sovittiin myös joukkueena toimimisesta. Säännöt edellyt tivät, 
että käyt täy tymi sessä ja kai kessa toi minnassa huomioidaan joukkueen muut 
jä senet heitä kunni oittaen. Lisäksi säännöt määräsi vät, että al kuläm mittelyt 
ja muut oheishar joit teet tehdään yhdessä koko poru kalla.

Kun aineistoa lukee kysymällä, miten toimijuutta tuotetaan, peli sääntöjen 
sopimusprosessiin osallistuminen tuottaa tytöille toimijuutta tietyissä ennal-
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ta määrätyissä rajoissa. Prosessi vastaa siten osaltaan toimijuuden tuottamista 
koskevaan tutkimuskysymykseeni. Sopimuk sen avulla toimijuus kiinnittyy 
sääntöihin lupauksena toimia asetettu jen normien ja velvoitteiden mukaan. 
Pelisäännöt mää rittivät, miten yhteisön sisällä toi mittiin. Niissä kiteytyivät 
jouk kueen yh teiset ar vot sekä pe riaat teet ja tavat, joita joukku eessa pidet-
tiin tärkeinä.

Yksityiskohtaisesti laa ditut säännöt rajaavat toimijuutta. Ne tuottavat 
toimijuu den tiloja luoden toimi juudelle kehykset, jotka normalisoivat 
toimin taa. Säännöt hallinnan ja vallan aspektina rajoit tavat, kahlitsevat, 
säännöstelevät ja tuottavat tietynlaista toimijuutta. Peli sääntöjen kehyksessä 
hal linta pyrkii tuottamaan kuuliaisia subjek teja, joi den odotetaan kykenevän 
toimi maan asetettujen eettis ten ja moraalisten vaatimusten mukaan (vrt. 
Foucault 1982). 

Tyttöjen kirjoitelmissa pohdittiin pelisääntöjä seuraavasti: 
 

Pi tää olla säännöt koska jos niitä ei olisi niin ei siitä taitaisi mi tään tulla 
jos kaikki te kisi niin kuin itseä huvittaa. (Kir joitelma 3.)

Peli säännöt ovat siksi, että joukkueella on yh teiset toiminta tavat. Nii
den noudatta mi nen on tär keää esi mer kiksi siksi, että pelaajien huomio 
kiin nittyisi olennai seen eli har joitte luun ja pe laa miseen. (Kirjoitelma 5.) 

Kirjoitelmien kirjoittajat ovat sisäistäneet yh teisiksi määritetyt toimin tatavat 
omiksi periaatteikseen. Teksteissä pelisäännöt rinnastuvat joukkueen toimin-
nan perusraameihin. Peli säännöt fokusoivat toimin nan tiettyyn kohteeseen 
eivätkä jokaisen omien halujen mukaan. Kohde määrittyy olennaisena, joka 
kirjoitel massa kuvataan harjoittele misena ja pelaamisena. Heikki Lehtonen 
(1990, 25) mainitsee, että sa malla kun yhtei sön jä senten käyttäytymis säännöt 
normeineen muo toutu vat vuorovaiku tuksessa, mää rittyvät myös yk silöllisen 
käyttäy tymisen vapausas teet. Säännöillä hallitsemi nen normalisoi toimintaa 
ja kohdentaa toimijuuden katsetta haluttuun suuntaan. Toisessa kirjoi-
telmassa viitataan valmentajan kuuntelemi seen ja kunnioittamiseen, mikä 
tuottaa parempaa harjoittelemista ja keskittymistä. Tulkitsen kir joittajan 
tarkoittavan sitä, että pelisäännöt legitimoivat valmentajan aseman auk-
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toriteettina. Mo lempien kirjoitta jien aja tuksiin si sältyy hy väksyntä hallin-
nasta ja kont rol lista. Kirjoitta jat an tavat hy väksynnän sekä sään nöille että 
valmentajalle harjoittelun ja pelaamisen johtajana. 

Pohdimme val mentajan kanssa yhteisiä pelisään töjä ja tapoja, mi ten 
urheilujoukkueiden ai kuisten tulisi toimia:

Valmentaja: Joo on ja mun mielestä se luo myös tämän ikäi sille lapsille 
tur valli suuden, että missä mennään ja meidän johtoryhmä on ollut läsnä 
koko ajan, niin siinä ei ole sem mosta turvatto muuden tunnetta ollu, mikä 
sitten taas on kun on huonosti johdettuja joukkueita. Kun jää alkaa niin 
sieltä jostakin ilmestyy jamekset jalassa joku, joka vetää niitä ree nejä 
näennäisesti, ja vihellys kuu luu, niin se häipyy en simmäisenä pois sieltä. 

Otteessa valmentaja ottaa esiin aikuisen roolin joukkueessa. Puhees saan 
hän vertaa kyseisen joukkueen toimintaa joidenkin toisten jouk kueiden 
toimintaan. Useim miten joukkueen johto ryh män jäsenet, ai nakin joku heistä, 
oli paikalla siihen saakka, kunnes viimei simmät ty töt olivat läh dössä hal-
lilta kotiin. Tulkitsen puheesta aikuisten vas tuullistamista heille asetettujen 
velvoitteiden hoitamisessa. Lisäksi ot teesta on luettavissa turvallisuus vallan 
tuotoksena. Vaikka kurivalta ja hallinta rajoitta vat toimin taa, toisaalta ne 
ovat myös tuottavia. Pu heessa sekä pelisään nöt että ai kuisen läsnäolo tuovat 
joukkueessa har joitteleville lapsille turvalli suuden tunteen.

joukkueen rituaalit ja yhteenkuuluvuuden 
merkitsemistavat

Joukkueella oli tiettyjä yhteisiä pelisääntöihin kirjaamattomia toimin tatapoja, 
jotka muodostuivat ar jen käytännössä epävirallisella tasolla näkyviksi ritu-
aaleiksi. Taina Kinnusen (2001, 312) tapaan näen rituaa lit sosiaalisten jär-
jestysten ja rajojen merkitsijöinä ja erilaisten subjek tiivisten tunteiden ilmen-
täjinä. Ne ovat erilaisia tapoja ja käy tänteitä, joilla tutki mukseni kohteena 
oleva yhteisö rajaa itsensä sosi aalisessa ympäristös sään erityiseksi jääkiekko-
yhteisöksi ja joilla yhtei sön jäsenet merkitsevät yhteenkuuluvuuttaan. Barbara 
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Rogoffin (2003, 80–81) ja Andrew Ma sonin (2000, 21) mukaan yhteisön 
jäsenet tunte vat ole vansa osa ryhmää ja sen käy tän teitä. Hei dän toimintansa 
perustuu yhtei sesti jaet tuun elämänta paan ja he tunnistavat toinen toi sensa 
sa man ryhmän jä se neksi (Ma son 2000, 21; Rogoff 2003, 80–81).

Tytöt saapuivat isänsä, äitinsä, isovanhempiensa tai kavereidensa kyy dissä 
jää hallin pihalle. Sieltä he kävelivät hallin aulan läpi puku huo neeseen vetäen 
pe räs sään varus tekassia. Aulassa he tarkistivat il moitus taululla olevasta lis-
tasta tai ky selivät joukku een joh toryhmän jäseniltä tai tutuilta vanhemmilta, 
mikä pu ku huone on varattu heille. Sitten he veivät varusteensa pukuhuonee-
seen ja jäivät sinne odotte lemaan muita pelaajia, tai kuljeksivat hallin aulassa 
tai muissa tiloissa odotellen kave reitaan. Kun kaikki olivat paikalla, jouk kue 
lähti yhdessä tekemään oheis harjoit teita joko ulos tai jäähallin sisä tiloihin. 
Toisinaan tytöt tekivät eri laisia liikkeitä läm mitel läkseen kehoansa tule vaa 
peliä tai jäätreeniä varten. Toisinaan he kävivät juok sulen killä hallin lä hei-
sessä maastossa. Jos kyseessä olivat harjoi tukset, tuli tyttöjen olla valmiina 
viittä mi nuuttia ai em min jää vuoron alkamista. Kun jäävuoro alkoi, piti 
kaikkien olla val miina kaukalossa. Val mentajan saapuessa jäälle tytöt luiste-
livat hä nen luokseen kuultuaan pillin vihellyk sen. Tytöt ke rääntyivät rin kiin 
val mentajan ympärille, ja valmentaja se losti samalla taululle piir täen, mitä ja 
mil laisia harjoituksia seuraa vaksi tehtäisiin. Useimmin hän myös näytti itse, 
mi ten har joitus tulisi tehdä. Harjoi tusten loputtua ty töt me nivät pu kuhuo-
neeseen, mistä itse kukin poistui omia ai kojaan omille teilleen. 

Rituaalit ja merkitsemistavat viittaavat myös toistoon tiettyjen per-
formatiivien legitimoijina ja vakiinnuttajina. Peleissä noudatettiin samoja 
rutiineita, mutta silloin myös val men taja tuli pu ku huo neeseen pitääkseen 
pelipalaverin. Peleissä tyt tö jen piti olla valmiina noin kym mentä mi nuuttia 
aiem min. Palave rin jälkeen val mentaja poistui puku ko pista, ja tytöt jäivät 
kes kit tymään tulevaan peliin. Kun pelin ensim mäi nen erä oli pelattu, vihelsi 
tuo mari jälleen pilliinsä, ja joukkue poistui jäältä. Erä taukojen ai kana jouk-
kue meni hetkeksi pukuhuoneeseen pitämään yh teistä pala ve ria. Valmentaja 
arvioi pelattua erää ja selosti, mitä tietyissä tilan teissa ta pahtui ja miten niissä 
olisi pitänyt toimia. Sa malla hän kertoi, miten pelaamista pitäisi muuttaa 
seuraa vaan erään ja mitä pelaajien tulisi tehdä, jos edellisessä erässä huonosti 
pelattujen kaltaisia tilanteita tulee uudestaan eteen.
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Joukku eella oli radio, jota jokainen tyttö vuorollaan kuljetti har joituk-
siin. Kauden alussa tytöt sopivat keskenään, mil laista musiikkia cd:lle ko-
pioitaisiin. Jo kai nen sai esittää oman toiveensa, joi den poh jalta joku ty töistä 
kopioi levyn, jota harjoi tuk sissa soitettiin. Musiikin soi dessa tytöt pu kivat 
yllensä peliva rusteet ja valmistui vat pe liin, jos sel lainen oli tu lossa. Mu-
siikin kuuntelusta oli tullut tapa, jota tytöt olivat vuosien saa tossa oppineet 
noudattamaan: 

Marianne: Se tuo sen fiiliksen ja sen, jotenkin ei se oo mi tää. Siihen on 
tot tunu aina. Meillä on aina ollu mankka [...]. Alkaa väsyttään. Kyllä 
siitä saa sen fii liksen päälle, varsin kin jos on sem mosta kunnon asenne
musiikkia, niin kyllä siitä se taistelu tahto syntyy. 

Käsitteet ”asennemusiikki” ja ”taistelutahto” viittaavat jääkiekkokult tuuriin, 
jossa yhteishenkeä ja tunnelmaa tuotettiin musiikilla. Marian nen puhe 
musiikista kuvaa, miten musiikki tuottaa kilpailuun valmis tautumisessa 
tarvittavan tunnelman ja oikeanlaisen, pelikulttuuriin liittyvän asenteen. 
Puheesta on luettavissa, että musiikin kuuntelu asenteen tuottajana on opittu 
tapa ja että musiikki liittyy tutkittavan jääkiekkoyh teisön käytänteisiin ja 
rakentaa yhteistä elämänta paa.  

Taina Kinnunen (2001) on tutkinut kehonra ken nuksen kulttuurisia käy-
tänteitä. Jää kiekkojoukku een ritu aaleissa on samoja piir teitä tai yhtä läisyyksiä, 
joita Kinnunen on havainnut kuntosaliyh tei söissä. Hän on todennut, että 
kuntosaleilla soitet tava musiikki on eräs ryh mäiden ti teettiä luova tekijä, sillä 
esimerkiksi yhteenkuuluvuuden tunne tiivis tyy kappa leen soittamisen aikana. 
(Mt.) Tyttöjen jääkiekkojoukkueessa yh teenkuuluvuus tiivistyy musiikin 
soittamisen aikana, mutta myös muissa erilaisissa käytännöissä.

Tiedus telin Jennikalta, millaisia muita käy täntöjä joukku eella on ja mitä 
ne hänelle merkitse vät:

Jennika: Niin huutoja jonkin verran ja läpsyt ja kyllähän se on aina 
eri meininki ko pissa kun oltais ree neissä, että kes kity tään pa remmin ja 
katotaan vähän luistimia ja mieti tään sitä tulevaa peliä [...]. Semmosta 
joukkueena toi mimista, yh teishenkeä vähän myös ja että kaikki ta juaa, 



4 Tytöt toimijoina jääkiekkoilun tiloissa | 101

että se on peli nyt ja me voitetaan. Kyllä se antaa semmosta tah don voimaa, 
kun huudetaan, että kuka voittaa. 

Jennikan puhe kuvaa, että joukkuehenkeä tuotetaan ja performoidaan jää-
kiekkokulttuuriin kuuluvilla toistuvilla rituaaleilla, ”huudoilla” ja ”läp syillä”. 
”Huudot” ja ”läpsyt” liittyvät peleihin, ja ne ovat rituaa leja, jotka toteu tetaan 
hieman ennen kuin peli alkaa sekä pelien erä tauoilta kentälle men täessä. 
Keskittymi nen tar koitti sitä, että jokainen istui paikallaan hiljaa luoden 
kat seensa alas, yleensä luis timiinsa. Jon kin ajan kuluttua valmentaja kävi 
avaamassa pukuhuo neen oven, ja sil loin tytöt tiesivät, että oli lähdettävä kau-
kaloon. Oven avau dut tua tytöt nousivat sei somaan, ja huusi vat yhteen ääneen 
toistensa käsiä läp säyt täen: ”Kuka voit taa? X voit taa!” ja sen jälkeen kä velivät 
jonossa vaihtoaitiota kohti ja sieltä jäälle, jossa he luiste livat muutaman kier-
roksen ennen kuin tuo mari vihelsi pil liin ja määräsi pelin aloitetta vaksi. Joskus 
”huudot” ja ”läpsyt” suo ritettiin vielä ker taalleen tuo ma rin luistel lessa jäälle. 
Tulkitsen, että rituaalit tuottavat yhteisöllisyyttä suuntaamalla toimi joiden 
katseet yh tei seen päämäärään; tulevaan peliin ja sen voittamiseen. Niiden 
myötä yksilö kiinnittyy yhteisöönsä ja tuntee yhteenkuulu vuutta sen kanssa.

Useimmat tytöistä pukeutuivat seuran asusteisiin tullessaan har joi tuksiin 
ja pelei hin. Jotkut käyttivät niitä myös koulussa tai vapaa-ajal laan, kuten 
Marianne tul lessaan so vittuun ta paamiseen, jossa kes kuste limme jääkie kosta. 
Kysyin hä neltä, mitä seuran asu merkit see: 

Marianne: Siitä näkee, että tuo pelaa jääkiekkoa ja kuuluu johonkin ja tuo 
on jos sakin porukassa. Ja että jos tulee ree neihin tai peliin var sinkin ihan 
omat vaatteet päällä, niin tuntuu, että ei kiinnosta. Mulla ai nakin tulee 
semmo nen olo. Ja tie tenkin jos on kai killa Xvaat teet, niin minusta tu lee 
ainakin yhtenäisempi tunnelma, että kaikki on to sis saan ja siinä samassa 
jutussa, mukana sa malla lailla. Ja että voi ottaa, tai että ote taan joukkue 
vaka vammin kuin se, että kai killa olisi omat verkkarit ja colleget ja lassa.

Joukkuevaatteet toimivat keskeisinä jääkiekkoilijuuden performatii veina. 
Joukkueen asuun pukeutuessaan tytöt pukevat päälleen pelaa juuden ja 
”me-henkisyyden”. Asun käyttäminen yhtei sissä tilai suuk sissa il mai see 
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henkilökohtaista sitoutumista ja panos tusta omaan joukkueeseen. Joukku-
een yhteiseen asuun pukeu tuminen on yksi yhteenkuulu vuuden merkitse-
mistapa, joka erottaa toimijat muista yhteisöistä. Erilaisissa ala kulttuuritut-
kimuksissa symbolisen ruu miin tulkintaan on liitetty tyylin käsite. Tyylin 
on nähty muodostuvan useista eri osista, joista yksi on imago eli ulkoinen 
olemus. (Kinnu nen 2001, 79.) Tässä asu määrittää imagoa ja toimii ruu miin 
symbolina. Se kuvaa sitä, että asun käyttäjä urheilee, eli tässä ta pa uksessa 
harras taa jääkiekkoa. Asu kiinnittää toimijuuden tiettyyn urheiluseuraan ja 
joukkueeseen tuottaen urheilijuutta.

Taina Kinnunen (2001, 312) kirjoittaa, että yh teisöllisyyden koke muk-
sessaan ihminen antaa sosiaalisen nimikkeen minälleen eli iden ti fi oituu 
joksi kin. Joukkueen asu symboloi yhteisölli syyttä, ja asun myötä subjekti 
identifioituu jääkiekkoa harrastavaksi sub jektiksi. Li säksi osa imagoa ovat 
lajille tyypilliset va rusteet. Vastaavasti kehon ra kentajan varustus muodos-
tuu joko ihoa myötäilevästä vaatetuk sesta tai verk kareista sekä t-paidasta, 
kengistä, nostovyöstä, hans koista, ranne- ja polvisiteistä sekä vetoremmeistä. 
(Mt., 80–81.) Jää kiekossa varustuksena on jään ulkopuolella käytettävä ur-
hei luasu, joka oli tässä ta pauksessa seuran logolla varustettu col legeasu, mutta 
sii hen sisältyvät myös varsi naiset pelivarusteet. Jäällä tarvittavat varusteet 
jää kiekossa ovat luistimet, kypärä, maila, pelikä sineet, sääri-/polvi- ja kyy-
närsuojat, kaulasuojus, har tia-/ylävartalosuojat, pelihousut, -su kat ja -paita, 
alasuojat sekä maalivah dilla säärisuojat, kilpikäsine ja kiinniottokäsine. 
Va rus teet ovat samat suku puo lesta riippu matta lukuun ottamatta ky pärän 
lisävarusteena olevaa visiiriä tai risti kollista kasvosuojaa. Osa jääkiekkovarus-
tusta ovat lisäksi hammassuojat, mutta niiden käyttämi nen ei ole pakollista, 
jos käytössä on kasvosuojuksellinen kypärä.

Anthony P. Cohen (1985, 12) näkee yhteisön kuvaavan saman aikai-
sesti sekä sa mankal taisuutta että erilaisuutta. Yh täältä yh tei söllä on sitä 
yhdistä viä te kijöitä, mutta toi saalta sillä on myös sellaisia omi nai suuksia, 
jotka erotta vat sen muista ryh mistä ja yhtei söistä (mt., 12). Tyttöjen koh-
dalla tämä tarkoit taa esimerkiksi sitä, että jää kiekko lajina erottaa tyttö jen 
yhteisön muista urhei luyhtei söistä ja että pu keutu malla oman seuran logolla 
ja väreillä varustet tuihin asui hin hei dät voi daan erot taa muista yhteisöistä 
tai jouk kueista, jolloin asu sitoo toimi jat yh teen kyseisessä joukkueessa.
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Vaikka yhteisön jäse nillä on toisi aan yhdistäviä tekijöitä, poikkeavat 
yhteisön jä se net luon nollisesti ominai suuksiltaan toisistaan. Joukkue oli 
täynnä erilai sia tyttöjä, kuten yksi ty töistä kir joittaa: Kai kesta huolimatta 
joukku eemme on mahtava ja täynnä erilai sia ih mi siä. (Kirjoi telma 18.) Kir-
joittajan suh tautuminen omaa joukku etta kohtaan on positiivinen. Vaikka 
joukkue on täynnä erilaisia ihmisiä, kirjoittajan mukaan ihmisten erilaisuus 
on voimavara. Kirjoitelmassa ei eritellä tarkemmin, mitä erilaisuus tarkoittaa. 
Yhtäältä se voi viitata tyttöjen luonteenpiirteiden ja pelitaitojen erilaisuu-
teen, mutta toisaalta sen voi nähdä tarkoittavan tyttöjen sosiaaliryhmien 
ja taustojen erilaisuutta. Koska kirjoittaja ei avaa tarkemmin lausettaan, ei 
tästä voi tehdä yhteiskuntaluokkaan tai taustoihin laajemminkaan liittyviä 
luo tettavia tulkintoja.

kapteeniuden performointi

Tässä luvussa keskityn kuvaamaan, miten joukkueen käytännöissä perfor-
moitiin kapteeniutta. Kuten joukkuelajeissa on tapana, valittiin pelaajien kes-
kuudesta kap teeni, jonka rooli mer kityksellistyi monin eri tavoin. Päivi Berg 
(2006) on tarkastellut kapteenivalintatilanteita pe ruskoulun liikuntatunneilla 
ja havainnut valintatilanteissa erilaisia käytäntöjä. Useimmiten kapteeniksi 
valitulla on tiettyjä ruumiillisia kompetensseja, joiden pohjalta hän tulee 
valituksi kapteeniksi. Tässä tyttöjoukkueessa valinta eteni prosessiluontoi-
sesti. Kauden alussa valmentaja pyysi tyttöjä mietti mään, kenet valittaisiin 
kapteeniksi. Lopullisen päätöksen kapteenin valinnasta teki val mentaja itse.  
Li säksi valittiin kaksi varakap tee nia, joista toinen toimi kapteenina sil loin, 
kun varsinainen kapteeni ei ollut mukana jouk kueen yhteisissä tapaamisissa. 
Valmentaja puhui tytöille kaptee nin tehtävistä:

Se ei ole palkinto, vaan sinut on nimetty siksi, että sinulla on edel lytykset 
toimia esi merkillisesti tämän joukku een arvojen mukaan. On olemassa 
sääntöjä. Kap teeni ei saa koskaan rik koa niitä. (Kent tä muistiinpanot 
2010.)
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Valmentajan puheessa joukkueen kapteeniutta performoi daan joukku een 
laatimien pelisääntöjen, virallisten käytäntöjen poh jalta. Kaptee nius rinnas-
tuu johtajuuteen, johon sisältyy tiettyjä velvoitteita sekä vas tuullisuutta (vrt. 
Kyllönen 2011). Peli säännöt virallisena viiteke hyksenä ohjaavat kapteenin 
toimijuutta ja toimijuuden tilaa. Niinpä kapteeni myös performoi toimin-
nassaan niitä arvoja ja sääntöjä, joista pelisään nöissä on sovittu. Esikuvana 
toi mi essaan kapteeni asettuu erityi sen kontrollin koh teeksi toimien sa malla 
hal linnan apuna.  Valin nassa ra kennetaan eroa toimijoiden välillä tiettyjen 
henkilökohtaisten ominai suuksien mukaan ja toimijan on performoitava 
tiettyjä kompe tensseja tullakseen valituksi. Tyttöjen puheenvuo roista voi 
nähdä vastaa via piirteitä, jotka rakentavat hierarkiaa toimi joiden vä lillä ja 
joiden avulla legitiimi kapteenius lunastetaan: 

Oona: Että se on semmonen hahmo, keula tai siis semmo nen esi merkki. 
Ja myös että joka pystyy oleen kaikkien kanssa. Et joka ei vält tä mättä 
kuulus jo honki kuppikun taan. Että ois kaik kien kaveri. Ja sitten siihen 
esi merkilli syy teen kuuluu monia, että osaa käyttäy tyä, siinä on pal jon, 
mutta sitten asennetta pi tää löy tyä ja myös että sä oot hel posti lähes
tyttävä, että jos jolla kin on jotaki huo lia, että se pystyy tulla pu humaan. 
Semmonen ymmär täväi nen.

Oonan puheessa kapteeniutta tuotetaan erilaisina odotuksina ja vaati-
muksina. Omalla toi minnal laan kapteeni performoi toisille, miten joukku-
eessa toi mitaan. Oona liittää kap teenin johtajuuteen moraalisen ulottu-
vuuden. Johtajan moraaliseen ulottuvuuteen sisältyy vastuulli suus toimia 
esimerkkinä yhteisön muille jäsenille sekä toimiminen yhteis ten sopimusten 
ja tavoit teiden mukaisesti (Kyllönen 2011, 77). Puheessa johtajuuteen liittyy 
tiettyjä faktoja, itsestään selvyytenä pidettäviä ominaisuuksia, jotka ovat löy-
dettävissä johtajan toiminnasta. Puheessa yhteisön johtajuus ei ole pelkkää 
käs kemistä ja komenta mista, vaan se on yhdessä toimimista, joka perustuu 
vuorovaikutuk seen. Johtajuus merkitsee toiminnan suun tautumista yhteisten 
tavoit teiden ja päämäärien mukaan (ks. mt., 86).

Valmentaja palasi kapteenin tehtäviin vielä kertaalleen talven kulu essa 
pala verissa, jossa pohdittiin joukkueena toimimista ja pyrittiin kehittämään 
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joukku eena toimimiseen liittyviä toimitapoja. Pala verissa pohdit tiin kaptee-
nin roolia ryhmätyönä. Ryhmätyössä tytöt nostivat esiin tärkeän seikan, joka 
vaikut taa olen nai sesti kaptee nin toimin taan ja yhteisön johtamiseen ja joka 
antaa perustan kap teeniuden performoimiseen. Ryhmän jäsenet pohtivat, 
mi ten kap tee nin johtajuudelta katoaa pohja, jos joukkue ei kuuntele tai 
tottele kapteenia. Johtajuuden ottaminen edellyttää vasta vuoroista suhdetta 
ja luottamusta joukkueen jä senten ja kapteenin välillä. Kap tee nin odotettiin 
kannustavan jouk kueensa jäseniä yh teis ten tavoittei den eteen niin, että 
valmen tajakin huomaisi joukkueensa pelaavan ja harjoittelevan tosis saan.

Kapteenin rooli merkityksellistyi tärkeäksi myös silloin, kun pelaa jien 
vä lille syn tyi risti riitoja tai muita ongelmia. Koska valmen taja oli mies, hän 
pystyi olemaan tyttöjen pukuhuo neessa vain vali koidusti. Niinpä kapteenin 
vastuulle jäikin seurata yleistä ilmapii riä ja toimintaa pukuhuoneessa. Jos 
ongelmia ilmeni, kaptee nin oli etsittävä valmentaja ja muu johto ryhmä selvit-
tä mään ti lannetta. Yhteisön hierarkiassa kapteenin positio sijoittuu mui den 
pe laajien yläpuolelle. Kapteenin toimitila ja valtuudet ovat laa jemmat kuin 
toisten pelaa jien. Kap teeni on myös peleissä joukku eensa edus taja, jolla 
on val tuudet keskustella mah dolli sista ristirii doista ja vää riksi koetuista 
rangaistuksista peli tilan teissa tuo ma reiden kanssa.

Tulkitsen kapteenin toimivan virallisten ja epävirallisten käytäntö jen 
ris teämässä. ”Mallikap teenius” edellyttää kapteeniksi valitulta pe laajalta 
enemmän kuin muilta pe laajilta. Kap teeni toimii hallinnan apuna ole malla 
esi mer killinen ja joh tamalla jouk ku etta käyttäytymään vaa dittujen sääntö-
jen mukaan. Tyttöjen ja valmen tajan puheissa tuotetaan ideolo giaa, jonka 
mukaisesti kaptee nin tulisi toi mia. Ideo logia toimii kaptee nin toimi juuden 
kehyksenä, jonka puitteisiin kap tee nin on toi min tansa sovitettava. Seurasin 
kap teenin toimintaa pukuhuo neessa en nen pelin alkua ja tein samalla muis-
tiin panoja tapahtumista:

Menen koppiin seu raa maan valmistau tumista. Tytöt puke vat varus teita 
sa malla jutel len. Musiikki soi. Noin 10 mi nuuttia en nen pelin alkua 
kapteeni komentaa porukan kes kittymään ja ole maan hiljaa. Tulee hil
jaista, mutta muu ta mat katselevat toi siaan vir nuillen.[...]. X, X ja X. 
Tauolla val mentaja pu huu kopissa. Valmentaja poistuu. Ty töistä joku 
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syö, joku korjaa varustei taan. Muutamat jut televat kes ke nään. Sitten 
kapteeni pyy tää taas hiljai suutta kes kit tymi seen. X, X ja X juttelevat 
keske nään. Kapteeni kat soo tiu kasti yhteen ää nessä olevaan tyttöön ky
syen, kuunte litko, mitä sinä teet, muut kes kittyvät parhaillaan omaan 
pe liinsä? (Kenttämuistiinpanot 2010.)

Otteessa tulee näkyviin, miten ryhmän sisäistä hierarkiaa tehdään nä kyväksi 
ja tuotetaan kapteeniuden avulla. Toiminnassa kapteeni po sitioidaan johta-
jaksi, jolloin korostuvat vallan ja hallinnan näkökulmat. Tekstiin liittyvässä 
kuvauksessa kapteenin pyrkimyksenä on hallita ryhmää ja vahvistaa valtaan-
sa. Vaikka kap teeni toimii itse hallinnan ja kontrollin alaisuudessa omassa 
positios saan, hän asettuu kontrolloi maan, johta maan ja rajaamaan toisten 
toimijuutta.  Ensim mäisellä ker ralla joukkueen haltuun ot taminen on nis tuu 
hyvin, mutta toisella ker ralla johtamisen esteeksi muodostuu kolmen tytön 
ryhmä, joka toimii vas toin vaatimuk sia. Ryhmä tekee vas tarintaa hal lin nalle 
toimien vastoin vaatimuksia. Kapteeni suuntaa kat seensa uudelleen yh teen 
äänessä olleeseen tyttöön.  Tyttö joutuu myös mui den puku huoneessa ol-
leiden kat seen koh teeksi, minkä seu rauksena kaikkien tyttö jen vas tarinta 
murenee ja he mu kautuvat vaatimuk siin. Tulkitsen, että kapteeni pyrkii 
hienova raisten ja valtaa ilmentävien eleiden sekä pelaajissa häpeää aihe-
uttavien tun teiden avulla saavuttamaan asemansa joukkueensa johtajana.

yksilöstä joukkueeksi

Tutkimusmatkan varrella minulta on usein kysytty, millaisiin motii veihin 
tyttöjen jääkiekon pelaaminen perustuu. Tässä tarkastelen, mil laisia ku-
vauksia tyttöjen puheenvuoroissa tuotetaan harrastuksen merkityksestä 
toimijuuden ja tilan viitekehyksessä. Tyttöjen puheenvuoroina käytän 
tässä luvassa taustatietolomakkeita ja kirjoitelmia. Tein selvitystä tyttöjen 
pelihistoriasta ja tilan haltuun ot tamisesta laatimani taustatietolomakkeen 
avulla jo kenttätyöskentely vaiheen alussa. Lo makkeessa tie dustelin, missä 
jouk kueissa tytöt ovat pelanneet, kuinka kauan he olivat pelanneet ja mitä 
intressejä heillä on harrastustaan kohtaan. 
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Taustatietolomakkeiden vastauksissa tyttöjen pelihistorioista ra kentuu 
jako kolmeen ryhmään. Ensimmäi nen ryhmä muodostuu ty töistä, jotka 
ovat ryhtyneet har ras tamaan lajia jo vuosia sitten, ensiksi poi kajoukkueissa. 
In nok kaimmat heistä ovat aloit ta neet jää kiekon harras tami sen noin kuu-
den tai seit se män vuoden iässä. Yksi tytöistä mainitsee aloittaneensa poi-
kajoukkueessa vuonna 2002. Vuonna 2009 hänellä on meneillään neljäs 
vuosi ky seisessä seu rassa, mutta silti hän pelaa edel leen sa manai kaisesti 
poi ka joukku eessa. Eräs tyttö ker too pelan neensa poi kien kanssa kolme 
vuotta, minkä jälkeen hän siirtyi kyseiseen tyttö joukku eeseen ja on nyt kol-
matta vuotta mu kana joukku eessa. Toi nen ryhmä muodostuu ty töistä, jotka 
ovat aloit taneet suo raan tyttö joukku eessa. Pelihistoriaa heillä on taka naan 
kes kimäärin vuo desta kahteen. Kolman nen ryh män tytöt tulivat mukaan 
kysei seen tyttöjoukku eeseen peli kauden kuluessa. Jotkut heistä eivät ole 
pelan neet jää kiek koa kos kaan ai emmin, mutta jot kut ovat tulleet mukaan 
käymällä valta kunnalli sessa tyttö jääkiekkota pah tumassa, kuten osa toi sen 
ryhmän kin ty töistä.

Poikajoukku ei sta tyt tö jouk kueeseen tulleet tytöt ovat aloit taneet jää-
kiekon har ras ta misen nuorempana kuin suo raan tyttö joukkueeseen tulleet 
tytöt. Useimpien vel jet ovat pelanneet jää kiek koa, jolloin tytöt ovat saa neet 
vaikutteita per heestään. Tytöt, jotka ovat tul leet suoraan tyttö jouk kueeseen, 
ovat puolestaan hake neet roh kaisua ja vauhtia tyttö kiekkotapahtu masta, 
joka antaa mah dollisuu den tutus tua kiekkoi luun kokeilu mielellä ilman si-
tou tumista ja varustei den hank kimista. Ta pahtuma houkuttelee ja innostaa 
tyt töjä kokei le maan jääkie kon pelaa mista, ja ko keilun myötä moni tyttö 
saa rohke utta ryh tyä har rasta maan la jia. Siten tytöille jär jeste tyllä GHD-
tyttö kiek kota pahtumalla15 näyttäisi olevan myönteinen vaiku tus lajin pariin 
ha keutu miselle.

Tyttöjen pelihistoriakuvaukset tuottavat kuvaa urheilun suku-
puolittuneisuudesta ja erityisesti siitä, että urheilussa toiminta tapahtuu 
sukupuolten mukaisissa ryhmissä. Bronwyn Daviesin (1993) teoria suku-

15 GHD (Girls’ Hockey Day) on Jääkiekkoliiton ja seurojen yhteistyössä järjestämä 
valtakunnallinen tyttöjääkiekkotapahtuma, johon tytöt voivat tulla maksutta ko-
keilemaan jääkiekon pelaamista.



108 | Tytöt kaukalossa

puolesta kulttuurisen organisoinnin periaatteena näkyy tässä keinona, jolla 
toimintaa jääkiekossa jaotellaan sukupuolten mukaan; on ole massa poika-
joukkueet, niiden rinnalla tyttöjoukkueet ja vielä erilliset tytöille tarkoitetut 
tyttöjääkiekkopäivät. Näiden pohjalta toi mijuutta eriytetään sukupuolten 
mukaisiin ryhmiin. Tämä kult tuurisen or ganisoinnin periaate tuottaa rajaa 
sukupuolten välille. 

Barrie Thorne (1993, 111) pohtii, että kun sukupuolirajat ovat voimis-
saan, miten ja millaisin seuraamuksin yksilöt voivat ylittää su kupuolijaon 
ja saada pääsyn toisen sukupuolen ryhmiin ja aktivi teet teihin. Näin määri-
teltynä Thornen rajatyön käsite viittaa toiseen ryh mään pääsemiseen. Päivi 
Berg (2010a) on tutkinut rajatyötilanteita pe ruskoulun liikuntatunneilla. 
Koululiikunnassakin jääkiekko on kat sottu useimmiten poikien lajiksi, kun 
taas tyttöjen luistelussa on keskitytty taitoluis telussa vaadittavien taito jen 
ke hittämiseen (mt.). Thornen (1993, 111) rajatyön käsitteeseen viitaten 
tutkimuksessani mukana olleet ja poikajoukkueissa pelanneet tytöt olivat 
ylittäneet sukupuolijakoon perustuvan rajan ja saaneet pääsyn toisen su-
kupuolen ryhmiin. He ovat pelanneet tyttönä poikajoukkueessa. Se, miten 
nämä tytöt ovat ylittäneet tuon konkreet tisen rajan, joka on ehkä vaikeampi 
ylittää kuin tyttöjoukkueeseen liittyminen, jää taustatietolomakkeiden ja 
kirjoitelmien pohjalta avoimeksi. Yleisin seuraamus lienee poikatytöksi 
nimeäminen tai sukupuo liseen suuntautumiseen kohdistuva keskustelu 
(mt).  Aineistos sani sellaisia tilanteita ei kuitenkaan tullut esiin, eikä niistä 
puhuttu haastatteluissakaan. Vain yhdessä kirjoitelmassa sivuttiin seurauksia, 
kun kirjoittaja kuvasi poikien luistelukouluun liittymistään:

Olihan se vähän noloa, kun oli kaks päätä pidempi niitä poikia, ja  
monta vuotta vanhempi. (Kirjoitelma 7.)

  
Kirjoitelmassa sukupuolirajojen ylittämisen seu raamukset liittyvät iän ja 
fyysisen koon mukana tulleeseen eroon ver rattuna vastakkaiseen suku-
puoleen, ja siitä on syntynyt häpeän tun netta. Tulkitsen poikajoukkueissa 
pelanneiden tyttöjen ylittäneen su kupuolirajat konkreettisesti, mutta myös 
tyttöjoukkueessa aloittaneilla tytöillä on ollut ylitettävänään raja, joka 
rakentuu enemmänkin sym bolisena. Tyttökiekkota pahtuma on tarjonnut 
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mahdollisuuden kokeilla lajia ja sukupuolirajojen ylittämistä sitoutumatta 
säännölli seen harjoitteluun:

Kävin tutustumassa en simmäisen ker ran syksyllä 2008 tyt tö kiekko
päivään sekä 2009 syksyllä tyttöjen peli päivään. Innos tuin ja pää tin 
ko keilla jääkie kon peluuta. Jo 2008 syk syllä mie tin tyt tö kiekkopäi vän 
jälkeen aloi tanko jää kie kon, mutta en us kal tanut. (Kirjoi telma 8.) 

Kirjoitelmassa tytöille järjestetyt erilliset pe lipäivät tarjoavat symboli sen 
”turvan” sukupuolirajojen ylittämiseen. Tyttökiekkotapahtumat muodosta-
vat mahdollisuuden kokeilla poi kamaiseksi mielletyn jää kiekon pelaamista 
tyttönä tyttöjen keskuu dessa. Kirjoittajan toimi juuteen on vaikuttanut 
roh keuden puute, jolloin jää kiek koilijatoimi juus on muotoutunut vähitellen 
vuo den mittai sen pohdin nan ja epä röin nin tuloksena. Toimijuus, valinnat 
ja erilai siin ti lanteisiin reagoiminen ovat sidoksissa toimijan henkilökohtai-
seen historiaan. Jokainen uusi koke mus muokkaa toimijan suhtautu mista 
uuteen ja seuraavaan tilantee seen ( Jyrkämä 2004, 154–159.) Kirjoittaja 
mainitsee käyneensä toisen kerran tyt tökiekkota pahtumassa vuonna 2009, 
minkä jälkeen hän voitti pelkonsa rajojen ylittämiseen ja ryhtyi pelaamaan 
kiekkoa ky seisessä joukkueessa. Tämän kirjoittajan lisäksi viisi muuta tyt töä 
ker tovat aloit ta neensa jää kiekon har ras ta misen tyttö kiekkota pahtumassa.

Olen seurannut jääkiekkoa pienestä asti. Koulussa tyk käsin pelata. Kuu
lin kavereiden pelaavan, ja että on tyttö joukkue. In nostuin jää kie kon 
aloittami sesta. (Taustatieto lomake 13.) 

Yllä oleva vastaus liittyy läheisesti sukupuolten kulttuuriseen organi-
sointiperiaatteeseen. Tekstissä sukupuolten välinen raja korostuu mai nintana 
tyttöjoukkueesta. Tekstin tuottaman kuvauksen mukaan kirjoit taja on ylittänyt 
sukupuolirajat jo koulussa pelatessaan jääkiekkoa. Päivi Berg (2010) huo-
mauttaa, että koulun liikuntaopetus on histo ri ansa ai kana teh nyt ja vahvista nut 
su kupuolten välisiä eroja ohjaten tyt töjä ja poi kia erilais ten lii kuntamuotojen 
pariin. Myös Laura Hills (2006, 546) kuvaa tutkimuksessaan, että koulussa 
opitaan sukupuolitettuun ur heiluun ja koululiikunnassa eroa tuotetaan tytöille 
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ja pojille erillisillä joukkueilla ja sukupuolten mukaisilla lajeilla. Yllä lainatun 
tutkittavani jääkiek koili jatoi mijuus on syntynyt perin teistä poikkeavista läh-
tökohdista. Kou lun antama mahdollisuus sukupuolirajojen horjuttamiseen 
ja ylit tämi seen on suunnannut kirjoittajan toimijuutta jatkamaan jääkiekon 
pe laamista. Kirjoittaja ei kuitenkaan kuvaa laajemmin, millaisissa ryh missä 
jääkiekon pelaaminen tapahtui koulussa. Vastaus jättää avoimeksi sen, pelat-
tiinko jääkiekkoa koulussa seka joukkueina vai erillisinä tyttö- ja poikaryhminä. 
Tästä huolimatta su kupuolirajoja koskeva tietoisuus – tietoisuus tyttöjoukku-
eesta – on ohjannut kirjoittajaa hakeutumaan kyseiseen tyttöjoukkueeseen.

Kirjoittajan kuvauksesta nousee esiin kavereiden merkitys harras tukseen 
hakeutumisessa, kuten Saran ja Alinan16 haastatteluhetkeen liittyvästä ker-
ronnasta on havaittavissa. He ovat osallistuneet tyttö kiekkota pah tu maan 
kaverinsa innoit tamana. Kaverin esi merkki on toiminut Saran ja Alinan 
jääkiekkoilija toimijuu den määrittä jänä. Kaveri on ollut tyttöjen hen kisenä 
tukena myös tyttö kiek kota pahtu massa, jossa tytöt ovat saa neet rohke utta 
kokeilla pelaa mista myös jouk kueen jäse nenä. Tulkitsen, että kave rit merki-
tyksellisty vät tytöille tär keiksi ihmi siksi, joiden kanssa he hakeutuvat saman 
harras tuksen pa riin. Myös seu raa vassa kirjoituksessa toimijuuden ja tilan 
suhde tuotetaan kaverin mer kitsemänä.

Minusta on kivaa ja hauskaa käydä reeneissä. Vaikka välillä ei vält
tämättä jaksaisi kaan. Ree neissä on kivaa käydä koska nä kee aika paljon 
kavereita, joita ei näe muuten usein.  (Kirjoitelma 2). 

Kirjoittaja läh tee kave rei den vuoksi mielellään ”reenei hin” eli harjoi tuk siin 
sil loin kin, kun häntä ei vält tä mättä muuten innostaisi ajatus jääkiekon har-
joit te lemi sesta. Kirjoitelmassa sosi aalisuus motivoi kir joittajaa lajin harrasta-
miseen (vrt. Myllyniemi & Berg 2013, 21; 73–75 ). Myös Carol J. Austerin 
(2008) tutkimuksessa kavereiden mukanaolo lisäsi intoa pelata jääkiekkoa. 
Harjoituk sissa kir joittaja kohtaa vertaisi aan eli muita jää kiekkoa pelaa via 

16 Tässä kohtaa en esitä lainausta aineistosta kirjoittajan anonyymiyden säilyttämisen 
vuoksi. Katkelma sisältää yksityisiä asioita ja sen esittäminen mahdollistaisi kirjoit-
tajan tunnistamisen.
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tyt töjä. Outi Aarresola (2011, 18) koros taa ver tais tensa parissa ole misen 
ja ajan viet tämisen yhdessä kavereiden kanssa olevan en siarvoi sen tärkeää 
nuo rille. Monissa muissa tutki muksissa on todettu, että kave rit ja ystävät 
ovat liikuntaa motivoivia ja vahvistavia tekijöitä. Erityi sesti joukkuelajin 
harrastamista on pidetty kivana juuri siksi, että harrastuksen parissa tapaa 
muita ihmisiä. (Eliasson 2011; Lehmuskallio 2011; Berg & Myllyniemi 
2013, 21, 73–75; Liimakka, Jallinoja & Hankonen 2013, 35.) Harrastus 
näyttäytyy sosiaali sena saarekkeena, tilana, jossa kir joittaja voi harjoittaa 
sosiaalisia suh teitaan ja viettää aikaa kavereidensa kanssa.

Jotkut ty töistä oli vat aloittaneet harrastuk sen seu raa malla per heen jäse-
niensä, pää asi assa veljiensä polkuja, kuten seuraavassa vas ta uk sessa todetaan:

No jos kus 10vuoti aana aloi tin, luultavasti siksi kun iso veljeni kin pelasi 
tuolloin. Olin in nostu nut jää kie kosta. Ny kyään tyk kään tästä, mutta 
ainoas taan harras tuksena, en pyri mihin kään [...]. (Taustatietolomake 6.)

Tässä vastauksessa toimijuus on määrit tynyt lähiym päris tön, perheen ja 
erityisesti veljen myötävaikutuksesta. Vastauksesta on luettavissa kodin 
lii kuntamyönteisyys ja veljen harrastuksen synnyttämät lajikulttuuriset 
vaikutukset kirjoittajaan. Veljen jääkiekkoharrastus on toiminut käyt-
täytymismallina ja ohjannut kirjoittajaa hakeutumaan saman lajin pa riin 
(vrt. Auster 2008; myös Lehmuskallio 2011, 26). Toimijuu teen on liitetty 
ajatus tie dostamat tomuudesta tai piiloutuneisuu desta (Ojanen 2011, 24), 
mutta yllä olevassa kirjoitelmassa toi mijuus näyt täytyy vah vasti tiedos tettuna. 
Kirjoitelmassa jää kiekko avautuu pel kästään tilana, jossa kirjoittaja voi har-
rastaa lajia il man erityisiä pyrki myksiä. 

Seuraavan vastauksen antanut tyttö on harrastanut jääkiekon li säksi 
muitakin joukkuelajeja, esimerkiksi sählyä. Kirjoituksessa jää kiekko mer-
kityksellistyy näin: 

Pelaan jääkiekkoa koska se on hauskaa ja arjen murhei siin aut ta vaa ajan
vietettä. [...]. Olen en nenkin pelannut jouk kuela jeja ennen jääkiekkoa 
ku ten sählyä. Jää kiekko auttaa minua pääse mään stres sistä ja muusta 
inhotta vasta. (Taustatieto lo make 12.)
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Vastauksessa harrastus tuottaa tilaisuuden päästä murheista ja tarjoaa hel-
po tusta stres siin. Jääkiekkoilu antaa toimijuudelle mah dolli suuden hyvin-
voin nin, kunnon ja mielen ter veyden ylläpi täjänä sekä edistä jänä. Näen 
vastauksessa piirteitä, joissa se nivoutuu kan santer veydelliseen diskurssiin, 
jolla yksilöt pyritään sitouttamaan ruumiiden muokkaamiseen kansakunnan 
hyväksi (ks. Berg 2010b). Ylei sesti hyväk sytyn käsityksen mu kaan liikun nan 
harrastami sen on nähty edistä vän psyykkistä hyvin vointia, pa ran tavan yleistä 
vireystilaa sekä laukaise van stressiä (Kinnunen 2001, 227). Ur heilu tuottaa 
kirjoittajalle mahdolli suuden va pautua arjesta. Sen avulla on mahdol lista 
työn tää ar jen on gel mat taka-alalle. Urheilu siis muodostaa muusta olemassa 
olevasta to delli suu desta eri lai sen sosiaalisen maail man tai tilan. Urheilua 
on pi detty jär jestäy tynee seen yhteis kun taan soveltu vana tapana il maista 
esimerkiksi aggressioita sa malla, kun se on kont rolloitu väylä tuntei den 
ilmai semi seen. Joissakin tutkimuksissa on todettu, että ur heilu tuot taa nau-
tin toa, koska siinä voi saman aikaisesti sekä ren toutua että pur kaa pai neita 
(Pa kalén & Peru kangas 1997, 153–154). 

Seu raavassa kirjoitelmassa harrastus merkityksellistyy pel kästään huvin 
vuoksi pe laamisena.

Huvin vuoksi. Tykkään jää kiekosta ainoastaan harrastuk sena, mikä 
on joi den kin mie lestä ou toa. Muutenkin ilman liikun taa oli sin aivan 
rapakun nossa, ja kun on liik kunut niin on hyvä olo ja virkeä mieli J 
Jääkiekkoa on mu kava pe lata! (Kirjoitelma 14.)

Kirjoitelmassa jääkiekko jakautuu harrastukseen ja kilpailemiseen, vaikka 
sitä ei tekstissä suoraan mai nita. Jääkiekkoon liitettävissä mer kityksissä 
kilpaileminen rajautuu ul kopuolelle, jolloin harrastus mer kityksellistyy 
vain harrastamisena, eikä kirjoittajalla ole muita tavoiteltavia ulottu vuuksia. 
Jääkie kon harrastaminen on kir joit tajalle tila, jossa hän voi pi tää yllä fyy-
sistä kuntoa. Tässä harrastukseen liitetyt merkitykset yhtyvät samoi hin 
motiiveihin, jotka ovat nousseet esiin monissa muissakin tutki muksissa. 
Muun muassa Satu Liimakan, Piia Jallinojan ja Nelli Hanko sen (2013) 
tutkimuksessa korostuvat liikunnan tuottama hyvä olo sekä hyvä mieli. 
Nuorten vapaa-aikatutkimuksessa 2013 (Myllyniemi & Berg 2013) yksi 
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liikuntaa motivoiva tekijä on halu olla kunnossa ja py syä terveenä. Yllä 
olevassa lainauksessa tulee esiin myös kan santerveydellinen dis kurssi, mutta 
lainauksessa sivutaan myös biovaltaan liitty vää keskustelua, josta kirjoitan 
enemmän luvussa Kurinalaisuus ja ur heilullinen elämäntapa. 

Tekstistä voi lukea, että hyväkuntoisen kulttuurinen vaati mus asettaa 
odotuksia, joiden mukaan pelkkä harrastaminen ei riitä, vaan yksilöiden on 
myös parannettava itseään. Teksti tuottaa kulttuurista mallitarinaa, jota on 
havaittavissa yhteiskunnassa laajemminkin. Kulttuurinen mallitarina viittaa 
jaettuihin tapoihin ymmärtää, miten arkea eletään ja miten ihmisen oletetaan 
käyttäyty vän (Raitakari 2004, 60). Tässä se tarkoittaa mallitarinaa siitä, että 
jo kainen kansalainen tietää liikunnan vaikuttavan positiivisesti ihmisen 
terveyteen. Säilyäkseen kunnossa on harrastettava liikuntaa ja muo kattava 
ruumistaan liikunnan tai urhei lun avulla. 

Kirjoittaja tuo esiin, että pe laaminen pelkän harrastamisen vuoksi on 
mahdollisesti poikkeavaa. Epäily viit taa kirjoittajan tietoi suu teen siitä, että 
hä nen in tressinsä har rastaa lajia ovat mahdolli sesti toi senlai sia kuin toisten 
tyt töjen ja että jääkiekkoilu avaa toi sille ty töille toisen lai sia mahdolli suuksia 
tai ulottu vuuk sia. Edellisten aineis to katkelmien mukaan tyt töjen intressit 
kiteytyvät lajin harras tami sen mie lekkyy teen, kunnon ylläpitämi seen ja 
kaveri suhteisiin, mutta joissakin kir joi tel missa haaveet liittyvät uralla ete-
nemiseen ja ammattipe laami seen:

Haluaisin pelata jää kiekkoa ammatikseni, mutta Suomessa se ei ole 
mahdol lista. (Kirjoi telma 5.)  

Kirjoitelmassa tuotetaan ero jääkiekkoilijan ammattilaisuuden ja har-
rastamisen välille. Kirjoittaja poh tii toimijuuden ja tilan suhdetta suku-
puolen näkökul masta todeten, että naisten ei ole mahdollista pelata Suo-
messa ammatikseen. Arja Huttunen (1995, 218) on huomauttanut miesten 
pelaa van rahasta, mutta naiset sen si jaan pelaavat vain harrastamisen ilosta, 
koska jää kie kon käytännöt eivät juuri tarjoa naisille muuta mahdollisuutta. 
Kirjoit taja rajaa Suo men pois nais ten mahdollisuuk sista, mutta ei mai nitse 
ammattipelaamisen mah dolli suutta ulko mailla. 
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Jotkut tytöt liittävät toi vei siinsa ta voitteita erilai sista arvo kisoista.

 Minä haluan tulevaisuu delta [...] ja sitä, että pääsisin lei jonan pen tui hin 
josta pää sisi arvo kisoihin. (Kirjoi telma 11.)

Kirjoitelma kuvaa, että pelkkä sukupuolirajojen ylittämi nen ei riitä, vaan on 
myös monia muita rajoja, jotka pelaajan pitää ylittää. Kirjoit taja tuo esiin 
jääkiekossa monien muiden lajien tapaan vallitsevan hierarkian, johon poh-
jautuen lajissa on mahdollista edeltä. Kirjoitel massa mainittu Leijonan pennut 
on yksi polku naisten ja tyttö jen jää kiek kouralla. Pelaa jat Lei jonanpentuihin 
valitaan aluetason kar toitusta pahtumiin osal listu neista tytöistä. Leijonan-
pennuissa pelaa vat ja har joittele vat alle 16-vuotiaat tytöt ko koon tuvat yh-
teen heille järjestettä vissä tilai suuk sissa, esimer kiksi leireillä. Tällä het kellä 
nais ten jääkiekkoilija toimijuus kilpakiekossa etenee seuraa van hierarkian 
mukaan. Lei jonanpennuista on mahdollista päästä N16-maa joukku ee seen. 
Seu raava vaihe lei jonapolulla on mah dollisuus päästä lei jonatyt töihin, jossa 
pe laajat ovat alle 18-vuoti aita ja voivat puolestaan päästä N18-maa joukku-
ee seen. Seuraava ja ylin taso suomalai sessa nais ten jääkiekkoi lussa on naisten 
maajoukkue. (Suomen jää kiekkoliitto.) Järjestelmä tuot taa mo nien mui den 
urheilu la jien tavoin hierar kioita, eroja ja luokit teluja, joissa ur heilijat arvo-
tetaan ja laitetaan pa remmuus järjes tykseen eri laisten kri teerien pe rusteella. 
Vain osa pelaa jista pää see lei jonapo lulla eteen päin, ja vain harvat tulevat 
valituksi maa joukkueisiin ja pääsevät arvokisoihin.

Seurasin miesten pelejä ja innos tuin itsekin ja me nin ko keile maan tyt
tökiek ko ta pahtu maan ja se tuntui muka valta ja aloi tin pelaa maan ja on 
ollut mu kavaa. (Taustatietolo make 2.)  

Vastaaja ilmoittaa seuranneensa aktiivisesti miesten SM-liigaa, minkä vuoksi 
hän päätti ryh tyä pelaamaan itsekin. Jää kiekko on yksi Suomen suosituim-
mista yleisölajeista, ja erityisesti mies ten SM-lii gapelien seu raami nen on 
kulttuuri sesti merkittävä ilmiö. Liigapeleissä katso mot täyttyvät kat sojista, 
jotka yh tyvät sekä kannustavaksi että kriti soivaksi ”kiekko kan saksi”. Li säksi 
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miesten SM-liigatulok sia voi seurata niin sano ma leh distä, interne tistä kuin 
televisio stakin. Kirjoittajan toimijuus on saanut alkunsa ”kiek ko kansaan” 
liit tymi sestä ja rakentunut vuorovai kutuk sessa suomalaiselle kulttuurille 
ominaisen ilmiön kanssa.  Ky seiseen joukkueeseen kirjoittaja mainitsee 
liittyneensä vasta sen jälkeen, kun hän monien muiden tyttöjen tapaan 
käynyt ensin tyttökiekkotapahtu massa.

säröjä yhteisöllisyydessä  
– yhdessä, yksin vai kaverin kanssa?

Pelisäännöt virallisten käytäntöjen toimintamalleina ovat yhtei set ja mu-
kailevat edellä kuvattua yhteisöllisyyttä. Pelisääntöjen poh jalta voisi olettaa, 
että käytännöt ovat autonomisoituneita ja normien pohjalta vakiintuneita 
yhtenäisiä käytäntöjä. Aineiston lukemi nen kuitenkin osoittaa, että käytän-
nöissä tulee toistuvasti eteen tilanteita, joissa toiminta poikkeaa normeista 
virallisten ja epävirallisten käytän töjen risteämässä. Tässä luvussa analyy sin 
kohteena ovat eri laiset on gelmat, joiden tulkitsen vaikuttaneen yhtei-
söllisyyden kehittymiseen.

Taru Ollikainen (2012) on tutkinut seitse mäsluok kalaisten tyttöjen 
kaverisuosiota ja luokkahenkeä. Hän tulkitsee luok kahengen koulun infor-
maalin kulttuurin ideaaliksi yhteisölli syydeksi ajatellen, että luokkahenki 
on yksi yhteisöllisyyden ilmentymis muoto koulun ar jessa. Ollikaista (mt., 
145) mukaillen tulkitsen jouk kuehen gen erääksi yhteisölli syyden ilmene-
mismuodoksi. Seuraavaksi koh dennan katseeni joukkueena toi mi miseen eli 
siihen, miten tytöt itse määrittele vät joukkueena toimimisen yhtei sölli syyden 
ihanteena ja miten se muotoutuu yksilöiden välisessä toiminnassa:

 
Emilia: Mun mielestä pitäs ainaki kaikki olla siinä samassa, tehä samal la 
 lailla ja samat jutut. Samaan tahtiin ja sillain. Var sin kin pelissä, mutta 
ei nyt ehkä reeneissä, niin kyllä hän sitä joskus on kin, että oma toi mista 
vede tään, mutta ennen peliä pi täs mun mie lestä kaikkien olla sa massa ja 
len kil läki niin ois ollu kiva, jos ois juostu yhessä, mutta ei juostu.
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Mirella: Niin ja, että jos ensin ootetaan kaikki sinne, että siellä on just 
ne jotka on aina viimeisenä, niin sitten niitä oo tetaan sinne lenkille ja 
sit ne ei loppujen lopuksi käy kään sitä lenkkiä.

Emilia: Eikä juokse. Se on kaikista ärsyttävintä, jos ei voi juosta niin ku 
kaikki. Mun mielestä että jos ollaan lämpillä niin kaikkien pitäs juosta, 
jos yks juoksee.

Emilian ja Mirellan puheessa tuotetaan toimijuutta yhteistyössä joukkueen 
toisten toimijoiden kanssa. Puheessa rakentuva kuva kohdistuu virallisten ja 
epävirallisten käytäntöjen risteämään. Puheessa tuodaan esiin erilaisia epä-
kohtia, jotka eivät mukaile oletettua yhteisöllisyyden ihannetta. Epäkohdat 
näkyvät esimerkiksi viivyttelynä yhteisiltä juoksulenkeiltä. Puhe ilmentää 
neuvottelua siitä, mikä on hyväksyttyä ja normien mu kaista toimintaa ja 
mikä puolestaan ei. Tämä tapahtuu sääntöjen myö täilemisen ja vastustamisen 
diskurssissa. Keskus telussa rakentuu raja toimijoiden välille pronominien ne 
ja kaikki avulla, jolloin ne vastustavat sääntöjä kaikkien myötäillessä sääntö-
jä. Tyttöjen puheessa joukkueena toimimista performoidaan valmenta jan 
antamien ohjeiden mukaan, mutta puheen perusteella kaikki ei toteudu 
ohjeiden mukaisesti. Joukkueena toimimiseen liittyvä puhe mukailee Taru 
Ollikaisen (2012) tut kimuk sessa mukana olleiden oppilaiden vasta uksia. 
Hänen tutkimuksessaan puhe hy västä luokkahengestä noudatti normatii-
vista ”kaikki tulevat toimeen kaik kien kanssa” -ihan netta, joka täs mentyi 
halukkuudeksi työskennellä kaikkien kanssa. Tässä tapauksessa tytöt puhuvat 
haluk kuudesta tehdä erilaisia asioita yhdessä, jolloin joukkueena toimimista 
ja joukkuehenkeä tuotetaan esimerkiksi juoksemalla yhdessä. 

Emilian puheesta välittyy suora ärtymys turhaa odottelua ja sääntö jen 
rikkomista kohtaan. Sääntöjen rikkominen näyttäytyy epä mukavana, toimi-
misena vastoin yhdessä sovittuja toi minta sään töjä. Vastarinnalla virittäytynyt 
toimi juus herätti muis sakin tytöissä nega tiivisia tun teita. Kirjoitelmis saan 
he purkavat är syyntymis tään sääntö jen laiminlyömistä kohtaan. Yhdeksi 
kri tisoin nin kohteeksi nousee tois ten ihmisten kunnioittaminen: 
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Kopissa minua on viimeisten viikkojen aikana alkanut tym pi mään se, 
miten jotku tytöt puhu vat valmentajille. Val mentajat ovat kumminkin 
vapaaeh tois työssä kans samme eikä heille mak seta siitä että he toimivat 
kans samme jo ten heitä pitäisi kun nioit taa omalla taval laan. (Kirjoi
telma 16.)

Kirjoittaja ottaa esiin havaitsemansa epäkohdan, jonka mukaan val mentajalle 
on puhuttu epäasiallisella tavalla. Voisi olettaa, että valmentajan kunnioitta-
minen määräytyisi vallan, auktoriteetin tai sovittujen pelisääntöjen perusteel-
la. Kirjoituksessa kunnioittaminen legitimoidaan kuitenkin vapaaehtoistyöl-
lä. Tyttöjen kirjoitel mien lisäksi myös kent tämuistiin panoistani löytyy mer-
kin töjä samasta tee masta. Kun valmen taja esi merkiksi tuli puku huoneeseen 
ennen pe liä selostamaan pe li kuvioita, toisinaan pukukopissa men neillään 
oleva kes kustelu ei tyrehtynyt, vaan sitä jatkettiin keskeyttä mättä. 

Yhteisöllisyyden ihanteeseen on sisällytetty ajatus, jonka mukaan jäsenyys 
edellyt tää vasta vuo roista toi mintaan sitoutu mista (Wen ger 1998, 73). Sen 
on oletettu näkyvän yhteis ten toi mintasääntö jen nou dat tami sessa, mutta 
joukkuela jissa sitou tuminen myös ta voit tei siin, harjoitteluun ja yh teistyö hön 
on katsottu tärkeäksi (Närhi & Frantsi 1998, 69). Seuraa vassa kirjoitel massa 
kir joittaja kuvaa normeihin aset tumista ja niistä poikkeamisen seuraamuksia:

On todella raivostuttavaa itse reenata täysillä ja kes kittyä har joi tuksiin, 
kun homma kusee siihen kun jotkut tytöt ei vät yritä täy sillä tai edes 
viitsi kuun nella. En itse edes ym märrä mitä järkeä on tulla reeneihin 
potkuttele maan ja vä hän läp simään kiekkoa. Sen li säksi voi jopa pilata 
muiden ree nit. (Kirjoi telma 19.)

Yllä joukkuehenkeä performoidaan sitoutumi sella. Kirjoittaja käsittelee 
sitoutumisen ja sitoutumattomuuden risti riitaa, joka vaikuttaa aiheut tavan 
kirjoittajassa ärsyyntymistä. Kirjoitelmassa tuotetaan toiseutta toimintaan 
sitoutuvien ja sitoutumattomien välille. Kirjoit taja kuvaa, miten hän pyrkii 
itse sitoutumaan harjoituksiin teke mällä har joit teet tunnollisesti ja vaadit-
tujen sääntöjen mu kaan toisin kuin ”jotkut tytöt”. Kir joittaja yhtyy omassa 
toiminnassaan yhteisöllisyyden yhteen perus edellytykseen eli henkilökoh-
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taiseen sitoutumiseen yhtei sön arvoihin, tavoittei siin ja toi mintatapoihin 
(ks. Wen ger 1998, 73). Si toutu mattomuus sen sijaan rajaa, estää ja hallitsee 
kirjoittajan mukaan toisten toimintaa häiritsevällä tavalla. Tulkitsen ohei-
sesta ja muista edellä esitetyistä puheenvuoroista välittyväksi sosiaalista 
kontrollia, joka ilmenee mo raalisena ja normatiivisena kontrollina. Tarkoitan 
sillä joukkueen jäsenten toisiinsa kohdistamaa kriittistä käyttäytymisen ar-
viointia (vrt. Korkiamäki 2013). Näen tyttöjen moraalisen ja normatiivisen 
kontrol lin paljastavan epäkohtia, jotka toteutuivat sääntöjen rikkomi sena 
ja uhmaamisena. 

Havain noin kenttätyöskentelyn aikana sitä, miten tytöt sijoittuivat pu-
ku huoneeseen ja mistä he hakivat  paikkansa. Järjestys muo vautui yleensä 
kaveriporu koiden mu kaan. Pukuhuone rakentuu hie rarkkisena paikkana, 
jossa ryhmän suhteet toisiinsa vaikuttavat sijoit tumiseen (vrt. Larsson, 
Fagrell & Redelius 2009, 8).  Syksyn kään tyessä tal veen olin tehnyt useita 
havaintoja joukku een sisällä muo dostuneista kaveri poru koista. Kaverukset 
is tuivat useimmiten vierekkäin ja toi mi vat joukku een muissa kin tilaisuuk-
sissa yh dessä pie nem pinä kaveri ryhminä. Kiintei siin kaveriporukoihin 
kuulumat tomat tytöt puoles taan haki vat huoneesta paikkansa sieltä, missä 
oli va paata, ja he toimi vat yh teisissä ti lai suuk sissa yh tenä isompana ryhmänä.

Riina pohti ka veripo ru koiden merkitystä joukku eessa toimijuu delle 
seuraavanlaisesti:

Riina: No ne on semmonen asia, jolle ei oikeasti pysty mitään loppujen 
lo puksi, että kun kaverustuu jonkun kanssa, niin sitten sitä vaan ha luaa 
olla sen kans ja sitten niitä muodos tuu. Mutta kui tenkin sil lain, että ne 
ei sais olla niin kireitä, että sinne kuuluu tietty määrä ihmisiä, vaan että 
kaik kien pitäs tulla toimeen kaik kien kans. 

Riinan puheessa yhteisöllisyys on neuvottelun alaisena. Tätä kuvastaa 
konditionaalimuotojen käyttäminen, jonka voi olettaa viittaavan opittuun 
yhteisöllisyyden ihanteeseen ja yhteisöllisyyden konkreti soitumisen dilem-
maan; kaveriporukoita ei saisi olla, mutta käytän nössä niitä muodostuu. 
Puheessa korostuu, että kaverustuminen luon nollisesti tuottaa kaveripo-
rukoita ja kuppikuntia, ja siksi ne ovat myös legitimoituja. Kaveriporukat 
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nähdään haitallisiksi silloin, jos niiden rajat ovat niin tiukasti mää rätyt, 
että jäse niä otetaan mukaan vain va likoi den. Taru Ollikainen (2012, 145) 
on tarkas tellut tyttöjen kave riryhmittymiä ja niiden hierarki oita. Hän ku-
vaa statuksiin liittyvän hierar kian näkyneen muun mu assa siinä, kuinka 
suosittuun porukkaan pääsemisestä kilpail tiin, vaikka sii hen kuuluvat tytöt 
suhtautuivat mukaan ha luaviin epäystä vällisesti ja var tioi vat ryhmän rajoja 
tarkasti. Myös Päivi Berg (2010a) on havainnut lii kun tatunneilla esiintyvän 
mu kaan otta mista ja ulossulkemista. Hän kertoo kritee rien kietou tuneen 
näissä tilanteissa liikunnallisiin taitoi hin, kaverisuhteisiin ja hie rarkioi hin. 
Seu raa vassa kirjoitelmassa poh di taan kuppikuntien ja kaveri po rukoi den 
seurauksia ja sitä, miten ra jojen rakentaminen näkyy arjessa:

Ennen treenejä kopissa ja sen ulko puolella on rento tun nelma, vaikka 
usein muodos tuukin kuppikun tia. Joskus juo ruilua ja selän takana pahan 
puhu mista huomaa, joka vä hentää joukku een yh teis henkeä ja keskitty
mistä. (Kir joi telma 18). 

Kirjoitelmassa kuppikuntien nähdään toisinaan tuottavan on gelmia, jotka 
välittyvät koko joukkueeseen. Tekstistä on tulkittavissa, että kuppikunnat 
altistavat tietyntyyppiselle puhetavalle, joka koh distuu kuppikuntiin kuu-
lumattomiin jäseniin. Kuppikunnissa synty neiden puhetapojen nähdään 
keskittävän huomion epäolennaiseen, ja puhetapa välittyy negatiivisesti 
yhteisöllisyyteen ja ryhmään kuulumi sen tunteeseen. Tiloihin sijoittumi-
nen, paikan hakeminen kaverin läheisyydestä sekä syntyneet kaveriporukat 
tuottavat joukkueen sisäistä hierarkiaa ja sosiaalisia valtasuhteita. Harrastus 
hahmot tuu sosiaa listen suhtei den tilana, jossa ta vataan kavereita ja pide-
tään hauskaa heidän kans saan, mutta väistämättä se avaa myös tilan, jossa 
harjoi tellaan sosiaa lista vallankäyttöä. Vallan käyttö voi ilmetä nimit telynä, 
eristämisenä ja hierarkioiden rakentami sena (vrt. Tolonen 2001, 83). Tässä 
tapauksessa sosi aalinen vallankäyttö näkyy kup pikun tina, jotka rakentavat 
hierar kioita joukkueen jäsenten välille. Kuppi kuntien myötä toimijuus ja-
kautuu joko mukaan pääsemiseen tai ulossulkemiseen. Kup pikuntien muo-
dostumisessa ja nii hin liitty vässä käyttäytymisessä on ha vaitta vissa myös 
piirteitä, jotka voivat her kästi viedä kiusaamisen ja kiu sa tuksi tule misen 
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ko kemuksen tielle. Seuraava kir joi telma kuvaa kuppi kun tien tuottaman 
puhetavan ja käyttäytymisen vaikutuksia:

Harjoituksissa olen huomannut sen, että jos joku ei osaa niin hyvin kun 
toi set, alkaa selän takana puhuminen ja nau raminen. Kauem min pelan
neiden pitäisi ymmärtää se, että vasta aloitta neet pe laajat eivät kaikkea 
osaa, mutta he yrittä vät. Kannus taminen siis ei ole pahasta. Joukkueen 
si sällä on paljon eri ”po rukoita” jotka pyö rivät keskenään tree neissä ja 
pe leissä. Ei ole kiva jäädä yksin ve nyttelemään ennen pelin al kua. Ensim
mäi sessä pe lissä mi nulla oli jo hieman tympeä fiilis, sillä huomasin miten 
sa massa ket jussa oleva pe laaja ilmeili kuultuaan ni meni koska olin hä nen 
hyökkääjäpari. Ei sitä voinut olla huomaa matta. Tuollaiset asiat pi täisi 
pi tää omana tietonaan. (Kirjoi telma 8).

Kirjoittaja kuvaa toimijuuttaan sekä sen tilaa, mahdollisuuksia ja reu naehtoja 
tullessaan yhtei söön uutena jäse nenä. Kirjoitelmasta on ha vaittavissa sosi-
aalista vallankäyttöä, joka ilmenee eron tuottamisena ja porukoista ulossul-
kemisena. Se kuvastaa eron teke mistä ”vasta aloitta nei den” ja ”kau emmin 
pelanneiden” kes ken. Ero mer kitsee ra kennetta erota jostakin, ja rakennetta 
tuote taan hallin nan ja pois sul kemisen avulla. Sen vuoksi termi erota jostakin 
on saanut merki tyksen olla vähem piarvoi nen tai vä hemmän. (Rojola, 1996, 
161.) Anna-Leena Riita oja (2013, 32) tarkoittaa eron rakentumisella sitä, 
että eroissa ei ole kyse mis tään ennalta määrätyistä, luonnollisista tai py-
sy vistä omi nai suuk sista. Eroja ei ole olemassa ennen kuin ne teh dään, eli 
ne ovat dis kursiivi sesti tuo tettuja. Se, mikä merkityksellistyy eroksi tai 
toi seu deksi, riippuu kon tekstista. Toi seuden voi ajatella epä sym met riana 
jo honkin, joka määrittyy en simmäiseksi, etu oikeute tuksi tai jol lakin ta valla 
”paremmaksi”. (Mt., 32–39.) Kir joitelman mukaan toi mi juutta määrittävä 
ero syntyy kiekkoilijan pelihistorian ja koke muk sen perus teella. Koke-
mattomuus määrittyy toiseudeksi pidem pään pelanneisiin nähden. Eron 
tekeminen viittaa prosessiin, jossa toi mijuutta luo kitellaan erilaisiin, toisil-
leen vastakkaisiin kategorioihin ja positioi hin rakentaen hierarkiaa toimi-
joiden välille.
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Eron tekeminen ja toiseuden tuottaminen johtavat ryhmästä ulos sulke-
mi seen. Kirjoitelmassa kuvataan kiusaamista. Sitä voi tapahtua kaikissa 
yhteisöissä. Päivi Hamaruksen (2006) mukaan kiusaaminen on yksi sosi-
aalisen käyttäytymisen muoto ja liittyy sosiaalisiin suh teisiin, joissa jollekin 
ryhmän tai yh teisön jäsenelle osoitetaan esimer kiksi, että häntä ei haluta 
ottaa mu kaan yhteiseen toimintaan tai tilan teeseen. Kirjoit ta jan tullessa 
uutena jäse nenä joukkuee seen ”po rukat” ovat sulkeneet hänet pois kave-
riporukoista. Kiusaa misen muodot voi daan jakaa hil jaiseen, sanalliseen tai 
fyysiseen kiusaamiseen. Hiljainen kiusaaminen on vai keasti tunnistettavissa. 
Sii hen sisältyviä piirteitä ovat esimerkiksi toisen tui jottaminen, katsekon tak-
tin välttämi nen, mer kittävien katsei den vaihtami nen jonkun muun kanssa, 
il meillä viestimi nen, selän kääntäminen, pu humattomuus, huokailu tai muu 
il meillä viestiminen. (Höi stad 2003, 80.) Kirjoittajan kuvaama tilanne viittaa 
hiljai seen kiu saamiseen, jossa koros tuu ruu miin kieli. Kirjoit taja on havain-
nut ka veri porukoista ulossulke mista tapahtuvan heti en simmäisestä pelistä 
alkaen eri laisten ilmeilyjen värittämänä. Hän on huoman nut, että sa nallista 
kiusaamista on esiintynyt myös toisten tyttöjen epäonnistumisien yhteydessä. 

Christina Salmivallin (2003, 10–11) määritelmä kiusaamisesta koros taa 
tilantee seen liittyvää valtasuhdetta. Kiusaajalla on jonkin asian suhteen 
valtaa enemmän kuin kiusatulla, jolloin kiusaaja on vahvemmassa ase massa 
kuin kiu sattu. Valtansa tai voi mansa avulla kiusaaja saa yliotteen kiusatusta. 
Tässä tapa uksessa valtasuhde muodostuu kiusaajan pe likoke muksen pohjalta 
”paremmuudesta” ja ”ensimmäisyydestä”. 

Hiljainen kiusaaminen voi usein jäädä huo maamatta. Tutkijana huo-
masin, että kuppikuntia syntyi ja ne vaikutti vat joukkueen järjestäy tymiseen 
ja hierarkiaan, mutta kirjoitelman ta pauksesta minulla ei ol lut ha vaintoja. 
Tapaus havahduttaa huomaa maan, miten aikuinen voi työssään olla rajoittu-
nut. Katse ei ehdi ta voittaa kaik kea, mitä ympä rillä ta pahtuu. Kiusaaminen 
ja ryh mästä poissulkeminen ovat ikäviä kokemuksia ja voivat jät tää ikui-
set arvet. Siksi tapaus haastaa myös pohti maan, miten olisin tai miten me 
aikui sina oli simme voineet puuttua ti lanteeseen, tapah tuiko kiu saa mista 
kirjoi telman kir joitta mi sen jälkeen ja oli vatko muut kokeneet tässä jouk-
kueessa vastaa van laista. 
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yhteenvetoa luvun sisällöstä

Edellä olen lähestynyt tyttöjääkiekkoilun kulttuurisia käytäntöjä toi-
mijuuden, tilan ja hallinnan näkökulmista. Olen kuvannut fyysiset tilat ja 
ajalliset hetket, joissa joukkueen jäsenet tapasivat toisi aan. Tiivistäen tul-
kitsen tilojen piirtyvän rajattuina, säännösteltyinä ja sukupuolitettuina. Ne 
ilmenevät sukupuolten ja toimijoiden erillisinä paikkoina, joissa sukupuolten 
eroa vahvistetaan ja merkitään erilaisilla omistus- ja hallintasuhteilla. 

Tyttöjen osallistaminen yhteisten pelisääntöjen laatimiseen ilmen-
tää urheiluseuratyötä yhtenä nuorisotyön muotona. Pelisäännöt ovat 
keino harjaannuttaa pelaajia päätöksentekoon ja yhteisten asioiden so-
pimuskäytäntöihin. Kirjallisten pelisääntöjen sopimusprosessissa käytän-
nöille vahvistetaan legitimoitu perusta. Kirjallisessa muodos saan pelisäännöt 
ovat julkiset ja ilmentävät käytäntöjen virallista tasoa. Niissä kiteytyvät arvot 
ja normit, jotka joukkue sisällyttää yhtei söllisyytensä perustaksi.

Olen kuvannut, miten toimijuutta tuotetaan pelisääntöjen viiteke hyksessä 
tiettyjä rituaaleja ja käytäntöjä toistaen. Ar jessa rituaalien noudattaminen 
näkyy yksittäisten ja toistu vien tekojen suorittamisena. Joukkuehenkeä 
tuotetaan musiikilla, jää kiekkokulttuuriin kuuluvilla ”huudoilla” ja ”läp-
syillä” sekä muilla yk sittäisillä käytännöillä. Seuran logolla varustetut asut 
puolestaan toi mivat jääkiekkoilijuuden perfor matiiveina. Kapteenin rooli 
joukkueensa esikuvana on merkitykselli nen. Kapteeniutta performoidaan 
virallisten käytäntöjen pohjalta. Kapteeni toimii virallisten ja epävirallisten 
käytäntöjen risteämässä. 

Tyttöjen puheenvuorot tuottavat kuvauksia erilaisista pelihistori oista ja 
vaihtelevia merkityksiä harrastuksesta. Tyttöjen kirjoitukset kuvaavat, miten 
jääkiekossa(kin) toiminta eriytetään sukupuolen mu kaan. Pojat pelaavat 
yleensä poikajoukkueessa ja tytöt puolestaan tyt töjoukku eessa, mutta jotkut 
näistä tytöistä ovat aloittaneet poika joukkueessa ja siten ylittäneet Barrie 
Thornen (1993) mainitse mat sukupuoli rajat konkreettisestikin. Tyttönä tyt-
töjoukkueessa tähän ”poika maiseen” harrastukseen ryhtymisen raja rakentuu 
matalampana ja symbolisempana kuin tyttönä poikajoukkueessa pelanneilla. 

Tyttöjen puheenvuoroissa harrastukseen liitetään sellaisia merkityk siä 
kuten hyvinvoinnin ylläpito, sosiaaliset suhteet ja kaverit, ammatillisuus 
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ja uralla eteneminen maajoukkueeseen ja arvokisoihin saakka. Sosiaaliset 
suhteet ja kaverit näyttävät nousevan hallitsevaan asemaan myös epä viralli-
sissa käytännöissä. Virallisten käytäntöjen ja epävirallisten käy tän töjen 
tarkastelu rinnakkain osoittaa, että virallisella tasolla vallitsee nä ennäinen 
yhteisöllisyys, joka kiteytyy pelisäännöissä. Epävirallisissa käytännöissä 
yhteisöllisyys puolestaan piirtyy hajautettuna ja rikkinäi senä yhteisöllisyy-
tenä. Tyttöjen puheenvuoroista on luettavissa, miten yhteisöllisyyden säröt 
syntyvät vi rallisten käytäntöjen ja epävirallis ten käytäntöjen risteämässä, 
kun polut risteävätkin eri suuntiin. Epä viral lisissa käytännöissä rakentuu 
erilaisia prosesseja ja tapoja, jotka ilmenevät sosiaalisena vallankäyttönä ja 
tuottavat eroja toimijoi den välille. Käytännöissä tuotetaan eroja ja hierar-
kioita kavereiden, pelitaitojen ja pelihistorian mukaan. Ne syn nyttävät joko 
kaveriporu koista ulossulkemista tai niiden sisään pääse mistä.
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5 kiEkkoilijan mallisubjEkTiudEn 
rakEnTaminEn

Seuraavaksi keskitän huomioni erityisesti valmentamisen käytäntöi hin, 
jotka sisällytän käytäntöjen viralliselle tasolle. Lähtökohtana on, että valta 
on tuottavaa: se tuottaa toimijuutta, tietynlaisia ruumiita ja tietynlaista 
subjektiutta (ks. Foucault 1982, 220–221). Pohdin, miten toi mijuutta 
tuotetaan valmentamisen yksittäisissä käytännöissä ja mi ten käytännöt 
ohjaavat toimijuuden muotoutu mista. Lisäksi tarkastelen, mil laisia tavoit-
teita, odotuksia ja vaatimuksia jää kiekkoilijan toimijuu delle ja oletetulle 
mallisubjektiudelle asetetaan.

Käytän toimijuuden rinnalla subjektin ja sub jek tiuden käsiteitä. Kie-
liopillisesti subjekti viittaa lauseessa ole vaan tekijään tai ko kijaan. Subjektiu-
teen liittyy monia erilaisia näkökul mia ja teorioita, mutta ajattelus sani olen 
no jannut Suvi Ronkaisen (1999) määritte lyyn subjek tiudesta. Subjektiudessa 
on kysymys tilanteisesta, historiallisesta, ajassa ja paikassa tapahtuvasta 
sub jektiksi tule mi sesta. Subjektiuteen liitty vät minuus, it seys, persoona ja 
yksilöllisyys muotoutuvat erilai sissa diskurs seissa ja käytännöissä. Ymmärrän 
subjektin tekeväksi, tie täväksi, puhuvaksi, osaa vaksi ja tahtovaksi toimijaksi. 
Kielel lisen ulottuvuuden lisäksi subjekti on ruumiil linen ja liikkuu aina jos-
sakin materiaalisessa ja sosiaali sessa tilassa toimien, tehden, puhuen, osaten 
ja tahtoen. (Ronkainen 1999; Vei jola & Jokinen 2001, 233.) Tietä västä 
sub jektista tulee pai kantu nut, ruu miil linen, sukupuolinen, seksuaali nen, 
ro dullinen, etninen sekä tiettyyn pu huja- ja in tres sipositioon si toutunut 
(Matero 1996, 263). Näen subjektiuden proses sina, joka ei ole pai kallaan 
pysy vää, vaan se muotoutuu hallinnan eri proses seissa.

Olen lukenut aineistoa tilan, toimijuuden ja hallinnan käsitteiden avulla. 
Lähtökohtanani on ollut ajatus, että jääkiekkovalmennusta ei voi sivuuttaa 
ilman valtaa ja hallintaa. Ym märrän hallinnan Michel Foucault’n (1982, 
220–221) ajattelun pohjalta yksilön käyttäytymisen ohjaamisena, jolla 
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säädellään ja reunoi tetaan val lan kohteen toimitilaa. Hallinta toteutuu 
poliitti sella, institutionaalisella ja eettisellä ulottu vuu della. Nämä Nikolas 
Rosen (1998, 153) nimeämät hallinnan ulottu vuudet ovat toimineet tässä 
luvussa aineiston lukemisen kehyk senä. Nimeän poliittisen ulottuvuuden 
ylei seksi ulottuvuudeksi, mikä tar koit taa yhteiskunnassa yleisesti hyväksyt-
tyjä ja to teutuneita käytän teitä. Koska raja ulottuvuuksien välillä on liu kuva 
ja ulottuvuu det leikkaavat toisiaan, kuten Rose (mt.) painottaa, on käytän-
töjen sijoit taminen vain yhdelle tietylle ulottuvuudelle on gelmallista. Siitä 
huo limatta hallinnan ulottu vuudet antavat suuntaa ana lyysille ja aineiston 
jäsentämistyölle, jolloin ne toimivat työssäni ana lyytti senä välineenä. Jääkie-
kossa käytet tävä kieli on käytäntö, jonka olen sijoit tanut hallin nan ylei selle 
ulottuvuudelle. Urheilullisuus elä mäntapana on käy täntö, jonka olen koh-
dis tanut yleisen ja institutio naalisen ulottuvuu den rajamaas toon. Institu-
tionaalinen ulottu vuus sisältää muutamia muita valmennuksen käy tän töjä. 
Eettinen ulottu vuus sen sijaan tar koittaa analyysissäni yksilö ulottu vuutta.

Pelin kieli ja toimijuuden tuottaminen pelissä

7.2.2010. Peli. Kerrotaan kentälliset ja pelaajien roolit. Tau olla 
valmen taja pu huu: Lai turi kaartaa vää rään suun taan ja pois. > me nee 
mahdolli suus kiekon riistoon hyökkä ys alu eella. Ollut hy viä hyökkäyksiä, 
mutta ei apuja. Kie kollisen tehtävä: ammu ja mene kohti kiekkoa. Kie
koton: mene lapa jäässä. Jos tulee ri pari/syöttö, sijoitu niin, että pys tyt 
am pumaan si sään. [...]. Kie kot tomana: liiku, häi ritse, karvaa, riistä. Jos 
kiekko meillä > syötä kohti maalia. Kie kolli nen ampuu kohti maalia ja 
kiekoton hak kaa si sään. Lo pussa: Pe lattiin hyvin. Oli maa linteko paik
koja, mutta maa liteko ei hyvää. Syy ei yksis tään am pujan, vaan kaikkien 
pi tää osal listua. Pakki ot taa laitaan tulevan, sentteri kes keltä. Nyt kävi 
niin, että laituri kaarsi pois, heitti kie kon pois. Meni mah dollisuus saada 
kiekon riisto. Oli hy viä yhden pelaajan hyökkäyk siä, mutta ei apuja. Kie
kollisen teh tävä on mennä kohti maalia ja ampua. Kiekottoman tehtävä 
on mennä vauhdilla lapa jäässä ja jos tulee ri pari, niin am pua sisään tai 
jos tu lee syöttö, niin ammu sisään.  (Kenttämuis tiinpa not.)
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Sekä oheinen katkelma että Erkka Westerlundin (1990)17 kuvaus jääkie kon 
ideologi asta kuvaavat hyvin lajissa käytettävää kieltä. Toi min taympä ristössä 
käy tetään runsaasti kieliku via ja meta foria, joiden avulla jää kiekko lajina 
erottuu muista urheilulajeista. Pelissä käytetty kieli sisältää sotaisia metafo-
ria. Useimmiten val men taja käytti, kuten jääkie kossa on ta pana, ly hen teitä 
”laituri” (laita hyökkääjä) ”sentteri” (kes kushyökkääjä) ja ”pakki” (puolusta-
ja), mutta näi den rinnalla esiintyy muitakin sotai sia termejä. Jää kie kossa 
käytettä vät termit puolus taja, hyökkääjä, puo lustaa, hyö kätä, puo lustusalue, 
hyök kä ys alue, laukaus, riistää, häiritä, mennä päälle, kaksinkamp pailu, 
taistella ja am pua viittaavat sodan käyntiin ja maanpuolustuk seen. Nämä 
ter mit löyty vät myös jääkiekon viralli sesta sääntökirjasta. (Ks. myös Suomela 
1998, 30–49.) Armeija ja so dankäynti puolestaan on liitetty perinteisesti 
miehiin. Ne ovat alueita, joissa väki valta ja maskuliini suus liittyvät toisiinsa. 
( Jokinen 2000, 132.)  

Olennaista me tafo rassa on se, että siinä yksi asia tulee ymmärre tyksi tai 
koe tuksi toi sen asian avulla. Metaforat perus tu vat yhteyksiin, joita nä emme 
eri käsit teiden välillä. (Lakoff & John son 1980; Suomela 1998, 30–49.) Merja 
Suo mela (1998) on tehnyt metafora-ana lyy sia jää kiekon kielestä rinnastaen 
jääkiekon sodankäyntiin. Hän on käyttänyt ana lyysissään George Lakoffin 
(1990) teoriasta lai nattuja lähdealueen ja koh dealueen termejä. Metaforassa 
säilyy läh de alueen, esimer kiksi sodan mie likuvara kenne, kun lähdealue ku-

17 Jääkiekkovalmentajana tunnettu Erkka Westerlund (1990) on kuvannut jääkiekko-
pelin logiikkaa. Hyökkäys peliä pela taan silloin, kun kiekko on jouk kueen hal lussa. 
Tavoit teena on maalin saaminen omalle joukku eelle. Hyökkääjän tehtä viksi luetaan 
maalin teko, tilan voitta minen, kie kon pi täminen omalla jouk ku eella sekä puolustus-
valmius. Hyökkäyspelissä pelaaja on maa lintekijän, pelinra kentajan tai ti lanteki jän 
roo leissa. Jos pelaaja ei ole tekemässä maa lia, tavoit teena on silloin rakentaa pe liä 
ja pyrkiä pi tämään kiekko oman joukku een hal lussa joko kuljettamalla sitä eteen-
päin tai syöttä mällä jollekin toiselle joukku een pe laajalle. Kiekon syöttämi nen on 
kahden pelaajan yhteistyötä, jossa syöttäjä pyr kii luomaan vas taanottajalle hy vät 
edellytykset jatkaa pelin kulkua. Syö tön lisäksi toi nen olennai nen osa hyökkäyspeliä 
on kiekottomien pe laajien liik kuminen. Mitä tehok kaammin kiekot tomat pelaajat 
liikkuvat, sitä vaike ampi vastus tajan on var tioida hyök käämässä olevia pelaajia ja 
keskittyä omaan puo lustus peliinsä. Syötön ja liik kumisen avulla teh dään kie kolliselle 
pelaajalle tilaa ja ai kaa. (Wes terlund 1990,362–363; SLJ.)
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vautuu kohde alueeseen, esimerkiksi jää kiekkoon. Niinpä jää kiekko on sotaa 
-metafora säilyt tää sen mieliku vara ken teen, joka meillä on sodasta, mutta 
me taforinen kuvaus on kui tenkin osit taista, joten vält tämättä kaikki läh-
dealu een ominai suudet eivät ku vaudu kohde alueeseen. (Lakoff & John son 
1980, 5; Suomela 1998, 30–49.)

Yllä olevassa katkelmassa valmentajan palaute kohdistuu pelaajan roo-
leihin hyökkä yspe lissä sekä hyökkäys pelin rakentami seen. Pu heesta välittyy 
arviointia ja kontrollia, joka kohdistuu ruumiin suori tuksiin. Tulkit sen otteen 
sisällössä kuvatun toiminnan vertautuvan sii hen, mistä Foucault (1980, 
184–185) kirjoittaa kuvatessaan armeijan ke hittymistä historian varrella. 
Foucault (mt., 184) kirjoittaa armeijan muuttumi sesta monimuotoiseksi ko-
neeksi, jonka eri osat siirtyvät suhteessa toi siinsa muodostaakseen määrätyn 
kuvion ja saavuttaak seen tietyn tu loksen. Pelin kulusta on havaittavissa kaksi 
armeijan pe rustehtä vää, jotka ovat oman alueen puolustaminen ja vastustajan 
alu eelle hyökkääminen. Noissa nimetyissä tehtävissään pelaajien on et sittävä 
paikkansa siltä alueelta, joka on hänen toimialuettaan. Toi mi juus pe li tilassa 
edellyt tää niitä performatiivisia tekoja, jotka toimialu eella toi mimiseen 
kulttuurisissa käytännöissä on sisällytetty, mutta kuten pa laute osoittaa, teot 
eivät aina noudata odotettuja käytäntöjä ja toivottu tulos jää saavuttamatta. 

Seuraavassa tilanteessa palautteen aiheena on puolustajan roolissa 
toimimi nen:

 
14.11.2009 Peli. Tauolla valmentaja: Oman maalin edusta, meidän pitää 
olla siinä. Tul leet maaliton tullu siiitä, että mei dän yh teis työ ei toimi 
tässä. Tämä alue pitää olla mie hi tetty. Kaikki pakit on kadonnu siitä, 
mitä käy tän nössä jos kus ta pah tuu. Jos pakki jou tuu väärään kul maan/
maalin taakse, pelaa tilan teen lop puun ja palaa takai sin. Pe laa niin, että 
on vas tus tajan ja maalin välissä. Jos on käynyt niin, että molemmat pakit 
on kar ku teillä, niin sentterin pi tää pe lata maalinedustalla. Val mentaja 
piirtää taululle selostaen: Täällä oli hirvee häs säkkä. Tossa oli yksi vas
tustajan pe laaja, jonka selän ta kana oli mei dän pelaaja. Kiekko tuli tä
hän ja tämä teki maalin. Omassa pää dyssä pi tää sijoittua vas tus tajaan 
nähden niin, että on vas tus ta jan, jota pi tää, ja oman maalin vä lissä. 
Puo lus tus pelissä pankaa päähän ylös, mer kat kaa. Jos peli tuolla kul massa 
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ja olet oi kea pakki. Muista, että mulla ei ole tuonne asiaa. Seuraan sen 
tilan teen ja kat son edestäni, missä on vastustaja, jonka pi dän kiinni [...].    
(Kenttämuis tiinpa not.) 

Valmentajan palaute kohdistuu hyökkäyspelin lisäksi puolus tus pelin logiik-
kaan, puo lustajien tehtäviin ja liikku mi seen jäällä. Pelin logii kassa oletetaan, 
että hyökkä yspeli muut tuu puolustuspe liksi, kun kiekko me nete tään vastus-
tajalle.  Puolus tajan positio paikantuu kysei sessä ti lan teessa maa lin edus-
talle, jossa vas tustaja pelasi par haillaan hyökkä ys peliä. Oletus pelin kulusta 
ja pelaajien sijoittumisista kuvaa, että pelin logiikassa yksittäinen ruumis 
on kuin elementti, joka voi daan sijoittaa toivottuun paikkaan, jota voidaan 
liikuttaa ja joka on lii tettävissä toisiin ruumiisiin; toisiin pelaajiin (Foucault 
1980, 186). Peli kielessä yksittäinen toimija on osa pelin kokonaisuutta, johon 
hänen oletetaan voivan vai kuttaa tietyin performatiivein.

28.2.2010 Peli. Tauolla valmentaja kopissa: Me mennään löy sem mällä 
vauh dilla kuin vastustaja. Liiku valmiiksi oi keaan paikkaan, en na koi, 
lai turi, pakki val mis taudu [...]  kun men nään kaksin kamppai luun, 
mennään voi mak kaasti. On menty kak sin kamppailui hin löy sästi. On 
men tävä voi mak kaasti, mene kiekol lisen lä helle, maila alle, nosta ylös, 
tör mäys kyl keen, ei ronkki mista, ei tak lailua vaan luis telun kautta. Pa
ranna luiste lua. [...]. Nyt se on kiinni luistelemi sesta ja reagoimisesta. 
(Kenttä muis tiin panot.)

Oheisessa katkelmassa huomio keskittyy luisteluun, liik kumi seen, valmis-
tautumiseen, reagoimiseen ja kak sinkamppailuun. Valmentajan selostus 
kuvaa, että vaikka jääkiekko on vauhdi kas laji, tilanteet nope asti muuttuvia 
ja pelissä hyö dynne tään kaukalo päädystä pää tyyn ja reunasta reu naan, on 
toimintakulttuurin mukai nen toimi juus kui ten kin tarkoin rajattua ja posi-
tioihin pai kannettua. Hyökkää jänä hyökä tään ja puo lustajana puo lustetaan, 
jolloin on py syttävä niissä rooleissa, jotka toimi juudelle on kul loin kin 
mää rätty eikä niin, että ”molemmat pakit on karkuteillä”, kuten valmentaja 
pe laajien si joittu mista arvioi.  Rinnastettuna Foucault’n (1980, 186) ku-
vaukseen armei jasta ja ihmisen hyötykäytöstä osana suurempaa koneistoa 
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peli edel lyttää ruumiilta kronologisia liikesarjoja sekä sitä, että yksilöiden 
on sovitettava ai kansa toisten aikaan eli ajoitettava sijoittumisensa toisten 
pelaajien sijoittumisen perusteella. Yhdistän sen tavan, joka ilmentää pelin 
lo giikkaa, Foucault’n (mt., 189) käyttämään termiin taktiikka. Taktiikka 
kuvastaa tässä kurin keinoa ja tapaa rakentaa pelistä kokonaisuus, jossa 
pelaajat osaavat si joittua oikeisiin paikkoihin koodattujen toi mintojen, 
tiettyjen tekojen ja hankittujen taitojen avulla. Taktiikkaan si sältyy ajatus 
paremmasta lopputuloksesta voimien yhdistämisen avulla.

Hallinnan yleisellä ulottuvuudella kieli tuottaa ja normalisoi tietyn lai sia 
ruumiita, toimijoita, joiden pitäisi osata toimia heille ase tettu jen vaati-
musten mu kaan positioissaan. Pelin määrittämä tapa ja taktiikka asettavat 
toi mi juudelle reunaehdot, mi ten ja missä ti loissa mil loinkin tulee toimia. 
Toimijuuteen liittyy performatiivisia tekoja, jotka edellyttävät ruumiin 
voimakasta käyttöä, hallintaa ja liikkeiden toistoja. Normalisointi sen sijaan 
tapah tuu kielen ja sii hen liittyvien metafo rien avulla. Kielen avulla norma-
lisoidaan ruu miillisuutta ja jää kiekkoilijan mallisubjektiutta, jolta vaaditaan 
so taisien positi oiden edellyttämää mas kuliinisuutta ja aggressiivisuutta.  
Jos maskuliinisuus ja feminiinisyys näh dään toistensa vasta koh tina ja ne 
määritellään siksi, mitä toinen ei ole, pu retaan sa malla myös feminiiniseksi 
oletettua heikkoa subjektiutta. Su kupuoli on yksi jää kiekkoilijan sub jektiutta 
rakentava tekijä laajemmin kin, mutta kes kityn ra kentamisen pro ses seihin 
vasta seuraavassa päälu vussa.

   

kurinalaisuus ja urheilullisen elämäntavan 
tuottaminen
Suunnitelmallisuus

Jääkiekon käytännöissä kurinalaisuutta tuotetaan ajankäytön suunni-
telmallisuudella:

2.9.2009 Harjoitukset, vanhempainpalaveri. Toi mintaperi aattei siin 
kuu luu har joit telun sään nön mukaisuus, keskitty minen sii hen, mitä ollaan 
te ke mässä. Vaaditaan työtä har rastuk sen eteen ja säännöl listä harjoituk
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sissa käy mistä. [...]. Val mentaja ker too omista käy tännöis tään. Hän ja kaa 
har joi tuk sissa monis teen, johon on kirjannut noin 2–3 vii kon oh jelman. 
Tie dot teessa mainitaan päivämäärät, kellonajat ja paikka. Mainitaan 
myös mil laisesta harjoi tuk sesta on kyse: jää, ohei nen vai omatoi mi nen. 
(Kent tämuis tiin pa not.)  

Valmentajan puheessa keskeiseksi teemaksi nousee toiminnan aika-
tauluttaminen. Asioiden käsittelemistä ja toiminnan järjestämistä ai-
kataulutetusti on tehty erilaisissa ympäristöissä jo hyvin pitkään (Fou cault 
1980). Puheessa harjoitusohjelma18 merkityksellistyy väli neeksi, jolla 
toimijoi den toimitilaa normalisoidaan ja reunoitetaan. Harjoitus ohjelmassa 
nivoutuvat yhteen säännönmukaisuus ja toimintaan si toutuminen ku-
rinalaisuutta tuottavina tekijöinä. Harjoittelu eteni etu käteen laadittujen 
suunnitelmien ja aikataulu jen mu kaan. Jää vuo roajat oli määrätty etukäteen 
ja ne pidet tiin pääsään töisesti kaksi tai kolme kertaa viikossa tiettyyn ai-
kaan tietyssä hallissa. Toisinaan jää vuoroja joudut tiin vaihtamaan mui den 
joukku eiden sarjapelien vuoksi. Harjoi tukset alkoi vat noin tuntia en nen 
jää ajan alkamista pi dettävillä oheisharjoituksilla, joissa tehtiin erilaisia 
lihaskuntoharjoitteita jäähallin ympäris tössä tai läheisessä maastossa.

Valmentajalla oli oma erillinen harjoi tuspäiväkirjansa, johon hän oli 
suun ni tellut har joitusten sisällöt päiväkohtaisesti:

13.1.2010. Harjoitukset. Tuolilla aitiossa on valmentajan harjoi tus
päivä kirja, josta kat son illan si sällöt. Kirjaan on merkitty ajat jokai selle 
läpikäytä välle harjoitukselle ja mitä sen jäl keen on vuo rossa. Tänään: 
luistelu, kiekon käsittely, lämäri ja peliä. (Kenttä muistiinpanot.)

Yllä oleva sitaatti valaisee ajan käyttöä valmennuksen käytännöissä, joissa 
aikaa pyritään hallitsemaan valmentajan harjoituspäiväkirjan mukaisesti. 
Valmentaja oli merkannut kirjaan kaikki kuluneen kauden aikana pidetyt 
jäähar joituk set sisäl töi neen. Kirjassa oli erilaisia har joitteita, jotka oli so-

18 Harjoitusohjelma jaettiin tytöille paperiversiona kahden tai kolmen viikon välein. 
Lisäksi harjoitusohjelma lähettiin ty töille ja vanhemmille vielä säh köpos titse.
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vitettu käy tet tävissä olevaan jääaikaan noin vii den minuu tin tarkkuu della. 
Katson valmentajan harjoitus päivä kirjan toi mivan hallin nan väli neenä, jonka 
tavoitteena on hyödyntää pelaajien ruumiillisuutta, aikaa ja tiloja niin, että 
niistä saa daan kaikki mahdolli nen irti.

Käytäntö palautuu siihen, mitä Foucault (1980, 181–182) kirjoittaa 
”yksityiskohdissaan varsin pikkutarkasta pedagogiasta”, jota hän kä sittelee 
vallankäytön muotona. Tätä kehystä vasten luettuna harjoitel tavien asioi-
den ryt mittäminen ohjelmaan viiden minuutin tarkkuu della on opittavien 
asioiden pilkkomista yksittäisiin osiin, tai toisin sa noen ”peräkkäisten toi-
mien asettamista sarjoihin”, kuten Foucault (mt., 182) kuvaa pikku tarkan 
pedagogiikan yksityiskohtaisuutta. Otteessa kuvatut luistelu, kiekonkäsittely, 
lämäri ja peli ovat osia isommasta opit tavasta kokonaisuudesta, jonka omak-
sumiseen valmennuksessa pyri tään harjoittelulla. Valmentaja antoi mi nulle 
Jääkiekkoliiton laatiman pelaaja-arviointilomakkeen, jossa laji koh taisiin 
teknisiin taitoihin si sällytetään sellaiset yksittäi set tai dot kuten luis telu, 
lau kaus, syöttö, syötön vas taanotto, kiekon käsit tely, harhautus, mas kinteko, 
kamp pailutaidot, laukausten peit tämi nen, mailaesto, varta loesto, kehon 
hal lintaan liittyvä kyvykkyys, tasa paino, kette ryys ja rytmi taju. Näiden tai-
tojen ohella pyrittiin ke hittä mään myös pelaa jan fyysisiä val miuk sia, jotka 
liittyvät kehon rakentee seen, liikkuvuu teen, lihas tasa pai noon, not keu teen, 
nopeuteen sekä voimaan. 

Valmentajan harjoituspäiväkirja rakentuu keinona sisällyttää päi vän oh-
jelmaan osia edellä mainitusta laajasta kokonaisuudesta. Har joituspäiväkirja 
jakaa kokonaisuuden osiin ja pilkkoo ne vielä pie nemmiksi osasiksi, mutta 
sisältöjen lisäksi käytäntö antaa vallalle mahdollisuuden hallita ajan kulu-
mista, kuten alla olevasta valmenta jan puheesta on luettavissa: 

Matti: Ja sitten jos tullaan johonkin, niin teh dään se asia hyvin. Val
men ta jan pitää se suunni tella, että tiiät, mitä sä haluat siltä ree niltä. Ja 
sitten puu tut ja vaadit oikeita asi oita. Jos et suunnit tele sitä, niin se menee 
vähän mutu tun tumalla. Sil loin aikataulu tus karkaa reeneistä ja se ei 
johda oikein mihinkään. Siinä ei oo sitä punaista lankaa. Silloin pysyy se 
aikataulutus, mutta se on myös mahdollisuus muuttaa siinä kokonaan. Eli 
jos joku ei toimi, niin se, sen muuttaa, mutta mulla on se pohja, tul lessa 
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tiiän, mitä siinä ree nissä tehdään. Jos en tiiä, niin mietiskelen mat kalla, 
että mitä me tehtäs ja keksit täis, niin siitä tulee semmosta läpsyt telyä ja 
siihen, no pe laa jat, osa tyk käis, mutta osa ei. 

Puheessa suunnitelmallisuus sisällytetään valmentajan työhön sillä pe-
rusteella, että se tekee näkyväksi toiminnan tavoitteen. Suunnitelmalli suus 
vallankäytön muotona rytmittää tekemistä ja muodostaa päivit täisen toi-
minnan perus tan. Se tuottaa mahdolli suuden toimijoiden kontrolloimi-
seen, harjoitusten sujuvuuteen ja ta voitteelliseen toimin taan. Puheesta on 
eriteltävissä sellaiset vallan keinot, kuten puuttumi nen ja vaatiminen, jotka 
näyttäytyvät tässä legitimoituina keinoina. Ne palautuvat Foucault’n (1980, 
182) analysoimaan pikkutarkkaan peda gogiaan, jonka valossa suunnitel-
mallisuus ajankäytön hallintana mah dollistaa yksityiskohtai sen valvonnan 
ja säännöllisen asioihin puuttu misen, mutta se ei kui tenkaan ole täysin 
aukoton, vaan siihen sisältyy myös mahdollisuus muutokseen, jos jokin ei 
toimi odotetulla ta valla.

Kurinalaisuus elämäntapana

16.11.2009. Harjoitukset. Aluksi harjoitellaan luisteluasen toa. Tytöt ko
koontuvat rin kiin val mentajan ympärille. Val men taja piir tää tau lulle ja 
sa noo: mei dän on opit tava kiekon hal linta. Eka asia, että jo ennen kie kon 
hal tuun saa mista katso, mihin voi syöttää. Kun saat kie kon, liik keelle ja 
sen jäl keen syöttö la paan. On monta asiaa, joita joutuu teke mään, ottaa 
kiekko hal tuun, lähteä liik keelle ja syöt tää. Harjoi tellaan sitä. Kie kot 
tuo hon kulmaan. Sini viivalle yksi, punaviivalle yksi ja kes kelle sini
viivaa yksi pelaaja. Täältä läh tee pelaaja liikkeelle kiekon kanssa. Syötä 
ve tosyöttö, kiekko voimakkaasti liikkeelle, liu kuu jäätä pit kin, ei pompi 
ja me nee tä män pelaajan lapaan. Hä nen teh tävä on laittaa lapa jäähän, 
että tämä tietää kenelle syöt tää.(Kenttämuistiinpanot.)

Samat käytännöt toistuivat harjoituksissa, mutta sisältö vaihteli. Valmentaja 
päätti harjoiteltavat asiat ja ohjasi tytöt tiettyihin paik koihin kaukalossa. 
Tyttöjen tehdessä vaadit tuja harjoitteita valmentaja keskittyi valvomaan 
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harjoi tusten sujumista. Toiminnasta välittyy kuri vallalle ominaisia ele-
menttejä, jolloin kurivalta ilmenee tarkkailuna, valvontana ja kontrollina. 
Kurivalta tuottaa kuuliaisia ruu miita osaksi valta koneistoa, mutta se myös 
ja ottelee ihmiset tilassa, esimerkiksi koulussa, oppilaita pulpetteihin sekä 
luokka- ja ul kotiloi hin (Foucault 1980, 59). Kaukalossa tyttöjä asetetaan 
tiettyyn järjes tykseen ja tiettyi hin paikkoihin – aluksi valmenta jan ympärille 
rinkiin ja hetkeä myö hemmin ”sinivii valle, punaviivalle ja kes kelle sinivii vaa”. 
Viivat on mer kitty kyseisillä väreillä jään alla ole vaan pohjaan ja niillä on 
pelin kannalta oma merki tyksensä.

Jääkiek koilun kulttuurisia käy tänteitä rakenne taan kohdista malla hallinta 
ruumii seen. Ku rinalainen ruu mis on vallankäytön pe rusta (Tiihonen 2002, 
43). Valmen tajan huomau tus ”on monta asiaa, joita joutuu tekemään” ku-
vaa sitä, miten kiek koi lijan ku rinalai selta ruu miilta odote taan ve nymistä ja 
joustamista mo nien asioi den yh täaikai seen tekemiseen. Huomautuksesta 
on havaittavissa, että toimijuus kau ka lossa edellyttää paikoillaan olemista, 
kuuntelemista, keskitty mistä ja sen jälkeen liik keessä tapahtuvien monien 
asioiden hallitse mista yhtä aikaa. Fou cault (1998) kirjoittaa, että kurivalta 
on yksi bio vallan perusmuodoista, joka liittyy kurinpidollisiin menetelmiin. 
Yllä olevassa otteessa se il menee oletuksena ruumiin muovattavuudesta, 
hyötykäyttönä ja voi mien ke hittämisenä. 

Toinen biovallan perusmuodoista liittyy Fou cault’n (1998, 97–102)  
mukaan väes tön biopolitiikkaan. Sillä hän tar koittaa eri laisia väliin tu loja, 
joilla pyri tään hallit semaan ihmisen lisääntymistä, synty mistä, kuolemaa, 
ter vey den tilaa ja elämän kaaren pi tuutta sekä niihin vaikutta via ehtoja. Bio-
vallassa on ky symys valtakei noista, jonka koh teena on ihmisen biologinen 
olemassa olo. Biovallan nykyiseksi tavoitteeksi on noussut elämän vaaliminen. 
(Mt., 97–102.) Toisin kuin perinteinen ku rivallankäyttö, biovalta ilme nee 
hyvää tar koitta vana ja suojele vana (Oksala 1997, 170). Tässä tapa uksessa 
se on tarkoitettu tyt töjen par haaksi. Alla olevassa otteessa puhe kohdistuu 
biovaltaan liittyvään diskurssiin: 

 7.10.2009. Vanhempainpala veri. Valmentaja pu huu: Ur heiluun kuuluu 
ur heilullisuus ja terveel liset elämäntavat. Ei sallita päih teitä. Ravinto 
ja lepo tärkeitä. Ke säajan har joit telupäi väkirjat osoittivat, että osalla on 
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ravin nossa on gel mia. Treenien jälkeen pi täisi syödä lämmin ruoka. Vas tuu 
ra vinnon huoleh timisesta kuuluu vanhemmalle.  (Kenttä muistiinpanot.)

Valmentaja rakentaa puheessaan kuvaa urheilullisesta elämäntavasta osana 
kurinalaisuutta, jota jääkiekon harrastaminen edellyttää. Tulkit sen, että 
puheessa keskeiseksi teemaksi rakentuva urheilulliseen elä mäntapaan 
ohjaaminen ilmentää biovaltaa, joka välittyy myös joukku een yhteisessä 
pelisääntöpalaverissa ja sen pohjalta syntyneissä pe lisään nöissä. Tässä 
puheessa esiin nousevat ravinto, lepo ja päihteet. Peli sääntöihin liittyvässä 
keskustelussa valmentaja nosti esiin päihtei den ja levon lisäksi asianmu-
kaisen ja urheilullisuutta kuvaavan vaa tetuk sen. Päivi Bergin (2010b, 124) 
tutkimukseen viitaten tätä bioval taan liit tyvää diskurssia voi kuvata itsestä 
huolehtimi sen eetokseksi, joka nä kyy elä mänta poi hin ja ur heilullisiin näkö-
kulmiin paneutumi sena. Yllä olevan otteen kuvaamana sekä pelisääntöihin 
sisällytettyjen kieltojen ja ohjeiden perusteella biovalta ulottuu valmennet-
tavan elä mäntavan ja hyvin voinnin hallin noimi seen. Valta ilmenee ruumiin 
kontrolloimi sena ja ter veiden elämäntapojen nou datta misena sekä ur hei-
lulliseen elä mänta paan ohjaamisena niin, että val mennetta van näkö kulmasta 
katsottuna hallinta olisi itsesää deltyä ja si säistet tyä, mutta koska tytöt ovat 
vielä alaikäisiä, kohdistuu hallinta myös tyttö jen vanhem piin. 

Bio valta on te hokas ja syvälle tun keutuva sosiaalisen kontrollin muoto, 
joka raken tuu yhteis kunnan nor meiksi ja ter veiksi käyt täyty mismalleiksi 
(Oksala 1997, 170). Näen, että valmentamisen käytän nöissä ilmenevä itsensä 
huolehtimisen eetos yhtyy myös terveyskan salaisuuden diskurssiin, jossa on 
kysymys elämänhallinnasta terveys kansalaisuuden avulla. Tämä tarkoittaa 
sitä, että yksilö asetetaan eri laisten terveyteen kytkeytyvien strategioiden, 
ohjelmien ja käytäntöjen kohteeksi ulkoisen hallinnan puitteissa ja vel-
voitetaan ottamaan vas tuuta omasta ja läheisten terveydestä itsehallinnan 
nimissä. (Kok ko nen 2012, 13.) 

Otteessa valmentaja nostaa esiin tyttöjen harjoituspäiväkirjat. Perin-
teisesti päiväkirjat ovat olleet tilanteisia ja liikkuneet henkilö kohtai sella 
ja yksityisellä tasolla, jolloin ne on kirjoitettu omiin tar peisiin (Sääskilahti 
2011). Tytöt kirjoittivat kesähar joittelunsa ai kana valmentajan pyyn nöstä 
harjoi tuspäiväkirjaa, johon he merkitsi vät päi vittäisen oma toimisen ur hei-
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lusuori tuk sen sekä sen, mitä he söivät ja joivat. Valmen taja keräsi harjoitus-
päi väkirjat takaisin syksyllä sel vittääkseen, miten tytöt harjoittelivat kesän 
aikana. Harjoituspäivä kirjan kirjoittaminen valmen nuksen tarpeisiin ei ole 
uusi käytäntö. Sitä tapaa mo nissa muissakin urheilulajeissa, joissa se vaikuttaa 
olevan yleinen käytäntö, mutta kun päiväkirjat tuotetaan valmennuksen tar-
peisiin, nousee mielenkiintoiseksi kysymykseksi kysymys tiedon luonteesta. 
Kun päi väkirja kirjoitetaan toisen pyynnöstä ja toisen tar peisiin, tulee yk-
sityisestä julkista. Suodattaako julkisuuden paine – tässä tapauk sessa tieto 
siitä, että valmentaja lukee päiväkir jan – pois päiväkirjaku vauksesta jotain 
sellaista, joka voisi olla merki tyksellistä? Toisin sa noen: Kirjoitetaanko toisen 
pyytämää harjoitus päiväkirjaa to tuuden mukaisesti? Harjoituspäiväkirjan 
myötä yksityi sestä tulee jul kista, mikä tarkoittaa päiväkirjan toimimista 
kontekstina, jossa valta välittyy yksityiseen ja ilmenee tässä tapauksessa 
kesäajan toi minnan kontrolloimisena. Vaikka tytöt kirjoittivat päivä kirjoja 
val mentajan tarpeisiin, vaikuttaa taustalla olevan oletus, että päiväkirjat 
toi mivat kont rollin ja hallinnan välineenä myös heille itselleen. Harjoitte-
lupäi väkir jojen avulla tyttöjä ohjat tiin kiinnittä mään huomiota muun mu assa 
päivit täisen levon, liikunnan ja ra vinnon keskinäiseen tasapai noon.

Biovalta välit tyy hal linnan poliitti selta ulottuvuudelta hallin nan institu-
tionaaliselle ulottuvuu delle ja siirtyy valmennuksen käytän töi hin. Valmen-
tajan pyytämät harjoit telupäi väkirjat ovat osa biovallan sääntelymenetelmiä, 
joilla py rittiin säätelemään tyt töjen elämää ja vai kuttamaan elämänlaatuun 
sekä eri tyi sesti terveyteen. Valmen nuksen käytännöt rakentavat mallikiek-
koilijan subjektiutta biovallan avulla luoden normeja ja käyttäyty mismalleja, 
joi den mukaan tyttöjen odo tettiin toimivan.

Vastuullistetut ja projektiin kiinnitetyt vanhemmat

Vanhemmuuteen liitetään usein moraalisia odotuksia hyvästä van-
hemmuudesta (Berg & Peltola 2015, 36). Rinnastan edellä esitetyssä 
otteessa olevan keskustelun hyvän vanhemmuuden diskurssiin, jossa hyvä 
vanhemmuus edellyttää terveystietoisuutta, vastuullisuutta lap sen ja nuoren 
ter veellisestä ruokavaliosta sekä liikunnallisiin tottu muksiin ohjaamista 
osana laajempaa hyvinvointia (vrt. Kokkonen 2012; Berg & Peltola 2015). 
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Aihe nivoutuu myös projektitapaistu miseen, josta Kristiina Brunila (2009) 
kirjoittaa tasa-arvoa käsittele vässä tutki muksessaan. Lasten ja nuorten ter-
veydestä ja hyvinvoin nista, ruokai lutottumusten vaalimisesta ja liikunnan 
harrastamismah dollisuuksien tarjoamisesta jälkeläisilleen näyttää muodos-
tuneen projekti, johon vanhemmat velvoitetaan ja joka liittyy sosiaalisiin ja 
yhteiskunnallisiin instituutioihin ja käytäntöihin (Kokko nen 2012).

Pohdimme valmentajan kanssa, mikä merkitys pelaajien vanhem milla 
on harrastukselle: 

Valmentaja: Las ten urheilussa mitä nuoremmaksi mennään, niin 
vanhem mathan se on se voimavara siinä, koska heidän vas tuu ja kaikki 
on hirvittävän iso ja niin kuin van hempien pi tää ol lakin [...].  Ei se voi 
mennä niin, että van hemmat tuo pe laajat harjoituksiin ja he häipyvät ja 
katso vat, että nyt lapsi on hyvässä hoi dossa kaksi tuntia ja pystyn käy mään 
kau passa ja tekeen kaikkea näiden kahden tunnin ai kana.

Valmentaja sitouttaa ja vastuullistaa vanhemmat lastensa urheiluun. Pu-
heessa vanhemmat nähdään voimavarana, jotka vanhemmuuden kasva-
tustehtävä vastuullistaa. Voima varojen voi tässä tulkita tarkoittavan muun 
muassa taloudellista, ajal lista ja henkistä panosta. Vanhempien merkitys on 
määritelty urhei lussa tärkeäksi monestakin syystä. Vanhempien tehtäväksi 
on määri telty perinteisesti harrastuksen kustannuksista ja kuljetuksista 
huoleh timinen (Aarresola & Konttinen 2012). Urheiluseuratoiminnan 
perusta on historiallisesti kansalaistoiminnassa ja vapaaehtoistyössä. His-
torian saatossa urheiluseurat ja erilaiset kansalaisjärjestöt ovat perustaneet 
talkootyönä erilaisia liikuntatiloja ja -paikkoja. Nykyisin tilat ovat yleensä 
kuitenkin maksullisia, ja myös organi soitu urheiluharrastus maksaa. Pelaajat 
joutuvat maksamaan kuukausimaksun, joka vaihtelee seuran ja joukkueen 
mu kaan. Tässä joukkueessa toiminta budjetoitiin ja toimintamaksu jaettiin 
kuukausimaksuiksi. Kuukausimaksua oli mahdollista kartuttaa erilaisilla 
varainhankinnan keinoilla, esimerkiksi talkootöillä ja arpojen myyn nillä. 
Talkoista tiedotettiin hyvissä ajoin, jotta perheet pysyivät sovittamaan ne 
omiin aikatauluihinsa. Varainhankinnasta ansaittu tuotto vähennettiin 
kuukausimak susta, ja lopulliseksi maksettavaksi summaksi jäi 60 euroa 
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kuu kaudelle. Lisäksi oman osansa kustannuksiin tuovat lajissa tarvittavat 
pelivarusteet. 

Vanhemman rooli on todettu myös tärkeäksi harjoituksiin kuljetta misessa 
( Jämsä 2009, 32; Berg & Peltola 2015, 42). Kulkeminen jääkiekkoharrastuk-
siin esimerkiksi linja-autolla on han kalaa mai lojen ja iso jen varustekassien 
vuoksi. Suu rin osa tytöistä näytti kulke van harjoi tuk sissa vanhempi ensa 
tai jonkun muun ai kuisen kuljettamana. Van hemmat kyyditsi vät pelaajia 
myös sarjapeleihin, jotka pelattiin koti paikan ulkopuolella. Vanhemmuu-
teen liittyvä taloudellisen tuen tar joaminen sitouttaa vanhemmat lapsensa 
urheiluharrastukseen, josta tulee useimmiten koko perheen yhteinen pro-
jekti, kuten Outi Aarresola ja Niilo Konttinen (2012, 31) kirjoittavat. Tämä 
näkyy erityi sesti siinä, että useimmiten vanhemmat ovat mukana lapsensa 
har rastustoimin nan vapaaehtoistyössä. Kansallisen liikuntatutkimuksen 
2009–2010 mukaan vapaaehtoistyön merkitys urheilussa on merkit tävä. 
Vapaa ehtoistyön rooleja urheilussa ovat esimerkiksi huoltaja, valmentaja ja 
seuran johtotehtävät. 

Tässä joukkueessa vanhemmuus kiinnittyi vapaaehtoistyöhön jouk kueen 
johtoryhmässä tai toimihenkilönä toimimisella. Van hempien keskuudesta 
valittiin syksyllä joukku eenjohtaja, huoltajat, ra hastonhoitaja ja tal koovas-
taava. Joukku eenjohtajan tehtäviin kuu luivat esimerkiksi eri laiset tiedot-
tami seen liit ty vät tehtävät sekä pelien jär jestä miseen liittyvät asiat. Huol tajat 
tekivät työtä luis tinten teroi tuk sen, vä lineiden ja peliva rus teiden huoltamisen 
yleisen turvallisuuden ja arjen käy täntöjen pa rissa. Rahas tonhoitajan teh-
täviin kuu luivat joukkueen raha-asiat sekä mak sulii kenteen valvo mi nen. 
Talkoovas taava tiedus teli mah dolli suuksia talkootöihin ja huo lehti, että 
jokai sesta perheestä osallistut tiin talkoisiin, joiden tuotto kirjat tiin tyttö-
joukku een tilille. Jokaisen pe laajan vanhemmat toimivat omalla vuo rol-
laan toi mitsijoina koti paik kakunnalla järjestelyissä peleissä. Toimit si joita 
tarvit tiin hal lin kellon käyttä miseen, kuulut tajaksi, pöytäkirjan laati jaksi 
sekä jäähy aitioon. Osallistuvat van hemmat olivat sekä isiä että äitejä, mutta 
työnjaossa on havait tavissa perinteinen sukupuoli roolien mukainen jako. 
Tekni sen osaamisen parissa eli kellon käyttä jänä ja kuuluttajana samoin kuin 
luistinten teroittajana toimi yleensä mies. Pöytäkirjan pitäjinä taas toi mivat 
useimmiten naiset. Lisäksi perinteiseen kodinhoitoon liittyvät työt, kuten 
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siivous puku kopeissa, tava roiden järjestely ja pelipaidoista huolehtiminen 
olivat nais puolisten huoltajien työtä. 

Edellisten kuvausten pohjalta voidaan tulkita, että tyttöjen jääkiekkohar-
rastus edellyttää vanhemmilta monenlaisia velvoitteita, joista merkittävimmät 
ovat ajallinen ja taloudellinen panostus. Toisin sanoen tyttöjen on mahdollista 
harrastaa kyseistä lajia, jos vanhemmat hoitavat harrastuksen aiheuttamat 
velvoitteet tai itse estyessään hoidattavat velvoitteet jollakin toisella.  Useissa 
tutkimuksissa on to dettu, että kaikilla perheillä ei ole varaa organisoituun 
liikuntaan (esim. Pu ronaho 2006; Telama, Laakso, Nupponen, Rimpelä & 
Pere 2009; Berg 2010a), jolloin lapset ja nuoret sekä heidän per heensä aset-
tuvat eriar voiseen asemaan. Tässä tapauksessa voidaan olettaa, että tyttöjen 
per heillä on ollut riittävät resurssit jääkiekkoharrastuksen tukemiseen. 

Valmentaja: Vanhemman tulisi herkis tyä kuunte lemaan lastaan ja hänen 
tun te muksiaan tukemalla, kannusta malla ja miet timällä esi merkiksi, 
mitkä ovat syitä olla pois harjoi tuk sista. (Kenttämuistiinpanot.)

Yllä olevassa otteessa korostuu lapsen tunteiden tunnistaminen, tuke minen 
ja kannustaminen sekä henkisen panoksen antaminen. Henkiseksi panok-
seksi on usein katsottu esimerkiksi aito kiinnostuminen lapsen urheilua 
kohtaan (Härkönen 2009, 50). Tulkitsen puheessa asetettujen hienova-
raisten vaatimusten viittaavan kunnolliseen vanhemmuuteen. Kunnolliseen 
vanhemmuuteen on lii tetty sellaisia resursseja kuten osaaminen, lapsen 
elämässä läsnä ole minen, keskustelu, rohkaisemi nen ja lapsen harrastukseen 
liittyvissä vanhempainpalavereissa mu kana oleminen (Berg & Peltola 2015, 
42). Jari Jämsä (2009, 32) katsoo, että vanhemmat voi vat toimia tulkitsijoina 
auttaes saan lapsiaan käsit telemään erilai sia ur heilukokemuksia, kuten muun 
muassa voittamista, häviämistä, harjoittelua, työntekoa ja yhteistyötä. Hän 
huomauttaa, että kes kustellessaan las tensa kanssa van hemmat liit tävät ehkä 
huomaa mat taankin erilaisia merki tyksiä las tensa toimin taan. Vanhemmat 
tarjoa vat lapsilleen myös roo limalleja siitä, miten suh tautua ja käyttäytyä 
edellä mainittuihin kokemuksiin. (Mt., 32.)

Jere Vasarainen ja Antti Hara (2005, 56) totea vat, että valmentaja voi kunni-
oittaa vanhem man tärkeää työtä lapsen harras tuk sessa ker tomalla vanhemmille, 



5 Kiekkoilijan mallisubjektiuden rakentaminen | 139

mitä harjoituk sissa tehdään ja mi ten lapsi on edennyt. Tässä joukkueessa van-
hemmilla oli mahdolli suus ottaa val men tajaan yh teyttä joko puhelimitse tai 
sähkö postitse tai vaihto ehtoisesti keskustella jää harjoitus ten yhteydessä. Myös 
kuukausit tain järjes tettävissä van hempain pala vereissa oli mahdollisuus tavata 
val men taja ja esittää asiansa palaverissa pyydetyssä pu heen vuo rossa. Palave reissa 
kes kustel tiin menneistä tapahtu mista ja on gel mista, jos sellaisia oli ollut. Li säksi 
niissä suunniteltiin tulevai suutta pohti malla yhdessä asioita. Palave reista kirjoi-
tettiin muis tio, joka lähe tet tiin vielä jo kaiselle sähköpostitse, jotta informaatio 
var masti ta voittaisi sellai setkin, jotka eivät jostain syystä olleet päässeet palaveriin.

Olen edellä käsitellyt lapsen urheilua vanhemmuuden näkökul masta. 
Lasten urheiluharrastuksesta vaikuttaa tulleen projekti, joka kiinnittyy use-
alla eri tavalla vanhemmuuteen ja jossa on havaittavissa Kristiina Brunilan 
(2009) käsittelemän projektitapaistumisen piirteitä. Tyttöjen jääkiekkohar-
rastus rakentuu projektina, johon vanhemmat ovat kiinnittyneet urheilun 
vapaaehtoistyöllä toisaalta vapaa ehtoisina, mutta toisaalta kulttuuristen 
toimintatapojen ohjaamana.

itsenäinen, vastuullinen ja yhteistyöhön  
kykenevä subjekti

Yksi esimerkki Nikolas Rosen (1998, 153) esittämästä hallinnan insti tutio-
naali sesta ulottuvuudesta on koulutusjärjestelmä, jossa koulu tet taviin koh-
distettuja oletta muk sia ja tavoitteita pyritään toteutta maan ja raken tamaan 
koulutuksen käytän nöissä (Keskitalo-Foley, Komulainen & Nas kali 2007, 
112). Toisena esi merkkinä hallinnan ins titutionaali sesta ulottu vuudesta on 
urheilujärjestelmä ur heiluseuroi neen ja val mennuskäytäntöi neen, joiden 
avulla valmennettavia pyri tään kehittä mään kohti toi vottuja tavoitteita. 

Tytöille järjestetyssä palaverissa valmentaja puhui omasta tehtäväs tään: 

11.2.2010. Palave rissa. Käsitellään kirjoitelmien pohjalta laadit tuja 
teemoja. Valmen taja: Tämä ei ole mi nun juttu, vaan tämä on tei dän juttu. 
Joh toryh män tehtävä on aut taa pe laajia. Pe laa jien teh tävä on ottaa apu 
vastaan ja sitä kautta kehittyä. (Kent tämuis tiin panot.) 
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Valmentajan puheessa valmentajan toimijuus sitouttaa hänet valmen-
nus suhtee seen oh jaa jana, opastajana ja auttajana, joka antaa tytöille 
mah dolli suu den hyödyn tää hänen panostustaan ja neuvojaan, jotta he 
voisivat kehit tyä jääkiekko po luil laan. Valmentamista koske van kirjal-
lisuuden mu kaan val mentajan teh tä vänä on opet taa ur hei lijat ajattele maan 
itsenäisesti ja ana lysoimaan omaa suori tus taan niin, että vähitel len val-
mentajan mer ki tys urheilemi sessa vähenee, jol loin valmen taja on tehnyt 
itsensä tar peettomaksi ja val mennet tava kyke nee toi mi maan itsenäi sesti 
(Närhi & Frantsi 1998, 51–53). Val men nuk sen tavoit teena on itse näinen 
yk silö, jolla on taitoa ja kykyä pär jätä omana per soona naan niin urhei lun 
kuin muun kin elä män haasteissa (Roos-Sal men, 2006, 54–55). Kauden 
loppu puolella otin vielä yhteyttä valmentajaan puheli mitse, koska halu-
sin palata val mentajan position määrittelemi seen uudelleen. Samalla kun 
keskus te limme, kir jasin keskustelun si sällön kenttämuistiinpanoihini. 
Valmentajan position ohella huomio keskustelussa kohdistuu vaatimuk-
seen pelaajien itsenäisyydestä: 

26.4.2010. Puhelinkes kustelu valmen ta jan kanssa. Valmenta jan tehtä
vänä on opettaa pe laajille taitoja, mutta jossakin vai heessa pe laajan 
on otettava itse ohjat käsiinsä oppi misessa. Tavoit teena on pyrkiä itse
näisyyteen, jol loin valmentajan rooli oppimi sessa on toimia ohjaajana, 
autta jana, ei auktoriteet tina, joka pakottaa toi mimaan tietyllä ta valla.  
Esim. opettaa pe laajia to teut tamaan ver ryttelyjä, jos sa kin vaiheessa on 
opittava teke mään ne itsenäi sesti ja oma toimisesti. 

Sekä val mentajan ilmoitus tämä on teidän juttu että valmentajan puhe-
linkeskustelussa esit tämät ajatukset velvoittavat tytöt autonomi suu teen, itse 
omasta toi minnastaan ja kehittymisestään vastuussa olevaksi subjektiksi. 
Valmentajan puhe kuvaa Pasi Kosken (2007, 315) tiivis tämiä seuratoiminnan 
tavoitteita, joissa urheilullisten tavoitteiden rin nalla pyritään tuottamaan yh-
teiskuntaa palvelevia aktiivisia ihmisiä, jotka kasvaisivat itseohjautuvuuteen 
ja oman elämänsä hallintaan sekä kantaisivat vastuunsa oman elämänsä pro-
jekteista. Näiden yksilökas vatuksellisten tavoitteiden lisäksi seuratoiminnan 
päämääristä on löy dettävissä yhteisökasvatuksellista kasvattamista, eli nuor-
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ten ajatellaan oppivan toiminnassa myös kansalaistoiminnan edellyttämää 
osaa mista ja aktiivisuutta. (Mt., 315.)

Seuraurheilun tavoitteisiin on liitetty kunnon kansalaisuuteen kas-
vattaminen (Koski 2007; Berg 2012). Päivi Bergin (2012) tutkimuksessa 
valmentajat ja vanhemmat liittävät kunnon kansalaisuuteen sellaisia arvoja, 
kuten sosiaaliseen järjestyk seen ja kurinalaisuuteen oppiminen, toisten ih-
misten sekä sääntöjen kunnioittaminen ja vastuunottaminen. Nämä arvot 
ovat löydettävissä myös tä män tutkimuksen aineistosta, kuten edellä on jo 
osittain ilmennyt. Elina Nivala (2006) kirjoittaa, että kun non kansalai suus 
on ajansaatossa ja aatevirtausten mukaan muuttuva käsite, joka muodostuu 
yhteiskunnallisissa ja poliittisissa keskuste luissa. Tulkitsen valmennuksen 
käytännöistä nousevan esiin myös piirteitä, jotka rinnastuvat nyky-yhteis-
kunnassa vallitsevan uuslibe ra listi sen19 hallinnan tavoittei siin. Uusliberalisti-
sessa yhteiskunnassa val tion ta voit teena on tukahdut tavan holhouksen sijaan 
tukea kan salais ten ky kyä ottaa vas tuu omasta elämästään ja luoda yksilöitä, 
jotka toi mivat markkinoilla yrittä jämäi sesti ja kilpailullisesti (Olssen, Codd, 
O’Neill 2004, 136–138; Korhonen 2012, 24). 

Edelliseen sisältyy ajatus yksilön ”yrittäjä muotoi suudesta”, autono misesta, 
aktiivi sesta ja itseään kohtaan vastuussa ole vasta yksi löstä (Rose 1998, 60). 
Valmen tajan puheesta nousee esiin sitoutuminen ja perustan luominen ee-
tok selle, jossa hal linnan subjekti määritellään autonomiseksi ja itses tään vas-
tuussa olevaksi yk silöksi (Kes kitalo-Fo ley, Komulai nen & Naskali 2010, 20). 
Eetok sessa yrittäjä mäi syys ym märre tään yksilöpsykologiseksi ominaisuu deksi 
tai asen teeksi, jonka on mah dollista ja jonka tulisi toteutua missä tahansa 
organisaati ossa. Ihannesubjektista, jollaiseksi yhteis kuntamme jäseniä tulisi 
kas vattaa, on käytetty käsitettä yrittäjä minä tai yrittä jyys minä. (Komulainen, 
Kes kitalo-Foley, Korho nen & Lap palainen 2010, 9–10; Keskitalo-Foley, 
Ko mulainen & Naskali 2010, 34; Naskali 2010b, 72–80.) Yrittäjäminä ei ole 

19 Uusliberalismi ei ole pelkästään poliittinen ilmiö, vaan sen on nähty muodostavan 
kokonaan uudenlaisen hallinnan ja hallitsemisen mentaliteetin, mikä tarkoittaa 
mallia siitä, miten viranomaisten pitäisi käyttää valtaa kansallisen hyvinvoinnin 
edistämiseksi. Se on käytäntö, jolla moderni valtio harjoittaa poliittista hallintaa ja 
kohdistaa sen yksilöihin. (Komulainen, Keskitalo-Foley & Lappalainen 2010, 10; 
Rose 1998, 153.)
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koko elma tiettyjä yksilöön liittyviä piir teitä, vaan erilaisissa ins tituuti oissa, 
kuten koulu tusjärjestelmässä luotu eetos, jossa yrittäjä mäistä toimin tatapaa ja 
itsesuhdetta tarjo taan malliksi kaikille ihmi sille hei dän työstään ja tehtä vis-
tään riippumatta (Korhonen 2012, 24). Tässä yrittäjyyden katsotaan viittaavan 
tietynlaiseen subjektiuteen, jota val mennuksessa pyritään tuottamaan. Yrittä-
jäminään liitettävät piirteet ovat sellaisia tapoja toimia, joita jää kiekkoilijalta 
edellytetään ja joi hin kulttuurisissa käytännöissä nojataan.

Venla: Niin ja siellä kentällä kin peleissä sitä pää tök sentekoa että syö täksä 
ja meetkö ite, jos et sä on nistu ite siinä, niin sun täy tyy vaan elää sen 
pää tök sen kanssa, et ei aina tuu oi kea rat kaisu. Sitä it sevarmuutta ja sem
mosta saa, että jos sitten seu raa valla ker ralla te kee kin sen oi kean ratkai sun. 

Venla analysoi puheessaan epäonnistumisia myönteisesti kuvaamalla, että 
jääkiekon pelaamisessa on omaksuttava itsensä hallinta ja riskien ottaminen, 
joka liittyy läheisesti päätöksentekoon. Puhe kuvastaa epä onnistumisen 
kääntämistä myönteiseksi, jolloin pieleen menneet rat kaistut voivat kuiten-
kin olla pelaa jalle hyviä kasvun paik koja, sillä nii den myötä pe laaja saa rohke-
utta ja itse varmuutta seuraavia tilaisuuk sia var ten. Puhe osoittaa, että Venla 
on omaksunut itsensä kehittämi seen liittyviä piirteitä. Ilmaisussaan hän 
myös vahvistaa, miten on opittava nykykulttuurille ominainen tapa ajatella 
ja toimia. Autonomi suuden ja omasta toiminnasta vastuussa olevan subjek tin 
lisäksi pelaa jasubjek tilta edelly tetään pelikä sitystä20, jossa päätöksente kotaito 
on eri tyi sessä asemassa. Pelaaja joutuu tekemään yksilöllisiä päätöksiä ja 
kantamaan vas tuun tekemistään valin noista.  

Vahva suoritusmotivaatio sisäisen yrittäjyyden yhtenä piirteenä on 
ominai suus, jota jokaisen odotetaan tarvitsevan yhteiskunnan ki ristyvässä 
kil pailuti lanteessa, jotta esimerkiksi työelämän muutoksiin ja haasteisiin olisi 
mahdollista vastata. Se on edellytys myös ur hei lussa, jotta urheilija pystyy 
selviämään kilpailuissa ja etenemään kil paural laan. 

20 Jääkiekkoon liittyvässä kirjallisuudessa pelikäsitys tarkoittaa taitoa lukea pelin 
kulkua ja sijoittumista pelin etenemisen kannalta oikeaan paikkaan (Wes terlund 
1990, 362, 364; Juniorit jäällä 2006).
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Haluai sin tu le vaisuu delta paljon harjoit te lua ja pelejä, ja tavoit teenani 
olisi joskus pe lata SMtasolla. (Kir joi telma 18.) 

Kirjoitelmassa yksilöllistä subjektiutta tuotetaan harjoittelemisen, pe-
laamisen ja SM-sarjatasolla pelaamisen avulla. Sisäistä yrittäjyyttä sekä 
vahvaa suori tusmotivaatiota ilmentää tahto har joi tella ja kehittyä peleissä 
niin, että kirjoittajalle avautuisi mah dolli suus edetä SM-sarjajoukkueeseen. 
Seu raa vassa kirjoi tel massa on havaittavissa edellistä vahvempi suoritus-
moti vaatio: 

Oma ta voitteeni on olum pialaiset. Se on aika suuri ta voite mutta aion 
tehdä sen eteen kovasti töitä! Ja toi von että voit auttaa siinä [...]. (Kirjoi
telma 15.) 

Kirjoitelmassa teemaksi nousevat tavoittelu olympialaisiin ja sitoutu minen 
tavoitteeseen. Sitoutumiseen liittyvä vaatimus esitetään myös valmentajalle. 
Subjektiutta tuotetaan ilmaisemalla omaa vahvaa tahtoa sekä asettumista 
hallinnan ja kontrollin alle. Nämä tekijät ovat myös seuraavassa kirjoitel-
massa toimijuu den lähtö kohtina:

Kausi oli mulle periaat teessa vaan kokeilua, ihan hönt säkausi kun nyt 
muis tel laan. [...]. Nyt oon ot tanu jääkiekon jo aika vaka vasti. Xty töissä 
on kui tenki nii vä hän jää vuo roja, niin oon sit alkanu käy mään X:n ree
neissäki. Joulun jäl keen oon al kanu reenaa maan joka päivä, jos en jäillä 
niin jo tenki muuten sit ten… Jotkut pelaa jää kiek koa sen takia koska niiden 
vanhem mat haluaa, jotku sen ta kia että niiden kunto py syis tar peeksi hy
vänä, jotku sen takia et niillä ois teke mistä, mutta minä pe laan sen takia 
koska ite haluan, ja haluan kehittyä ja päästä mun ta voit teeseen. Mun 
tavote on tulla yhtä hy väksi, tai oike astaan pa remmaksi jää kiekkoili jaksi 
ku Hayley Wicken heiser ja jos et tiedä kuka tää mah tava tyyppi on, kirjota 
Goog leen. [...]. Jos reenit ei mene hy vin, se saat taa juimia vielä seuraavana 
päi vänäkin päässä. Jos joku pikku asia me nee ree neissä pi lalle, se pilaa 
koko reenit. [...].   Mutta siitä oon aivan 100% varma, että musta tulee 
vielä kunnon jää kiekkoilija jos vaan ha luan ja jak san. Oon ihan tyhmä, 



144 | Tytöt kaukalossa

koska ree naan koko ajan, mutta enpä voi sille mi tään että haluan tulla 
joksikin. (Kir joitelma 7.)

Kirjoitelmassa korostuu vahva itsereflektio, jonka avulla kirjoittaja ku vaa har-
rastustaan aloittamishetken ja nykyisyyden välillä. Kirjoitel massa toimijuus 
edellyttää vah vaa sitoutu mista ja aktii visuutta, jotka näkyvät päivittäisenä 
omaehtoisena harjoitteluna sekä toisen joukku een harjoituksissa kulkemi-
sena. Kirjoittaja rakentaa kuvaa toi mi jasta, joka on tie toinen ponnis telujen 
vält tämättömyydestä ja it sensä kehit tämisen vel voit teista asetet tujen tavoit-
teiden saavut tami seksi. 

Kirjoitelmassa aktiivisuuden, toiminnallisuuden ja sitoutumisen taustalla 
on havaittavissa erityinen syy, joka saa kirjoittajan kurotta maan kohti ta-
voitteita. Siinä missä pojilla on omat jää kiek koido linsa, esimerkiksi Raimo 
Helmi nen, Teemu Selänne ja Mikko Koivu (vrt. Saa ri koski 2009, 138–140), 
voi ty töillä olla omat naisjääkiekkoi lijaidolinsa, kuten yllä olevasta kirjoi-
telmasta ilmenee. Kirjoittajan tavoitteellisuu den esikuvana toimii Hayley 
Wicken heiser21, jonka kal tai seksi – ellei pa remmaksi kin – kirjoit taja toivoo 
jona kin päivänä tule vansa. Urheiluun ja sisäiseen yrittäjyyteen kannustaa 
tässä ulkomaalainen urheilija, toisin kuin Mari Lehmuskallion (2011, 28) 
tutkimuksessa, jossa ulkomaalaiset täh det eivät lisänneet tyttöjen liikunta-
kiinnostusta merkittävällä tavalla. Hänen tutkimuksensa mukaan ulkomaa-
laiset huippu-urheilijat ja urheilujoukkueet toimivat sekä 5. luokkalaisten 
että 9. luokkalaisten poikien esikuvina. Kotimaiset ur heilutähdet sen sijaan 
inspiroivat erityisesti 5. luokkalaisia poikia. (Mt., 28.) 

He lena Saarikoski (2009) on tutkinut 1990-luvun lop pupuolella tyt tö-
kulttuu rissa ilmennyttä Spice Girls -yhtyeen faniutta suo malaisten tyttöjen 
ko kemana. Idoliin tai faniin samaistumisessa on useimmiten tahto tulla 
ihaillun henki lön kaltai seksi ja olla esimerkiksi jonakin päi vänä yhtä hyvä 
urhei lija kuin idoli. Idolit il mentävät ky seisen kulttuurin keskeisiä ar voja 
ja päämääriä ja ovat sitä, mistä itse ku kin uneksii, haaveilee, ar vostaa, ta-
voittelee, ihai lee, toi voo ja niin edelleen. (Mt., 134, 150.) Wicken heiser on 

21 Hayley Wickenheiserilla on kaksi olym pia kultaa, yksi olympiahopea, kuusi MM-
kul taa sekä neljä MM-hopeaa (IIHF).
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tunne tuin ja me nesty nein naisjääkiekkoilija, joka on urallaan saa vuttanut 
useita arvo kisami ta leja. Suku puo leen liitty västä syrjinnästä huo limatta 
hän on pelannut myös miesten jouk kueissa. Eipä siis ihme, jos suoma lai-
setkin tytöt ottavat hä net esikuvak seen ja halua vat tulla hänen tasoisekseen 
pelaajaksi. 

Valtaan sisältyy houkutteleva ja suostutteleva puoli. Se ei ole vain kiel-
teistä, vaan sisältää myös mieli hyvää (Foucault 1988, 155–177; Husa 2012, 
68). Se saa ihmi set teke mään erilaisia asioita, esi mer kiksi harjoittele maan 
päi västä toi seen palk kiona ”joksi kin tule minen”. Kirjoitel massa toimijuus 
määrittyy esikuvan ihailun ja sa maistumisen tuottamana. Kirjoittajan ku-
vaus omasta toimijuudestaan osoittaa, miten halu ruok kii itseään, jolloin 
tahtomisesta tulee elämän tapa ja pelaami sesta intohimo (ks. Pakalén & 
Peru kangas 1997, 160). Ido liin sa maistumi nen edellyt tää ruumiin vä lineel-
lis tä mistä, minkä avulla ta voitteiden saavuttaminen näh dään mahdolliseksi. 
Mahdolli suudet edetä jääkiekossa ja ke hittyä idolin kaltai seksi peli nai seksi 
edel lyttävät antautu mista pelin vaati muksille ja pär jää mi sen sekä kehit-
tymisen edellytyk senä ole valle harjoit telulle. 

Matti: Ja sitten jos meet pianonsoittoon, niin siellä on pää asia ne tek niset 
taidot ja sun pi tää op pia tek niset tai dot, niin sen takia pianonsoit taja 
treenaa miljoona kertaa enempi. Kun jää kiekkoi lija pelaa, koska se ei voi 
oppia sitä, sen sosi aaliset taidot ei oo merkittä vät siinä pia nonsoi tossa, 
mutta jää kie kossa ne taidot on erittäin mer kittävät, joudut asu maan 
eri ih mis ten kanssa, mat kus tamaan, me neen suih kuun lainaus mer keissä 
”tun temat tomien” ihmis ten kanssa ja sulta vie dään paljon pois sem mosta, 
yhtäkkiä sä oot ihan ih meis sään, että onko tämä nyt tosi, että mei dän pitää 
tuolla nuk kua neljä sa massa huo neessa, kos kaan en nen ei oo nuk kunu, 
koko lap suu tensa on nuk kunu yksin. Ja sitten taas kun on jouk ku eesta kyse, 
niin meidän pitää opettaa sem moset elä män taidot, että miten ryh mässä 
toimi taan. Että sem monen joku eng lanninkielinen lause, kun there is no 
I in team. Elikkä siellä ei oo minää siinä jouk kueessa. Se kuu luu tähän 
juttuun sen tapaisen ajattelutavan miet timinen, että minä jouk kueessa. 
Mun mie lestä se palvelee myös si viilielämää. 
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Valmentajan puheessa rakennetaan mallisubjektiutta vertaamalla lajia pia-
nonsoittoon, jolloin myös toimijuudesta ja subjek tiuksista syntyvä kuva on 
erilainen. Puheessa pianonsoittoa määrittä vät tekijät ovat tek niset taidot, 
mutta jääkiek koilijan mallisubjektius rakentuu sosiaali sessa toiminnassa. 
Otteessa ny kynuorisoa kuva taan mukavuudenhalui seksi ja yksi tyisyy teen 
tottu neeksi, mutta mallisub jektius esiintyy vaatimuksena sopeutua mo-
nenlaisiin muutoksiin.  Jää kiekko on jouk kuelaji, jossa yh tei söllisyyden 
merkitys ko rostuu (Kane 1998, 255). Se tuo toi mijuudelle tiettyjä vel voitteita. 
Puheessa joukkue rinnastuu ryhmään, ja ryhmässä toimijuus muodostuu 
yhteis työssä ja vuoro vai kutuk sessa tois ten kanssa. 

Puheessaan valmentaja sitee raa englanninkie listä lau setta ”there is no I in 
team”. Lauseessa vastakkain asettuvat minä ja muut, jouk kue. Tätä vastakkain-
asettelua voi kuvata Bronwyn Daviesin (1993) ra jankäynnin ja neuvottelun 
käsitteiden avulla, vaikka hän kehittikin kä sitteet alku jaan sukupuolista 
organisointiperiaatetta kuvaamaan.  Lause ilmen tää, että joukkuelajin pelaa-
minen edellyttää itsensä työs tämiseen ryh tymistä, mikä puolestaan tapahtuu 
kehyksessä minä ja joukkue. Toi miakseen mallisubjektiuden edellyttämällä 
tavalla on yk silön ylitet tävä minän ja joukkueeseen sisältyvien muiden välinen 
raja. Itsensä työstäminen edellyttää neuvottelua ja rajankäyntiä yksilöllisen 
subjek tiuden ja yhteisöllisen subjektiuden välillä. Hallintaan asettumi nen 
vaatii itsekeskeisyydestä luopumista, sopeutu mista yhteisiin ta voit teisiin ja 
sulautumista toisiin subjektiuksiin. Mallisubjektilta odo tetut toimijuuden 
vaatimukset sivuavat kuvauksia, joita nuoret naiset tuottivat ruumiillisuuden 
kokemuksista Satu Liimakan (2013) tutki muksessa. He pyrkivät saavut-
tamaan ihanneruumiin, joka edustaa kulttuurissa odotettua kauneutta ja 
terveyttä, mutta samaan aikaan he tavoittelivat kulttuurimme edellyttämää 
vastuullista ja itsenäistä toi mijuuden muotoa (mt., 67).  Ihanneruumiiseen 
liitetty terveyttä edus tava ruumiin muoto tuli edellä esiin terveellisten elä-
mäntapojen ta voittelemisena, mutta edellisen lainauksen sisältö kohdistuu 
vastuulli seen ja itsenäiseen toimijuuden muodon ihanteeseen. 

Urheilu insti tuu tiona on yksi esimerkki tahosta, joka on ottanut ta-
voitteikseen kasvatuk selliset tehtävät. Hallinnan institutionaalisella ulot-
tuvuudella pyritään ke hittämään yksi lön sosiaalisia taitoja niin, että ne 
pal velisi vat elämää jouk kueen ulkopuolellakin. Jääkiekkoi lun ihan nesubjektia 
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tuotetaan sosiaalisuuteen kykenevänä ja yrittäjäminän kaltaisena yksilönä, 
jolla on luovuutta selvitä itselleen vieraista tilan teista sekä joustavuutta tulla 
toimeen eri lais ten ih misten kanssa. Pihlan puheenvuorossa ko rostuvat sekä 
yk silölli syys että yhteisöllisyys:

Pihla: Ne on tärkeitä, että pitää tulla toimeen kaik kien kanssa. Ja se just 
tässä joukkueessa on kin, että pystyy tulla toimeen ihan kaikkien kaa. [...]. 
Se on sitä yhteis työtä, että vaikka sitä yksilöitä ke hitetään niin, samalla 
koo taan sitä joukku etta, että se tulis toimimaan pe leissä, reeneissä ja täl
lain harjoituk sissa, sil lain yhessä. Se on just tässä mu ka vaa, että sää et 
voi yk sin pelata tätä peliä, että tässä on ol tava kaik kien mu kana, ja siks 
se yh teis työ on niin tär keetä. 

Pihlan puheessa rakentuu vastaavanlaisesti raja yksilön ja joukkueen välille, 
mutta raja sulautuu yhteisöllisyyden myötä. Mal lisubjektiuteen liitetään 
yksilöllisten taitojen kehittäminen, mutta yk silöllisyyden rinnalle nousee 
myös yhteisöllisyys ja sosiaalisten taitojen ke hittäminen. Yksilöllisyys näyt-
täytyy osana yhteisöllisyyttä, jota tuote taan peleissä ja harjoituksissa yhdessä 
toimimisena. Puheessa yhteisöllisyys ei kuitenkaan näyttäydy staattisena ja 
vakaana raken teena, vaan hahmottuu kokoamisena, jolloin yhteisöllisyys on 
ajassa, toiminnassa sekä paikassa muotoutuvaa ja tuotettua. 

Sekä yllä oleva Pihlan puhe että aiemmin esitetyt otteet tuovat esiin sen, 
mitä Beverley Skeggs (2014) kirjoittaa pohtiessaan, miten tietyistä ryhmistä 
tulee kulttuurisesti määriteltyjä ja millä tavalla määrittely ja symbo lointi ta-
pahtuvat. Pihlan puhe tuottaa Nuori Suomi -ideologian mu kaista ajatteluta-
paa, jossa yk si lölli syyttä ke hite tään esimerkiksi henki lökohtaisten pelitai tojen 
ke hittämisen avulla, ja yh tei sölli syy den ke hittäminen tapahtuu sosiaa lis ten 
tai tojen ke hittämisen myötä. Tämä puolestaan ilmaisee käsitystä siitä, että 
nuoret omaksuvat helposti kulttuurissamme vallitsevia ajattelutapoja oman 
toimintansa ja ajatte lunsa lähtökohdiksi. Kulttuurinen määrittely rakentaa 
tietynlaista ku vaa sekä jääkiekkoilijan mallisubjektiudesta että yrittäjämi-
nästä laa jemminkin ja arvottaa siihen liittyviä ominaisuuksia vastakohtien 
avulla määritellen, mikä on esimerkiksi oikeaa tai väärää, hyvää tai huonoa, 
tuottavaa tai tuottamatonta.
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itsehallinta ja palaute subjektiuden rakentajina

Tässä luvussa analyysini tarkentuu erityisesti hallinnan yksilötasolle ja siihen, 
miten yksilöt itse hallitsevat itseään ja miten heitä ohjataan hyödyntä mään 
minäteknii koita sekä tuottamaan niiden avulla mal lisubjektiuden mukaista 
toimijuutta. Minätek niikat ovat yksilön it sesuh teessaan har joittamia vapau-
den ja hal linnan suhteita: niiden myötä yksilön käyttäy tyminen on yksi lön 
hyväksymää, mutta jota sa malla säädellään ul koapäin normien, eet tisten 
sääntöjen ja ohjeiden avulla (Helén 1994, 304).

Kauden kuluessa joukkueelle järjestettiin yhteisiä harjoitteluajan ulko-
puolella pi dettyjä tilaisuuksia, joihin suunniteltiin erilaisia ohjel ma nume-
roita. Syksyn aloitus tilaisuudessa tytöt jaettiin ryhmiin, ja jokai nen ryhmä 
sai oman tee mansa, josta sen piti suun nitella ja esittää pieni näytelmä. 
Valmentaja palaa alla olevassa otteessa näihin tilaisuuksiin:

Matti: Mikä tässä on yks tekijä, että meidän pelaajien ja yleensäkin ihmis
ten pi täisi op pia heit täytyyn siihen asi aan kunnolla. Jos me ei us kalleta 
päästä siitä pikku kuo resta pois, niin me ei us kalleta heit täy tyä siihen 
peliinkään kun nolla, niin et uskalla tehä siellä pään si sällä niitä asioita, 
mitä sen tilan teen voitta minen edel lyttäs, koska jäpi tät siinä omassa 
pelossa. Että sut murska taan, kun teet virheen. Siksi on näitä näytelmiä 
ja kaik kia näitä, että se joukkue tulisi omaksi, että tämä on se meidän 
juttu, missä saa tehä rohke asti asi oita ja missä saa toi sinaja tella kin ja saa 
ky seen alaistaa asi oita.

Puheessa näytelmät ja muut tilaisuudet avautuvat mahdollisuutena ”heit-
täytymiseen” ja joukkueen jäseniin tutustumiseen. Puheessa rakentuu 
vas taavanlainen asetelma minän ja joukkueen muiden välille kuten edel-
lisessäkin alaluvussa, mutta keskeiseksi tässä nousee rajan ylittämi seen 
liittyvä pelko. Pelkoon liittyy ajatus siitä, että yksilö ei kykene toimimaan 
kulttuurissa määriteltyjen ja asetettujen normien sekä toi mijuudelle kiinni-
tettyjen arvojen mukaan, jolloin kohtalona on murskatuksi tuleminen. Rajan 
ylittäminen kuvataan puheessa heittäytymisenä, joka ilmentää subjektilta 
vaadittua ominaisuutta. Se velvoittaa yksilöä hallit semaan ja muokkaamaan 
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itseään niin, että hän rohkenee luopua ym pärilleen rakentamastaan kuoresta, 
joka toimii suojamuurina ulko maailmaa vastaan, jolloin itsehallinta myös 
edellyt tää pe loista luopu mista. Itseensä kohdistamalla hallinnalla yksilö tekee 
elä määnsä kos kevia va lintoja ja päätöksiä sekä suhteuttaa ne vallitsevien 
ra tionali teettien mukaisesti (Va ris 1989, 79). Puheessa näytelmät ja muut 
tilai suudet toimivat valmistavassa ja tuottavassa roolissa. Ne tarjoavat keinon 
haastaa rajan ylittämiseen liittyvää pelkoa ja mahdollista epä onnistumista. 
Niiden avulla rajan ylittämiseen liittyvä diskurssi minän ja muiden, osaami-
sen ja osaamattomuuden sekä pelon ja pelkäämät tömyyden välillä hälvenee.

 Seuraava Roosan puheenvuoro osoittaa, miten rajat piirtyvät ja nou sevat 
konkreettisesti esiin pelin käytännöissä, jolloin mallisubjek tius edellyttää 
rohkeutta sekä luopumista epä onnistumi seen ja nau runalai seksi joutumi-
sen peloista. Roosa palaa puheessaan erää seen pe liin, missä hän pelasi eri 
joukku eessa ja eri tasolla kuin hänen nykyinen jouk ku eensa:

Roosa: Niin sun oli pakko tsempattava ja tavallaan oppi kaikki kikat, ja 
sitten siellä piti oikeen tsempata, että nyt otat lu jasti kiinni niihin mie
hiin, vaikka ne oli pa rem pia kun sinä, niin oli pakko yrittää. Sä et voinu 
jättää sitä kes ken. [...].   Olihan se toi saalta kau heeta, että sulla oli koko 
ajan semmo set paineet nis kassa, että sun pi tää koko ajan painaa ai van 
täysillä ja jos sä epäonnistut, niin sä et välttis pääse enää pe laamaan. 

Roosan puheessa keskeiseksi nousee edellä mainittu murskatuksi tulemisen 
pelko. Sanat ”pakko” ja ”pitää” viittaavat mallisubjektiudelle asetettuihin vaa-
timuksiin, jotka edellyttävät, että pelaaja on oltava riittävän hyvä kyetäkseen 
vastaamaan niihin. Mallisubjektius edellyttää rohkeutta ja määrätietoista 
yrittämistä yhteisöllisyyden ja sen asettamien paineiden kontekstissa. Tässä 
heittäytyminen turvaa kasvojen säilyttämisen ja tarjoaa mahdollisesti peliaikaa 
pelin loppuun saakka. Tässä konteks tissa – val mentajan puheessa ja Roosan 
puheeseen sisältyvissä muis toissa – heittäy tymi sen taito saa hah monsa pe-
loista luopumi sena, it sensä li koon lait tamisena, keskit tymisenä olen nai seen 
ja kaik kensa an tami sena joukku een eteen. Vaatimukset heit täy tymisestä ja 
suojamuu rina toimivan kuoren rik komisesta edellyttävät koko ruumiin asetta-
mista kontrol lin, hallin nan, normalisoivan vallan ja manipuloinnin kohteeksi.
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Puheen kerronnassa tapahtumat kohdistuvat puhujan omaan toi mintaan, 
mutta puhuja käyttää ilmaisuja sä, sut, sun ja sulla. Yleistävää yksikön toista 
persoonaa käytetään nykyisessä puhetavassa hyvin yleisesti. Se sitoo kuulijan 
viittaukseen, joka on tarkoitettu yleistäväksi tai pikemminkin puhujaan it-
seensä viittaavaksi (Seppänen 2000). Tulkitsen, että yksikön toista persoonaa 
käyttämällä Roosa haastaa haastattelutilanteessa haastattelijan eli minut 
mukaan kokemaansa tunteeseen. Toisaalta yksikön toisen persoonamuodon 
voi tulkita myös tarkoittavan tapaa, jossa puhuja ulkoistaa itsensä. Tällöin se 
viittaa sii hen, että puhuja ei ole pelissä minä itse, vaan hän edustaa oletettua 
ihannesubjektia, joka osaa toimia pelin ja yhteisöllisyyden edellyttä mällä 
tavalla. 

Mallisubjek tius ei synny pelkästään lajikohtais ten ja sosiaa lis ten taito jen 
ja ur hei lullisen elämäntavan omaksumi sesta. Sille ei myös kään riitä, että 
luo vuttaa ruu miinsa muokatta vaksi, vaan kiek koilijan on avat tava sisimpänsä 
– minuutensa sekä mie lensä – hallin nan koh teeksi. Hallinta eri muo doissaan 
kajoaa sy välle ihmisen si sim pään. Punta rin toi seen pää hän aset tuu suo jakuo-
ren rikko minen, toiseen taas murskatuksi tuleminen ja häpeä. Ky symys ei 
ole enää vain valmentajan toiminnasta välitty västä hallinnasta, vaan myös 
pe laajien oma koh tai sesta itsehallin nasta. 

Valmennuksessa pyrittiin itsehallinnan hyödyntämiseen ja oman toi-
minnan reflek toimi seen erillisten palautekeskustelujen, pelipalave reiden 
ja kirjoitelmien avulla. Syksyn vanhem painpalaverissa muisti oon kirjat tiin, 
että val men tajat pyr kivät antamaan pelaajille palautetta. Valmentaja jakoi 
ty töille pelaaja-arvi ointilo mak keen, jonka tytöt täyt tivät ja palauttivat takai-
sin valmentajalle. Lomak keessa pelaajat arvioivat kulu neen kau den ai kana 
ta pahtu nutta kehi tystään. Val mentaja aloitti en simmäiset henki lökohtaiset 
palautekes kuste lut marras kuussa 2009 har joitusten yh teydessä, jolloin 
valmen taja kes kusteli jo kaisen pelaajan kanssa kahdes taan. Toiseen palau-
tetilaisuuteen koko joukkue kokoontui huh ti kuussa kauden jo ollessa lop-
pusuoralla. Pe laajat jaet tiin kahteen ryhmään. En ollut mukana en simmäi sen 
ryhmän palautepalaverissa, mutta toi seen pääsin osallis tumaan. 

Tyttöjen luistelua kuvattiin talven aikana. Vi deosta työs tettiin dvd-levy. 
Lisäksi valmentajalla oli opetusvideo, joka näytettiin tilai suuden aluksi. Sen 
jäl keen katsot tiin tyttöjen suori tuksista ku vattu vi deo. Samalla valmentaja 
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vertasi tyttöjen taitoja opetusvideoon. Tulkit sen opetusvideon performoivan 
mallisubjektiuteen liittyvää ”oikeaop pista” luistelemista. Tulkitsen, että tähän 
liittyy vastaavanlaista kulttuurista määrit telyä ja arvottamista, mitä Beverley 
Skeggs (2014) katsoo liittyväksi yhteiskunnassa tuotettuihin luokkajärjes-
telmiin. Tässä se on määritte lyä siitä, mikä on oikeanlaista jääkiekkoilijalta 
odotettua ruumiilli suutta ja ruumiilla työskentelyä. Palautteessa ilmenee 
myös refleksiivi sen minuuden ja itsen työstämisen vaatimus. Minuuden 
rakennuspro sessi tapahtuu menneisyyden ja nykyisyyden vuoropuheluna, 
jossa korjataan entistä ja luodaan uutta annettujen normien puitteissa 
sekä sen mukaan, mikä edustaa oikeaa mallisubjektiuden ruumiilli suutta. 
Kahden erilaisen tallenteen katsominen peräkkäin johtaa refl ektioon, joka 
edellyttää minuuden autenttisuutta. Minuuden autenttisuudella tarkoitan 
uskallusta olla re hellinen itselleen (vrt. Skeggs 2014). Reflek tiossa subjekti 
katsoo itseään ulkoapäin so veltaen normeja it seensä ja pyrkien muokkaa-
maan itseään vaa dittuun suuntaan (Vähä mäki 1998, 145). Tytöt saivat omat 
kappa leensa molemmista videotallenteista. Siten refleksiivisen minuuden 
vaatimus ei liittynyt vain palautetilaisuuteen, vaan käytännöstä on lu ettavissa, 
että vaatimus kohdistuu myös tulevaisuuteen.

Seuraava ote kuvaa pelipalaveritilannetta, jossa tytöille an netaan pa-
lautetta heidän toiminnastaan. Valmentajan palaute vel voit taa tytöt pohti-
maan itsehallintaa:

3.2.2010 Peli. Valmentaja on sekoittanut entiset ketjut. Tästä syn tyy ko
pissa na tinaa. Se näkyy myös ken tällä. X ei osaa keskit tyä. X sanoo, että 
ei kiin nosta, sama luovuttaa. Pelin jäl keen val men taja: Oli yksittäisiä 
pe laa jia, jotka eivät heittäneet itseään likoon pe lissä, joista havaitsi, että 
ei voisi vä hempää kiinnos taa. Mitä tämä tekee joukkueelle, niille 4:lle, 
jotka ovat ken tällä ja vaih toai tiossa oleville? Ennen peliä oli pu hetta 
sydä men heit tämi sestä kentälle, mennään itse perässä ja taistel laan. Nyt 
oli liian monta, jotka jar rut tivat peliä eikä menty to sis saan [...]. Se veti 
koko joukku een mu kaan. [...]. Jos joku tuntee pis toksen sydämes sään, 
ettei ol lut mukana tänään, ei teh nyt riittä västi töitä tämän jouk ku een 
eteen, niin mieti syitä, koska joku syy siihen mahdolli sesti on. Tämä on 
kui tenkin ai nut joukkue, jonka eteen mei dän tulee tehdä töitä [...] sil loin 
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kan nat taa tehdä asiat eri ta valla, on monta asiaa, jolla voi daan tehdä 
asiat pa remmin [...].   (Kenttä muis tiinpa not.) 

Ote valaisee tilannetta, jossa poikettiin totutuista käytännöistä. Michel 
Foucault’n (1984, 388) tapaan tilannetta voi kuvata problema tisoin niksi, 
jossa jokin toiminnan tai käyttäytymisen alue menettää tuttuu tensa ja muut-
tuu tavalla tai toisella ongelmalliseksi. Uusien ku vioiden mu kanaan tuomat 
ongelmat vaikuttavat valmentajan ilmaisussa pelin kul kuun merkitsevällä 
tavalla; yksit täisen pe laajan käyttäyty mi nen vai kuttaa koko joukkuee seen – 
sekä jäällä oleviin että vaih toai ti ossa omaa vuo roansa odottaviin pe laajiin. 
Havaitsen problematisoin nissa hienovaraista rajankäyntiä siitä, kenen kanssa 
halutaan pelata ja olla jäällä yhtä aikaa ja kenen kanssa ei, jolloin yksilölli-
sen ja yhteisölli syy den välistä rajaa tuotetaan myös yhteisöllisyyden sisällä 
valikoi malla subjekteista tietyt subjektit, jotka merkityksellistyvät jollakin 
ta valla tärkeimmiksi.

Valmentaja käyttää sanoja ”jos joku tun tee, että minä en tä nään heittä nyt 
itseäni kauka loon, niin kannattaa miet tiä miksi” vih jeenä, joka ohjaa minä-
tekniikoiden hyödyntämiseen. Minätekniikat antavat yksilölle mahdolli-
suuden vaikut taa joko itsen tai muiden avulla itseensä (Foucault 1988, 18). 
Fou cault (mt., 18) näkee minätek niikat jokai sesta yhteis kun nasta löyty viksi 
me netel miksi, joita yksi löä suostutetaan tai pa kotetaan ta valla tai toi sella 
käyt tämään iden ti teet tinsä kiinnit tämi seksi, ylläpitämi seksi tai muut-
tamiseksi tiettyjen pää mää rien muk aan. Minäteknii koita on pi detty tehok-
kaina hallin nan teknii koina, koska niiden avulla yk silöt voivat pohtia omaa 
ti laansa ja ryhtyä toi miin sen paranta miseksi (Keskitalo-Foley, Komulainen 
& Nas kali 2010, 20). Minätekniikoita on kutsuttu myös itsekäytännöiksi, 
joiden avulla ihmisen on katsottu voivan rakentaa itseään moraalisen käyt-
täytymisensä subjektiksi (Alhanen 2007, 156–166). Valmentajan ilmaisu 
kohdistuu muutamien tyttöjen tahtoon pe lata. Pelaamisen lo giikka ja normit 
olisivat edellyttäneet ”itsensä heittämistä kauka loon”, mutta tässä tapauk-
sessa tytöt toimivat vastoin normeja ja päinvastoin kuin normaali käy täntö 
olisi edel lyttä nyt. Näen valmentajan ilmaisun velvoittavan tyt töjä eettiseen 
työ hön. Ilmaisu ohjaa tyttöjä kiinnittämään huo mion käyttäytymiseensä ja 
miettimään syitä normien vas taiselle toiminnalle. Pelien aikaiset ja jälkeiset 
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peli palaverit olivat yleisiä tilanteita, joissa huomio kohdis tui it sere flekti oon 
ja itse hallintaan. Oheisessa ti lanteessa itsereflektion vaa timus koh distuu 
keskit tymiseen:

23.1.2010. Peli. Tauolla kopissa: Valmentaja: Keskitytte lii kaa toi sen pe
laami seen. Ai ti osta huudetaan kentälle. Se on ainut asia, jo hon ettei voi 
vai kuttaa. Vain omaan peliin voitte vaikut taa. Keskity omaan peliin ja 
sii hen mitä teet itse ken tällä, mitä teet siinä het kessä. Liiku ja syötä [...].  
Ra kenna mielikuva omista hyvistä suorituk sista. Mene päälle, roiku 
mukana. Pelaa vaihto kerrallaan, erä ker ral laan. Ai nut asia, mihin voit 
itse vaikut taa, on oma tekeminen ken tällä. Aloi tus, erien alut, nollataan 
erä, mieti tään miten pa ran netaan. Ei kannata jäädä kiinni jäähyi hin, 
niitä joskus tulee. (Kent tä muis tiinpa not.)

Yllä olevassa tilanteessa valmentajan puhe suuntautuu tyttöjen kes kittymi sen 
laatuun, mikä ei kaiketi ilmentänyt oikeanlaista mallisub jektiutta. Puheessa 
valmentajan huomion kohteena olevat tapahtumat ilmentävät normeista ja 
säännöistä poikkeavaa käyttäytymistä. Normit olisivat edellyttäneet keskit-
tymistä omaan te kemiseen ja siihen het keen, missä oltiin. Puheessa tuotetaan 
mallisubjektiutta omaan tekemiseen keskittymisellä ja toisten ihmisten sul-
kemisella pois omasta ajattelusta ja havainnointimaailmasta. Kulttuurisissa 
käytän nöissä ja valmentamiseen liittyvässä diskurssissa rakentuu ristiriita 
yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden välille. Yhtäältä pitää luopua yksi löllisestä 
minästä, sopeutua ja sulautua yhteisöllisyyteen sekä joukku eena toimimiseen, 
ja toisaalta on kuitenkin käännyttävä kohti yksilöl listä minää ja kohdistet-
tava huomio siihen, mitä itse tekee. Sekä yllä oleva puhetapa että useimmat 
muut tässä luvussa esitettävät otteet tu kevat myös tätä tulkintaa. Toisaalta 
tavoitteena on luoda hyvää yh teishenkeä ja toimia yhteisöllisyyden periaat-
teiden mukaan yhdessä tekemällä, mutta kääntöpuolena on kilpaurheilun 
vastakkainasettelu, hierarkkisuus ja arvojärjestys (ks. myös Berg 2012, 41).

Valmentajan palautteessa mielikuvan rakentaminen omista suori tuksista 
viittaa minätekniikoiden hyödyntämiseen. Val menta jan mainit se mat mie-
likuvat ovat Arto Tii hosta (2002, 355) laina ten ruumiin teknii koita, joilla 
yksilöitä hali taan ja joiden avulla he oppivat hallit semaan ja kontrolloi-
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maan itse itseään. Vaikka kuri valta edel lyttää kin toisen tot tele mista, on sen 
päätavoit teena jo kaisen oman ruu miin kont rollin li sääntymi nen (Fou cault 
1980).

Vallankäytössä on kysy mys kamppailusta eri osa puolten vä lillä. Valtasuh-
teen toinen osapuoli pyrkii oh jaa maan toisen voimia kohti tiettyä pää määrää. 
Kamp pailu luo osa puolten välille suh teen, jossa he tois tensa vaiku tuk sesta 
jatkuvasti muut tavat toimintaansa. (Alhanen 2007, 123.) Valmentajan 
pu heenvuo rot ver tautu vat ku rinpidolliseen palauttee seen. Tulkitsen, että 
val mentajan moittei den tar koituk sena on pyrkimys vaikuttaa pelaa jiin niin, 
että heidän suh teensa omaan käyt täy tymiseensä ja toi mintaansa muuttuisi 
itsehallin nan avulla:

18.1.2010 Harjoitukset. Val men taja pu huu: Teillä ei nyt ole selvää 
käsitystä siitä, mitä rat kai suja pe leissä tulisi tehdä. Siksi otamme pe lin 
opet ta mista mu kaan. Peli tilanne har joituksia. Tämä vaatii teiltä keskit
ty mistä [...]. Vaihtoehdot ovat ne, että te läh dette itse mu kaan näi hin 
talkoisiin. Keski tytte harjoi tuk siin. X:kin naureske lee siellä muille ju tuille. 
Tätä tarkoi tan. Tämä on totaali nen ongelma. Ajatus ei pysy asiassa. Kes
kitty minen olennaiseen asi aan on nyt se juttu, jota teiltä vaaditaan. Se 
askel on otet tava, jos joukku eena halu amme kehit tyä. Toinen vaihto ehto 
on pitää harjoi tukset sa mana. Se kehit tää luis telua, nopeutta ja ha penotto
kykyä ja mahdolli sesti voite taan kin joku peli, jos kiekko sattuu mene mään 
maaliin. Tai vaihtoeh toi sesti läh dette itse mukaan kes kitty misen kautta. 
(Kenttämuis tiinpa not.) 

Otteessa huomio kohdistuu keskittymisen puutteeseen, jonka konk-
reettiseksi esimerkiksi nostetaan itsekseen naureskeleva tyttö. Tytön naurua 
verrataan jo yleiseksi tulleeseen ”to taaliseen” ongelmaan, kes kitty miskyvyn 
puuttee seen. Puheesta piirtyy tulkinta, jossa tyttöjen toiminta ei mukaillut 
oletettua ja toivottua mallisubjektiutta. Kat son valmentajan viittaavan 
puheessaan itsehallin taan, joka edellyttää pe laajilta oman toi minnan ja 
keskittymi sen avulla ”tal koisiin” mukaan lähtemistä. Val tasuh teeseen ja 
hallintaan on liitetty ole tus vapaudesta (Dean 1999, 12–20), kuten val men-
tajan puheesta on luettavissa. Val tasuh teen osa puolet osallistuvat suhtee seen 
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toimi joina, jotka koetta vat saada toisensa toi mimaan tietyllä tavalla, mutta 
muun mu assa toimi joiden oman aktii visuu den vuoksi vaiku tusyritysten 
tu loksellisuus jää avoi meksi (Foucault 1982, 220). Valmentajan puheessa 
tytöille anne taan mahdollisuus valita osal lis tumisensa ja toimi juutensa uusi 
suunta, ja muutoksen edellytyksenä on toimijoiden oma aktiivisuus. Jos 
itsere flek tio on kiel teistä, niin itse hallinta ei tuota valmennuk sen ta holta 
kat sottuna toivot tua tulosta ja muu tosta ei ta pahdu, minkä jälkeen toi minta 
jat kuu entisellään. 

Itsehal lintaan ja oman toiminnan reflek tointiin pyrittiin valmen ta jan 
pitä mien palau te puheiden lisäksi kirjoitelmien kir joittamisella:

18.1.2010. Harjoitukset. Valmen taja: Kirjoi tatte tarinan, mitä odotuksia, 
mitä fiiliksiä ja mo tiiveja teillä on. Joku kysyy, mikä on mo tiivi. Joku 
vastaa: se on syy, miksi pe laatte. Val mentaja jat kaa: voitte kir joit taa 
siitä, miltä teistä tun tuu, mitä fiilik siä teillä on. Jo kaisella on oma tarina 
men nei syyteen, tarina ny kyisyy teen ja ta rina tule vai suuteen. Jääkiekkota
rina, oma ta rina ja sitä kautta omat mieliku vansa ja ar vos tuk sensa. 
(Kenttämuistiinpanot.) 

Otteessa keskeiseksi teemaksi muodostuu valmentajan pyytämä kir joitelma. 
Puheessa (malli)subjektius rakentuu jääkiekkotarinan avulla menneisyyden, 
nykyisyyden ja tulevaisuuden vuoropuhelussa. Tulkit sen tarinan keinona, 
jonka myötä tytöt joutuvat pohtimaan omaa toi mintaansa menneisyyden 
ja nykyisyyden horisontissa. Michel Fou cault’n (1998, 16–18) ajatteluun 
viitaten val mentajan pyyntö johtaa mi näteknii koiden hyödyntämiseen. Nii-
den avulla ihminen pyr kii muok kaa maan itse itses tään tietyn laista sub jektia 
val tasuhteen puit teissa (Fou cault 1982, 211–212). Kun kiekkoi lija tai kuka 
ta hansa muukin ur heilija alkaa poh tia omaa olemus taan, hän al kaa myös 
ha vainnoida esi merkiksi psyykki siä kyky jään ja tai tojaan ja nii den puutteita 
sekä ke hit tymistä (ks. Närhi & Frantsi 1998, 19). Tari naa kir joittaessaan 
tytöt ra kensivat itse ään myös moraalisina sub jekteina. Kirjoittaes saan he 
joutui vat pa laa maan omaan toimin taansa menneisyy dessä ja miet timään, 
millaisia arvos tuksia ja toi veita heillä on nykyisyydestä sekä millaisia mie-
likuvia heillä on tulevaisuuden toiveistaan. 
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yhteenvetoa – onko jääkiekolla sukupuolta?

Tässä luvussa huomioni kohteena ovat olleet erityisesti valmentami seen 
liittyvät käytännöt. Olen kuvannut, miten kieli rakentaa metafo rien avulla 
aggressiivista, maskuliinista ja sotaisiin positioihin pai kantuvaa toimijuutta. 
Olen tarkastellut mallisubjektiuteen paikantu via odotuksia, joi den mukaan 
kiekkoilijan odotetaan toimivan ja joi den mu kaisiksi kiekkoilijan toivo taan 
kehittyvän.

Biovalta hallinnan yleisellä ja institutionaalisella ulottuvuudella tuot taa 
ur heilulli seen elämäntapaan ja kurinalaisuuteen muokkautu vaa sub jektia. 
Institu tionaali sella ulottuvuudella subjektia pyritään ke hittä mään kohti 
uus liberalisti sen hallinnan mukaista yrit täjä minää, joka on itsenäinen, 
vas tuullinen ja yhteistyöhön kykenevä subjekti. Suunnitelmallisuus näyt-
täytyy ajan hallintana, ja tärkeimpänä väli neenä toimii valmentajan laatima 
harjoituspäiväkirja, jossa isompi opeteltava kokonaisuus on pilkottu osiin 
ja rytmitetty käytössä ole vaan aikaan. Käytännöistä on havaittavissa itsestä 
huolehtimisen ee tos, joka yhtyy kansanterveydelliseen diskurssiin. Aineis-
tosta on luet tavissa myös vastuullistaminen, joka kohdentuu tyttöjen lisäksi 
erityi sesti vanhempiin. Lasten urheiluharrastus rakentuu projektina, johon 
vanhemmat ovat kiinnittyneet kasvatusvastuun, vapaaeh tois työn ja kansan-
terveydelliseen diskurssiin liittyvien vel voit teiden ohjaamina. 

Hallinnan yksilöta solla subjektin edellyte tään hyödyntä vän minä-
teknologioita itsehal lin nassa ja palautteen vas taan ottamisessa sekä kä-
sittelyssä. Hallinnan yleisellä ulottuvuudella muokataan mallisubjek tiutta, 
jolle asetetaan kulttuurisissa käytännöissä omat vel voitteensa. Luvun 
ensim mäi sessä alaluvussa on kolme katkelmaa, joiden sisällöt liittyvät 
palautekeskus teluihin peleissä. Pa lautteessa huomio kohdis tuu siihen, miten 
tyttö jen peli oli kul kenut ja miten peliä olisi voinut parantaa. Sinänsä pelin 
lo giikkaa kuvaava ideologia on sukupuoleltaan neut raali. Tar vitaan vain 
pelaajat, paikka ja ra kenne toi minnalle sekä välineet, joilla pelataan. Peliin 
tar vittavat väli neet ja ruumiin suojaamiseen tarvittavat välineet ovat ky-
pärän lisäva rusteita lukuun ottamatta sa man laiset sukupuolesta riip pu matta. 
Käytännöissä toimijuus palau tetaan kuitenkin kielen avulla sodan käyntiin, 
maskuliinisuu teen, vä kivaltaan ja aggressiivisuudella vär jättyihin positi oihin 
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asettumiseksi. Erityisesti suku puoli kirjoite taan si sään lajiin subjektien ja 
eri laisten toimijoiden välittämänä. Se tulee mukaan sub jektien ja kulttuu-
risten käy tän tei den, käsityksien, mieli pi tei den, te kemisen, toi minnan ja 
jääkiek kosääntöjen avulla, kuten seu raa vassa luvussa käy ilmi. Seuraavaksi 
syvennyn analysoimaan suku puolittuneita käytäntöjä yksityiskohtaisemmin.
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6 ulommalTa kEhälTä kohTi yhdEnvErTaisuuTTa

miehisen linnakkeen muureja horjuttamassa

Vaikka urheilun ajatellaan usein ole van vain miesten ajan vietettä, sen kasvot 
ovat muuttuneet dra maa ttisesti vii meisten vuosi kymmenten aikana. Nais-
ten tila ja asema urheilussa on avartu nut ja he harrastavat ur hei lua ny ky ään 
enemmän kuin kos kaan ai emmin. (Messner 2002.) Arto Tiiho nen (2002, 
142) otaksuu, että kehitys on ol lut no peaa, sillä yhä use am mat naiset har-
rastavat pe rinteisesti miehi sinä pi det tyjä ja fyy si syyttä vaativia lajeja, ei vätkä 
voimaa ja aggressii visuutta vaati vat kamppailu lajitkaan enää ole naisten 
ulot tu mat to missa. Tästä yhtenä esimerkkinä on jalkapallo, joka on nosta-
nut eniten suosiotaan kaikista tyttöjen lii kuntamuodoista viimeisen reilun 
vuosikymmenen aikana (Kansallinen liikuntatutkimus 2009–2010, 11). 
Rekisteröityneitä tyttö- ja naispelaajia on tällä hetkellä 26 505 ja mies- ja 
poikapelaajia 92 623 (Suomen Pallo liitto). 

Jalkapallo näyttää saavuttaneen huimasti suosiota tyttöjen kes kuudessa 
verrattuna jääkiekkoon, joka on tyttöjen urheiluharrastuksena marginaa-
linen. Vaikka kynnys lajin harrasta miseen on tyt töjen osalta mata lampi 
kuin ai emmin, tyttökiekkoilijoiden määrä on pieni verrattuna poikiin. 
Tällä hetkellä Suomessa on vain 5 232 jääkiekkoa pelaavaa tyttöä ja naista. 
Rekisteröityneitä mies- ja poikakiekkoilijoita on yli kymmenen kertaa 
enemmän, yhteensä 54 521 (Suomen Jääkiekkoliitto 2015). Jääkiekkolii-
ton ilmoittamat lukumäärät eroavat Kansallisessa liikuntatutkimuksessa 
2009–2010 esitetyistä lu kemista, joiden mukaan jääkiek koa harrastavia 
tyttöjä oli tuolloin noin 8 000 ja poikia puolestaan 93 000. Eroavaisuus lu-
kumäärissä selittynee pitkälti sillä, että Jääkiekkoliiton esittä mät lukumäärät 
koskevat rekisteröityjä pelaajia, kun taas Kansallisen liikuntatutki muksen 
lukumäärissä lienee mukana sellaisiakin lapsia ja nuoria, jotka eivät kuulu 
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mihinkään jääkiekkoseuraan. Lisäksi Kansallisen lii kuntatutkimuksen tiedot 
ovat jo muutaman vuoden vanhoja. 

Alla olevan otteen keskustelu kohdistuu aluksi tyttöjääkiekon har-
rastajamääriin ja tyttöjääkiekon kehittämiseen: 

Helena: Onko sulla itellä mitään, mikä on sun mielestä tär keää?
Riina: Ei kai sitä sen kummempia. Sitähän sitä paljon ajatte lee, että tuo jää
kiekko tulis vaan enempien tyttöjen tietoon, että saa tas tätä harrastajamää rää 
suuremmaksi, että sitä voitas kehit tää taas.
Helena: Niin, eteenpäin. Miten sitten tutut ja sukulaiset suhtau tuu? 
Riina: No kyllä sitä, X:kin, että vieläkö sää sitä jaksat pe lata, että vähän 
pa heksuenkin, mutta eipä sitä muuten, avoimin mie lin sitä kaikki on tuossa. 
Monet ajattelee, että onpa siis tiä, kun tyttökin pelaa.
Helena: Yym. Ja eikä koulussa kaveritkaan hämmästele?
Riina: Ei. Tai ois mukava, jos siitä tulis ihan semmonen nor maali asia kun 
pojillaki, että joo mä pelaan jääkiekkoa.
Helena: Niin.
Riina: Niin, mutta eipä se haittaa, jos saa vähän jär kyttää ihmisiä.
[...].
Riina: mulla on tämmönen kirja, mihin mä kerään vähän kaikkee. 
Helena: Vau.
Riina: Niin, mä oon leikannu joskus lehestä, tämmönen har rastelijamäärä, 
ympäri maailmaa, tuossa on nyt vaan kär kisijat. 

 
Otteen alussa tulee esiin emansipatorinen pyrkimykseni antaa tilaa tyttö jen 
omille ajatuksille ja toiveille. Aloitan keskustelun kysymällä, mistä Riina 
haluaa keskustella. Riina nostaa vastauksessaan esiin tyt töjääkiekkoilijoiden 
harrastajamäärän ja tyttöjääkiekon kehittämisen. Teemojen esiin ottaminen 
osoittaa sukupuolitietoisuutta ja tietoisuutta tyttöjääkiekon marginaalisesta 
tilasta sekä myös pyrkimystä laajentaa sosiaalista tietoisuutta niin, että laji 
tavoittaisi yhä useammat tytöt. Puheessa mainittu leikekirjan ylläpitäminen 
ja täydentäminen jääkiek koa käsittelevillä lehtiartikkeleilla on myös yksi 
sukupuolitietoisuuden ilmentymä. Cynthia Fabrizio Pelak (2002) kuvaa 
tutkimuksessaan, miten naispelaajat rakensivat tietoisuutta rajoista ja kävivät 
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neuvotte lua niistä. Neuvottelulla tarkoitan Pelakin (mt., 101–105) tapaan 
erilai sia tapoja, joilla voidaan vastustaa sosiaalisia määritelmiä ja vaatia ar-
vostusta. Riinan puhe ilmentää, että sukupuolitietoisuuden he rättämi sen myö-
tä yksilö tulee tietoiseksi sukupuolen merkityksestä ja sen avulla voidaan pyrkiä 
vaikuttamaan käytäntöihin arvostusta ko hotta malla ja asemaa parantamalla.

Esittämäni kysymys johtaa sukupuolirajoihin liittyvään keskuste luun 
ja rajankäyntiin normaaliudesta. Puheessa kuvattu paheksunta ja epäröivä 
suhtautuminen heijastavat ajattelutapaa, jossa kiekkoileva tyttö ei noudata 
tavanomaista feminii nisyyttä. Koska jää kiekko on pe rin teisesti mää rittynyt 
ag gressiivisena, väkivaltai sena ja maskuliini sena lajina, se on mielletty mies-
tapaiseksi lajiksi (Etue & Williams 1996, 161; The berge 2003a, 115). Ote 
kuvaa myös pyrkimystä ylittää ja horjuttaa sukupuolirajoja. Tulkitsen, että 
puheessa on pyrkimyksiä ky seenalaistaa perinteisiä sukupuolikäsityksiä, 
joissa kiekkoileva tyttö näyt täytyy normista poikkeavana. Ilmaisut ”olisi mu-
kavaa, jos tyttöjen jääkiekon pelaa mista pidettäi siin yhtä normaalina asiana 
kuin mitä se pojille on” ja ”jos saa vähän järkyttää ihmisiä” viittaavat erityisesti 
tavoitteeseen, jossa lajin sukupuolittuneita rajoja pyritään horjuttamaan.  

Tulkitsen Riinan kommentin vastapuheeksi. Ymmärrän vastapuheen pu-
hetavaksi, jolla ihmiset pyrkivät kyseenalaistamaan heihin kohdistuvia mää-
ritelmiä tai kiel tämään tai muuttamaan ne toisenlaisiksi ( Jokinen, Huttunen 
& Kul mala 2004, 11–12). Vastapuhe on aina vastaus tai rea gointia johonkin, 
ja sen sisältö on tavalla tai toisella erimielisyyttä il maiseva ( Juhila 2004, 20). 
Vastapuheessa vastauksen kohteena ovat kategoriat ja katego risointi. Se 
kohdistuu kulttuurisesti vakiintuneisiin kategorioi hin ja on hienovaraista 
neuvottelua, jossa kyseenalaistetaan vakiintu neita kate go rioita ja viritellään 
uusia vaihtoehtoisia identiteettejä. (Mt., 29.)

Feministisessä tutkimuksessa kyseen alaistavasta suhtautumisesta on käy-
tetty termejä vastakarvaan katsomi nen, vastakatse ja vastapuhe. Vastakarvaan 
kat somisesta ja luke misesta on kirjoittanut muun mu assa Annamari Vänskä 
(2006) vi suaa lisen kulttuurin tutki muksessaan. Bell hooks (1995) sen si jaan 
puhuu vasta katseesta. Alun perin käsite on peräisin Judith Fet ter leyltä, joka 
tar koittaa vastakarvaan lukemi sella naisluki joiden poliittista tapaa lu kea 
mieskirjailijoiden kirjoitta mia teoksia erilaisia suku puoliole tuksia ky seen-
alaistaen (Vänskä 2006, 15). Olennaista vastakatseen mää ritel mässä on kat-
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sojien kyselevä ja kyseenalaistava asenne. Vastakatseen kä sitettä on käytetty 
tavoissa lukea kuvia, jolloin se on tarkoittanut kuvien merki tysten lu kemista 
vastakar vaan vastoin ilmeisintä ja ka nonisoitua lu kutapaa. Hook sin mu kaan 
se ”houkuttelee kriittistä ajat telijaa etsimään ruumiin margi naaleja, aukkoja 
ja paikkoja, joissa ja joiden avulla voidaan löytää uu sia vastarinnan kei noja”. 
(Hooks 1995, 20–21, 35–38, Vänskä 2006, 15–16.)

Toi mijuuteen on sisällytetty myös ajatus toisin tekemi sestä. Tytöt voivat 
esi mer kiksi kyseenalaistaa heihin kohdistuneita sukupuolittu neita odotuksia 
joko poik kea malla avoimesti normista tai tekemällä ”toisin” (Oja nen 2011, 
24). Vaikka urheiluvalmennus käyttää määritte lyvaltaa tyt töjen ruumiisiin 
ja mie liin, se tuottaa myös uudenlaisia toi minnantiloja, toisin tekemisen 
oikeutuksen. Riina purkaa puheessaan pe rinteisiä käsityk siä jääkiekon 
soveltu vuu desta nai sille. Osallis tumi sel laan hän haastaa suku laisiaan ja 
tutta viaan katso maan har rastus taan uusin sil min.

Paitsiossa

Vaikka useimmat tytöistä, esimerkiksi Heidi ja Pauliina, ovat vielä nuoria 
ei vätkä olleet haastatteluajankohtana pelanneet jääkiekkoa kovin pitkään, 
he ovat tietoisia naisten asemasta jääkiekossa:

Heidi: Niin se on just että ku naisten jääkiekko, se on ihan kauheen huo
no suosio sillä periaatteesa, niin ois kiva että seki sais paljon enemmän 
suosiota mitä jos saki tuolla Minnesotasa, sitä yliopisto liigaa mi hin on 
menny naisia. Onhan se aika suosittua, mitä on joi taki ku via nähny, nii 
siellähä halli on täynnä, mutta onhan Venäjällä, että ne mak saaki niille 
jotaki ees vähän, mutta on se.
Helena: Niin ja eikö Kanadasa kans oo mahollista pelata, että saa rahaa?
Heidi: No niin Kanadasa kun se jääkiekkoon siellä iha niin ku henki ja 
elämä. 
Helena: Niin syntyny periaatteessa siellä?
Heidi: Niin, kaikkiahan se kiinnostaaki sitten. Ja onhan ne varmaa tosi 
ko viaki ne kaikki pelaajat.
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Pauliina: No niin. No Suomessa mun mielestä ei oo naisten jää kie kon taso 
vielä kovin semmonen hyvä, että jos vaan haluat harjo tella, niin kyllä 
susta voi tulla ihan hyvä, ainaki Suomessa. Mutta täällä ei mun mielestä 
arvosteta niin pal jon kun Kana dassa ja siellä sitä naisten jääkiekkoa.
Heidi: Niin täälläki ku oon käyny kattoon noitten naisten SMpe lejä, 
niin tämmösessä, tässä pikku hallissa ne vaan pelaa ja tää ei oo edes 
yleensä täyn näkään tuo yläpuolella oleva kat somo. Cjunnujen pe lejäki 
mä oon tullu kat tomaan tai Bjunnujen pe lejä, jos niillä on ollu täällä, 
niin ne on ai van täynnä ollu, että täällä on ollu poruk kaa seisomassa 
täällä alhaallakin.

Keskustelussa pohditaan naisjääkiekon arvostusta ja suosiota vertaa malla 
sen asemaa Suomessa, Minnesotassa, Venäjällä ja Kanadassa. Pohdinnan 
tuottaman vertailun ja hierarkian mukaan suoma lainen naisjääkiekko asettuu 
alimmalle sijalle. Keskustelun mukaan naisjää kiekko on Kanadassa suosittu 
laji, joka myös kerää katsojia toisin kun Suomessa. Lisäksi nais jääkiekon 
kiinnostavuutta suhteutetaan paikallisen poikakiekon (C- ja B-junioreiden) 
kat sojamääriin. Pauliinan puheessa suoma lainen naisjääkiekko ei ole vielä 
saavuttanut sitä tasoa, millä se voisi olla, mutta harjoittelu näyttäytyy keinona 
tuottaa parempaa tasoa. 

Heidi nostaa puheessaan esiin naisten mahdollisuuden pelata jää kiekkoa 
ammattilaisena Venäjällä, mutta kuvaa samalla, että Suomessa siihen ei ole 
mahdollisuutta. Rinnastan keskustelun teemat erilaisiin tekijöihin, joilla 
tuotetaan eriarvoisuutta naisten ja miesten jääkiekon välille. Naisten mahdol-
lisuus ammattilaisuuteen jääkiekossa on yksi eriarvoisuutta tuottava tekijä. 
Tasa-arvovaltuutettu on todennut, että naisten talou delliset edelly tykset 
harrastaa urhei lua ovat usein miehiä huo nommat, koska naisten ur heilu 
saa esimerkiksi miesten urheilua vähemmän sponsori tu kea (Tasa-arvo-
valtuu tettu). Niinpä jääkiekko näyttää toistaiseksi olevan Suomessa naisille 
harrastus, ei ammatti. 

Suomi ei ole ainoa maa, jossa taloudelliset edellytykset asettavat naiset eri-
laiseen asemaan miesten rinnalla. Kajsa Gilenstamin ym. (2008) tutkimuksen 
mukaan naiset eivät voi Ruotsissakaan pelata jää kiekkoa ammatikseen, vaan 
päinvastoin he joutuvat hankkimaan pelaami seen tar vittavan rahan käymällä 
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töissä. Sama tilanne on myös suoma laisissa naisjääkiekkojoukkueissa, joissa 
pelaajat joutuvat maksamaan mahdollisuudestaan pelata. Joukkuela jeissa 
urheilevien naisten urake hityksessä on havaittu samankaltaisia piirteitä kuin 
työmarkkinoilla. Niin sanotun lasikattoe fektin on katsottu estävän pääsyn 
hierarkiassa huipulle asti. Käytän töjen on todettu ilmentävän näennäistä 
tasa-ar voa, mutta rakenteet estävät etenemisen hierarkiassa. (Heikkinen 2005, 
100–117.) Cynthia Fabrizio Pelak (2002) kohdistaa tutkimuksessaan huomion 
jääkiekon rakenteellisiin tekijöihin ja toteaa, että rakenteelli nen eriarvoisuus 
näyttäytyy muun muassa taloudellisen tuen puuttu misena tai vähäi syytenä 
naisten joukkueessa. Myös median käytännöt tuottavat eriar voisuutta:

1.2.2010 Harjoitukset. Sonja kävi juttelemassa. Keskus tel tiin nais kiekon 
asemasta mediassa. Hän sanoi, että nais ten kiekko saa me diassa liian 
vähän tilaa. Hän kertoi joskus an taneensa paikal liselle sano maleh delle 
palautetta, että leh den pitäisi jul kaista enemmän naisten jääkiek koa 
käsittele viä jut tuja. (Kent tämuistiin panot.)

Yllä olevassa otteessa keskeiseksi teemaksi rakentuu naiskiekon asema 
mediassa. Tekstissä median nähdään tuottavan eroa sukupuolten vä lille 
jakamalla liian vähän huomiota naisjääkiekolle. Oman mediaseu rantani 
mukaan leh tien uu tispals toilla naisten jääkiek kotuloksista ei kerrota ja jos 
ker rotaan, niin vain muutaman rivin jutuilla. Myös mediatila televisiossa 
on marginaalista.

Tiedo tus väli neiden onkin to dettu kes kitty vän pääosin mies ten kilpa- 
ja huippu-urheiluun. Yksi lö lajeja har rastavat naiset ovat esillä lähinnä 
suurkilpailu jen ai kana, mutta nais ten joukku eurheilu nä kyy tie dotusväli-
neissä vain harvoin. Mo lempien su ku puolten urheilu tulok sista on tärkeää 
tiedot taa tasa puoli sesti. (Tasa-ar voval tuu tetun vuosikertomus 2012, 42.) 
Michael Mess ner (2002) väittää, että tie do tusväli neet käyt tä vät edel leen 
suhteet toman pal jon ai kaa käsitte le mällä mies ten urheilua samalla unoh-
taen, syrjien, mar ginalisoi den ja mitätöiden naisten urhei lun. Useimmiten 
mar ginalisoinnilla viitataan tilan käyttöön ja tilan su ku puo littu mi seen tie-
dotus väli neissä (Pirinen 2006, 37–41). Se on myös tilallinen vertaus kuva, 
joka tarkoittaa olla si vussa tai reunalla. Margi naali on siten aina suhteessa 
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keskukseen, jo hon nähden se edustaa syrjätilaa ja toise utta. ( Jokinen, Hut-
tunen & Kulmala 2004, 12.) Jää kiekkoilevien naisten ja tyttöjen kohdalla 
marginaali merkitsee syrjä tilaa ja toiseutta miesten ja poikien rinnalla. 

Naisten joukkueurheilun aseman kohottaminen edellyttää resurs seja ja ra-
haa, jota naisurheilu voi saada vasta, kun yleisö ja ra hoittajat kiinnostuvat sii-
tä. Useimmiten tiedotusvälineet perustelevat naisur heilun näkymättömyyttä 
medi assa sillä, että naisurheilu ei saa katsojia tai luki joita. Media on kuitenkin 
profiilin kohottamisessa avainase massa, sillä se mahdollistaa näkyvyyden. 
Jos marginaalissa olevaa lajia ei uutisoida, luonnollisesti laji ei myös kään 
tavoita katsojia. Me diahuomion tärkeyttä naiskiekon kehittymiselle on 
korostettu. Media mahdollistaa paikallisista joukkueista tiedottamisen, jolla 
voi olla myönteisiä vaikutuksia lajin harrastaja- ja katsojamääriin. (Heikkinen 
2005, 100; Gilenstam ym. 2008, 13.) Tasa-arvovaltuu tettu ko ros taa, että 
on tär keää tu kea tasa puolisesti tyttöjen ja naisten sekä poikien ja mies ten 
ur heilu- ja lii kunta harrastuksia. Huo mio tulee kiin nittää siihen, että molem-
milla suku puolilla on yh den vertaiset mah dollisuudet har ras taa ur heilua ja 
liikuntaa, saada asiantun tevaa val mennusta, osallis tua kil pailuihin ja saada 
yhtä läinen tunnustus suo rituk sis taan. (Tasa-ar vovaltuu tettu.) Tunnustusta 
on esimerkiksi yhtäläisen ase man saa vutta minen mediaotsikoissa, joissa tilaa 
jaettaisiin tulosten eikä suku puolten mukaan (Gilenstam ym. 2008, 13). 

Seuraavasta otteesta käy ilmi tyttöjen joutuminen eriarvoiseen ase maan 
muissakin käytännöissä, jotka liittyvät institutionaaliselle ulot tuvuudelle ja 
ilmentävät rakenteellista eriarvoisuutta:

Petra: Mutta esim. meidänki jouk ku eessa niin se on oike asti niin, meillä 
on vaan kaksi kertaa viikossa ree nit. Meidän ikä sillä pojilla on ainakin 
nel jästi ellei enem mänki. Ja jos niillä ei oo jää reenejä, niin niillä on oheisia 
ja täm mösiä ja vielä plus pe lit.

Otteessa jääkiekko rakentuu poikia ajankäytöllisesti suosivana lajina. 
Pojilla on viikossa noin neljät jääharjoituk set, mutta tytöt harjoittelevat 
vain kahdesti viikossa. Näin käytännöissä tehdään harjoittelumäärillä 
eroa sukupuolten välille. Vastaavaa rakenteel lista eriarvoisuutta on todettu 
muissakin tutkimuksissa. Cynthia Fab rizio Pelak (2002, 100–101) ku vaa, 
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miten rakenteellista eroa voidaan tuottaa rakentamalla rajoja naisjoukkueen 
ja muiden joukkueiden vä lille muun muassa jääajan käytöllä. Petran ilmaisu 
kohdistuu juuri jää aikaan sukupuolieron tuottajana ja ylläpitäjänä. 

Koska tasa-ar von tutkimi nen suomalaisten tyttöjen ja poikien jää kiekossa 
– kuten suomalaisessa liikunnassa ja ur heilussa laa jem min kin – on ollut vä-
häistä näihin päi viin saakka, ei vertailukel poisia tulok sia ole saata villa. SLU:n 
tietoon on kui tenkin tullut vuosina 2007–2008 joitakin tapa uk sia, joissa 
harjoi tus ryhmä tai joukkue oli koke nut tulleensa syrji tyksi harjoitus vuorojen 
ja ossa. Syrji tyiksi tul leet olivat epäil leet syiksi muun mu assa sukupuolta, 
sek suaalista suun tautumista, vam maisuutta, liikunnallisen lahjakkuuden 
puutetta ja etnistä taus taa. (Aaltonen ym. 2009, 136.)

Myös tasa-arvoval tuutettu on to den nut, että miehet ja pojat saa vat parem-
mat harjoitusajat kuin naiset tai ty töt, jotka joutuvat tyy ty mään var hai siin 
aamu- tai myöhäi siin ilta vuoroi hin. SLU:lla ei ole ti lasto tietoja siitä, kuinka 
tasapuoli sesti seu rat tosi asiassa jaka vat käy tös sään ole via lii kuntavuoroja 
nais- ja mies ryh mille, mutta SLU:n käsitys on, että seurojen liikuntavuorot 
palvele vat hiu kan pa rem min poikia ja miehiä. (Tasa-arvovaltuutetun vuo-
sikertomus 2004, 9.) Myös Liikku kaa ry:n mukaan seurat tarjoavat tytöille 
selke ästi huo nompia vuoroja kuin pojille (Aalto nen ym. 2009, 138). Ven-
lan ja Melinan puheen vuo rossa esiin nostetut kuvaukset jää vuoroista ovat 
samansuuntaisia:

Helena: Entä jäävuoroja, onko niitä teidän mielestä yhtä paljon kuin 
pojilla? Ootteko te siinä tasavertaisia poikiin nähden?
Melina: Musta tuntuu, että tällä kaudella voi ollakki, että ois ollukki.
Venla: Niin että on, mutta Matti ei sitten vaan ottanu niitä jää vuo roja, 
mut sillon joskus kun alotettiin, niin nehän oli aivan hanurista ne jääajat.
Melina: Ne oli ihan, siis oliko meillä sunnuntaiaamuna jää vuoro? Ainut 
sillä viikolla. Pojat pelas neljä, viis kuus ker taa vii kossa kun ne pääsi 
reenei hin.
Helena: Joo.
Melina: Meillä oli sunnuntaina yhdeksältä.
Venla: Tai sitte oli, että oli perjantaina joskus yheksästä kymme neen. 
Jotakin semmosta.
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Venlan ja Melinan puheenvuorossa jääaikoja vertaillaan nykyisyy den ja 
men neisyyden välillä. Joitakin vuosia sitten sunnuntaiaamun jää vuoro alkoi 
yhdeksältä. Toinen vuoro oli myöhään perjan tai-iltana, noin kello 21 al-
kaen. Jääajat ovat parempia kuin tyttöjoukkueen alkuaikoina: haastattelun 
aikaan jouk kue harjoitteli kah dessa eri jäähal lissa pää sääntöi sesti tiistaisin 
ja tors taisin iltaviiden ja -kahdeksan välillä. Siitä huolimatta va kiovuoroja 
on viikossa vain kaksi, mikä on edelleen vähäi nen määrä verrattuna poika-
joukkueiden har joittelu määriin.

Venlan puheessa ko rostuu valmentajan valta jääaikojen valinnoissa. Tämän 
pohjalta voi olettaa, että ajankohdat muotoutuvat sen mu kaan, millaisia 
aikoja seu ralla on käytössään, miten yhteistyö val men tajan ja seuran vä lillä 
toi mii ja miten valmentaja suhtautuu tarjottui hin vuo roihin. Jääaikojen 
parantuminen viittaa siihen, että käytäntöjen muo vautumi seen vai kuttavat 
yksittäiset seurojen työntekijät ja se, mitä asioita he halua vat korostaa. 
Toisaalta Venlan puheesta voi tulkita, että sukupuoli on jääaikoja jaettaessa 
hierarkkinen peruste. Miesten edustusjoukkue saa parhaat vuorot, ja seu-
raavana jonossa ovat poikajoukkueet sarjatasojensa mukaisessa hierarkiassa. 
Viimeisinä tulevat naiset ja tytöt. Kajsa Gilenstamin ym. (2008) tutkimus 
kuvaa juuri tätä käytäntöä. Tutkimuksessa mu kana olleet naiset ker toivat, 
että miehet ja juniorijoukkueissa pelaavat pojat sijoitettiin hei dän edelleen. 
Pojat harjoittelivat kello 18–19, kun taas naiset pääsivät jäälle vuorokauden 
viimeisinä tun teina. (Mt., 9.) Tässä mielessä tyttöjen nykyiset jääajat kuvas-
tavat kehittyneempiä olosuh teita.

Liikunta laissa (1998/1054) valtion ja kuntien tehtä väksi sääde tään 
yleis ten edellytyksien luominen liikunnalle. Liikuntajärjestöille puo les taan 
jää pää asial linen vas tuu liikunnan järjestämi sestä. (Aaltonen ym. 2009, 8, 
134.) Ha vaitsemani kehitys voi myös olla seu ra usta su kupuol ten väli sen 
tasa-arvon edis tämistoimista. Esi merkiksi val mentajien ja oh jaajien kou-
lutuksen kehittä mishanke (VOK-hanke)22 sisäl tää suku puolten tasa-arvon 
edistämiseen liitty vän tavoitteen.

22 VOK-hanke on toteutettu Suomen Liikunnan ja Urheilun, Nuoren Suomen, Olympia-
komitean, Kuntoliikuntaliiton ja Suomen Valmentajien välisenä yhteistyönä. Hankkeen 
on rahoittanut Opetus- ja kulttuuriministeriö. (Puonti & Korpi 2012, 340—341.)
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Muutos voi vii tata myös valta virtaistamiseen. Tämän päi vän merkittä-
vin haaste lieneekin juuri Opetusministeriön (2005) asettama tavoite 
tasa-ar vonäkökohtien valtavirtaistamisesta. Monissa urheiluseuroissa ja 
lajiliitoissa tasa-arvon edistäminen on jo nyt kirjattu erääksi toiminnan 
tavoitteista. Esi merkiksi Suomen Jää kiekkoliitto on si säl lyt tänyt ajatuksen 
tasa-ar von edistämi sestä juniorikiekon ideolo gi aan. Tavoit teissa maini-
taan, että jokai sen seu ran tulisi poh tia yhteiskunnallista vas tuutaan muun 
muassa tasa-arvon edistämisessä ja eriarvoi suuden poistami sessa. (Suomen 
Jääkiekkoliitto.) Valtavir tais tamisen myötä tasa-arvon edistämisestä tulee 
tavoite niin toiminnan suunnittelussa kuin konkreettisessa toiminnassakin. 
Ta voit teena on läpäistä kaikki yh teiskunnan osa-alueet, raken teet ja pro-
sessit ja muut taa esimer kiksi or ganisaatioi den toimintaa ja pro sesseja niin, 
että su kupuolinäkö kulma tulisi huo mioiduksi. Se edellyttää uuden laisten 
aja tus ten omaksu mista ja kehit tämistä sekä ajatusten siirtämistä käy tännön 
ruo hon juurityö hön. (Saari 2012, 175–197.) Urheilussa valtavirtaista minen 
tarkoittaa sukupuo lisensitii visen, sukupuolierojen merkitykset ja seu ra ukset 
ak tiivisesti huomioon ottavan tarkastelu- ja toimitavan juur rutta mista osaksi 
kaikkea tekemistä (Puonti & Korpi 2012, 341).

Valtavir taistami nen on lainmukainen toi menpide, jonka pitäisi vel voit taa 
kaikkia yhteis kunnassa toi mivia ihmisiä huomioimaan su kupuolten välinen 
tasa-arvo. Se koskee niin organisaatioita kuin niissä toimivia yksittäisiä 
ihmisiä kin. Valtavir taistaminen ja tasa-arvon edis täminen eivät ole vain 
organisaatioiden ja hallin nol listen elimien asi oita, vaan koskevat meitä 
kaikkia. Toimenpiteet edellyt tävät laaja-alaista pitkän linjan kehitystyötä. 
Ne edellyttä vät muun muassa kult tuuristen käsitysten muokkaamista ja 
femi niini syyteen ja masku liini suuteen liit tyvien ste reotypioiden purkamista. 

rajattu ja väkivallalta suojattu toimijuus 

Virallisissa jääkiekkopeleissä noudatettiin vuoteen 2010 saakka Suo men Jää-
kiekkoliiton laati maa Viral lista sääntökirjaa 2006–2010. Sään tö jen mukaan 
laitata klaus, selästä tak laami nen, kyynärpäätaklaus, pol vitaklaus sekä pään 
tai niskan alueeseen kohdistuva tak laus on kielletty mo lemmilta sukupuo-
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lilta, mutta vartalotaklaus on miesten pe leissä sallit tua ja naisten peleissä 
kiellettyä (Suomen Jääkiekko liiton virallinen sääntökirja 2006–2010). Sään-
nöt tuottavat ja ylläpitävät sukupuolten välistä eroa. Eroa tuote taan paitsi 
miesten ja naisten, myös eri-ikäisten poikien välille. Suomen Jääkiek koliiton 
juniorisääntöjen yhdek säs py kälä to teaa taklaa misen olevan pojilla sallittua 
D1-ikä luokassa, mutta ikäluokassa E ja sitä nuoremmissa taklaaminen on 
kiellettyä (Suomen Jääkiekko liiton virallinen sääntökirja 2006–2010).

Joukkueen keski-iän mukaan tytöt olisivat sijoittuneet ikäluok kaan D, 
mutta he pelasivat ikäluokassa E1, jossa taklaaminen oli kiellettyä sekä pojilta 
että tytöiltä. Jääkiekkoliitossa junioritoiminta on hajautettu alueellisesti, 
ja seurat ilmoittavat joukkueensa tiettyyn oman alueensa sarjaan. Vuosina 
2009–2010 ei järjestetty erillistä tyttöjen sarjaa. Seu ran ja Jääkiekkoliiton 
alue-edustajan kanssa oli sovittu järjestelystä pelata omaa ikäluokkaa alem-
massa poikien sarjassa. Tulkitsen järjes telyn tuottavan hierarkiaa, jossa tyttöjä 
ei aseta samalle tasolle ikäis tensä poi kien kanssa, vaan heidät palautetaan 
joitakin vuosia nuo rem pien poikien tasolle. Järjestelyn taustalla on havait-
tavissa kulttuu rinen käsitys, johon sisältyy oletus tyttöjen essentiaalisesta 
heikkou desta, fyysisestä voimattomuudesta ja taitamattomuudesta (ks. myös 
Fields 2008; Gi lenstam ym. 2008, 9). Nuorempien ikätasolle sijoittamisen 
voi nähdä ku vastavan etumatkaa, johon tytöt katsotaan oikeutetuiksi es-
sentiaalista oletusta ilmentävien ”puutteiden” vuoksi.   

Säännöt rajaavat tyttöjen sekä tietyn ikäisten poikien toimijuutta sul kien 
pois fyysisen kontaktin taklaamisen osalta. Seuraava keskus telu kuvaa taklaa-
missääntöön liittyvää pohdintaa, säännön perusteita ja peleissä tapahtuneita 
rangaistuskäytäntöjä:

Fanni: Mutta mä oon vaikka jotakin Ajunnujen pelejä kat tonu, niin ne 
saattaa lyyäkki pari kertaa, mutta silti ne ei saa jää hyjä [...].
Teresa: Tuntuu ainaki, että tytöille tulee helpommin niitä jää hyjä mitä 
po jille.
Helena: Ootteko te kattonu liitä dvdlevyjä, niistähän ne nä kyy?
Fanni: Yym.
Fanni: Mut seki on kyllä ihan tyhmää, että naiset ei saa tak lata. Miks ne 
ei sais taklata? Miksi se on ees keksitty, että naiset ei saa taklata
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Helena: Niin, mikä siitä tekee että naiset ei saa taklata, mutta miehet saa?
Fanni: On se, että kyllä me osataan taklata. Totta kai naiset osaa. [...]. Sehän 
on niin ku joskus tyyliin sata vuotta sitten. Sehän on ollu semmonen, että 
nainen hilluu jossakin ha meessa ja te kee koti työt eikä käy missään mettätöis
sä niin ku jotku miehet. Ja sitte ne ei saa paljo lihasta eikä mitään mas saa 
niin ku ne miehet siellä tekee kaikkia mettätöitä ja käy metäs tä mässä ja 
kaikkia muuta tämmöstä [...]. Niinku X, 166 senttinen, mutta mieti kun 
si täki joskus tak lat tas ihan kun nolla, niin sil lehä saat tas sattua tosi pa
hasti. Niin miks ja sitten yleensä nai set niin nehän on ihan sa mankokoisia 
mel keen, niin miks ne ei sitten saa ku joku 200 sentti nen tulee taklaamaan 
semmosta 166sent tistä, niin on se vähän. Niin miksi naiset ei sitten saa?

Fanni kritisoi ilmai sussaan taklaa mis kieltoa kysyen, miksi naiset eivät saa 
taklata ja miksi sääntö on laadittu. Kysymys taklaamis kiel losta on mielen-
kiintoinen. Mikä tekee tak laa misesta oikeutettua vain miehille? Miksi nais-
ten toi mijuutta rajoitetaan erilaisilla säännöillä ja miksi väki valta on urheilun 
ken tillä sal littua, kun ei sitä ainakaan näennäi sesti hyväk sytä yhteis kun nan 
muilla sa roilla?  Tulkitsen Fannin puhetta su kupuolirajojen purkamiseen liit-
tyvänä neuvotteluna ja toiveena päästä masku liiniseksi miel letyllä areenalla 
yhdenvertai seen ase maan mies ten kanssa osoit ta maan naisten kyke ne vyys 
ja se, että naisetkin osaavat taklata. Fannin ilmaisu sukupuolitapaisuuksista 
on yhte nevä Päivi Ber gin (2007, 44–45) esittämän Anssin puheenvuoron 
kanssa. Molemmissa ilmaisuissa nousee esiin naisen fyysinen heikkous ja 
sen ajatellaan pe rustuvan historiallisesti sukupuolitettuun työnja koon, esi-
merkiksi ko titöihin tai metsätöihin, mutta toisin kuin Anssi, Fanni pyrkii 
horjuttamaan perinteistä näkemystä. Kajsa Gilenstamin ym. (2008, 4–10) 
tutkimuksessa naiset käyttivät miesten jääkiekkoa normina, jota vastaan he 
peilasivat omia taitojaan negatiivisesti, vähätellen ja hyväksyen sen, mitä 
kulttuurisissa käsityk sissä on ajateltu. Fannin puhetapa osoittaa päinvas-
taista suhtautu mista. Puhetavassaan hän ei anna oikeutusta miesnormille, 
vaan pyrkii kumoamaan sen. Rinnastan Fannin puhetavan Riinan puheen 
ta voin vastapuheeseen. 

 Vaikka otteessa tarkastellaan toimijuutta menneisyyden konteks tissa, 
rinnalle nostetaan nyky-yhteiskunnallinen konteksti. Puheessa puretaan 
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käsitystä sukupuolitapaisuuksista ja kiinnitetään huomio naisten osaamiseen. 
Tulkitsen puhetavasta vakuuttelua, jossa nykynai set ilmentävät voimakkaam-
paa ruumiin muotoa ja käyttöä kuin aiem pien sukupolvien naiset. Myös 
Nancy Theberge (2003a, 120) to teaa naisten olevan nyky ään vahvem pia, 
voi makkaam pia ja isompia kuin aikoina, jol loin suku puolten vä listä eroa 
rakentava taklaus kielto on laa dittu.  Siihen, miten miespelaajat puolestaan 
ovat ajan saa tossa kehittyneet ja kasvaneet, ei tyttöjen puheenvuorossa oteta 
kantaa. Katson, että säännöt ja sään nösteleminen, esi merkiksi naisten tak-
laus kielto, tuke vat käsi tystä, jonka mukaan mie het olisivat lähtökohtaisesti 
ag gressiivi sia ja naiset ei vät. Sanna Heikkinen (2005, 111) huomauttaa, 
että taklaa minen ja aggressiivisuus ovat kui tenkin opittuja mal leja, kuten 
Fanninkin pu heenvuorosta on luetta vissa. 

Otteessa taklauskielto nousee esiin samankokoisuuden ja erikokoi suuden 
kehyksessä. Naiset nähdään yleensä ottaen kohtalai sen samankokoisina, mut-
ta ilmaisussa esitettyyn esimerkkitapaukseen viitaten miespelaajien välillä 
katsotaan olevan suuriakin kokoeroja. Luen il maisua niin, että edelliseen 
perustuen kielto sukupuolten väli sestä taklaamisesta katsotaan eriarvoisuutta 
tuottavaksi ja siksi se on myös perusteeton. Fannin ilmaisusta voi tulkita, 
että miesten kiekko on normi, jonka mu kaiseksi naiskiekonkin toivotaan 
kehittyvän (Gi lenstam ym. 2008, 13). Otteen keskustelu nivoutuu Nancy 
Thebergen (2003a, 142) tutkimuk sessa käytyyn keskusteluun; jos naiset ja 
mie het pelaa vat keskenään, niin erilai suus on läsnä, mutta samaa sukupuolta 
vastaan pelatessa eroa ei ole, jolloin taklaa minen voisi olla sallittua. Seuraa-
vassa otteessa esiin nousee kysymys taklaamiskiellon epätasa-arvoisuu desta:

Milja: Että se on mun mielestä semmosta taitokiekkoa enem män, sem
mosta sosiaa lista, että toisaalta se on ihan hyvä, mutta että miksi näin, 
että epä tasaarvoista? Et aja tel laanko me, että me ol laan niin heikkoja, 
että kyllähän ne nai setkin ree naa.

Miljan ilmaisussa taklaamiskielto nähdään periaatteessa hyvänä asiana, 
mutta rinnalle nousee pohdinta kiellon epätasa-arvoisuudesta. Puheessa 
taklaamiskiellon nähdään antavan tilaa taidoille, jolloin pe lissä korostuu 
väkivaltaisuuden si jaan yhteistyö. Jääkiekko ilman tak laamista näyttäytyy 
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”taitokiekkona”. Tulkitsen tämän ilmaisun kie toutuvan ajatukseen, että 
taklauskielto etäännyttää naisten pelaamisen väkivallasta ja aggressiivisesta 
miesjääkiekosta, mikä tuo peliin naiselli sen käänteen. Naisten peliä kuvataan 
hienostuneeksi ja puhtaaksi pe liksi miesten pelin rinnalla, ja koska taklauskiel-
to vähentää väkivaltai suutta, nousevat pelilliset taidot esiin. (Ks. Pelak 2002, 
101.) Puheessa pu retaan ja kumotaan oletus naisen heikkoudesta sen pohjalta, 
että naiset harjoittelevat siinä missä miehetkin. Puheesta tuotetun tulkinnan 
mu kaan taklaamissäännön pitäisi olla samanlainen molemmille sukupuo lille.

Jääkiekkosäännöt rakentavat sukupuolta rajaamalla ja hallitsemalla nais-
ten toimi juutta eri tavalla kuin miesten. Naisen alis tami seen ja hallin taan 
vii tataan feminis tisessä tutkimuk sessa useilla erilai silla rin nak kaiskä sit-
teillä, joista sorron käsite toimii eräänlaisena sa teenvarjokä sit teenä. Sen alle 
voidaan si joittaa riiston, sor ron, syrjinnän, kont rollin ja mar ginalisoin nin 
käsitteet. (Koivu nen 1996, 35–36, 69.) Syrjintä on katsottu naisia rajoit-
tavaksi käytännöksi. Sen on ajateltu vakiinnuttavan suku puolten välisiä 
hierarkioita ja eriarvoisuutta. (Heinämaa & Näre 1994, 7.) Suo ma laisessa 
perinteessä nais ten sortoa on analy soitu juuri syrjin nän nä kö kulmasta, 
mikä on kytkenyt sen tasa-arvo keskus teluun. Nais ten syrjintä on rinnas-
tettu yh teiskun nalli siin insti tuutioihin ja asen tei siin liittyväksi on gelmaksi. 
(Koivunen 1996, 38–39.) Taklaamissääntö ilmentää juuri tätä syrjintään ja 
tasa-arvoon liittyvää keskustelua.

Seuraava keskustelu kohdentuu kasvosuojaa koskevaan sääntöön: 

Linnea: Se on kans jännää, että miten se on, että miehet käyttää vi siiriä, 
mutta naisilla on koko ajan, emmä sitä ite, että kyllä mä mieluummin 
sen verran paljon rakastan omaa naamavärkkiäni ja hampaitani, että 
mieluum min pitää ne suussa. Mutta sekin on jännä, että miten se on 
oikein, mi ten se on perusteltu.
Emma: Että millä perusteella naisilla on verkko ja miehillä vi siiri?
Linnea: Niin.
Helena: Niin.
Emma: Jotenkin siitäkin tulee se, että naiset on alempia, koska sehän on 
just siinä, että näillä pienillä pojilla, just Bikäi sillä, niin niillä on vielä 
se visiiri kun ne on vielä pieniä poikia, eihän ne oo mi tään vielä. Sit kun 
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ne kasvaa isom maksi niin ne on jotakin, niin niillä on visiiri.
Linnea: Niin, en tiiä, että onko se naisilla ajateltu, että nais ten on hyvä 
py syä kauniina, että ne hampaat pitää olla siellä suussa. Ja miehet on 
vähän semmosia kovia kun on huuli halki ja teka rit jo kakskymppisenä, 
että se on kovan miehen merkki.
Helena: Niin, että jos joku nainen on arpi naamassa ja vähänkin poik
keaa normaalista, niin onko se hirveän epänor maalia?
Linnea: Niin.
Emma: Jos naisellakaan ei olis toista hammasta, niin ne olis heti aivan, 
mutta jos mies tulee, niin: jaa pelaa jääkiekkoa. Mutta jos nainen tulee 
niin: herranjumala, tuo on varmaan joku juoppo tai sillain. 

Keskustelua ohjaavaksi teemaksi rakentuu sääntö, joka velvoittaa nai sia 
käyttämään kokokasvosuojaa, eli kypärää, joissa on kasvoja suo jaava ristikko. 
Miehillä puolestaan riittää puolikas tai koko visiiri, ja senkin käyttäminen 
tai käyttämättä jättä minen määräytyy pelattavan sarjan mukaan. Sääntöjen 
eroavaisuutta ei kritisoida siksi, että kasvojen suojaaminen terveydellisistä 
ja esteettisistä syistä katsotaan tar peettomaksi, vaan siksi, että keskustelussa 
käydään neuvottelua suku puolirajoista ja niiden perinteisistä organisointi-
periaatteista pohtimalla säännön perusteiden muotoutumista. 

Linnean puheessa nousevat esiin mas kuliinisuuteen ja feminiinisyy teen 
liitetyt perinteiset ihanteet. Puhe osoittaa, että esimerkiksi pelissä hampaansa 
menettänyt nainen ei sijoitu naiseuteen liitet tyyn kauneusnormiin eikä nai-
seuden myyttiin. Tulkitsen keskustelun tarkoittavan sitä, että ruumiillisuus 
on aina kulttuurisesti ja sosiaalisesti määritelty ja että määrittely tapahtuu 
ruumiin ulkomuotoa koskevilla tavoilla (ks. Liimakka 2013, 65–67). Pe lissä 
menetetyn hampaan vuoksi nai nen mahdollisesti rinnastettaisiin kulttuuri-
sissa käsityksissä esimerkiksi alkoho listiin, kun taas miehen kohdalla pelissä 
ruhjotut kasvot ilmentävät väki vallan hyväksymistä. Ne viittaavat mas-
kuliini suuteen ja ovat ”ko van jät kän” merkki. Tulkit sen Linnean puheesta 
ruumiiseen kaivertamiseen liittyviä tekniikoita. Ruhjeet ”kovan jätkän” 
merkkinä ikään kuin toimivat vakuutuksena siitä, että mies harrastaa lajia, 
jolla vakuutellaan valtavirtaan sisältyviä käsityksiä lajin maskuliinisuudesta 
ja fyysisyydestä (vrt. Storms 2008, 82).
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Maskulii ni suus ja fe miniini syys kantavat mukanaan kulttuurisia mer-
kityksiä siitä, mitä miehisinä ja naisellisina pidetyt ideaalit omi naisuudet 
ovat olleet (Manni nen 2010, 59). Arto Tiihonen (2002, 255) on todennut 
urheilun pe riaatteiden vastaa van hegemoni sen maskuliini suuden periaat-
teita. Hege moniseen mas kuliinisuuteen liit tyvät fyysinen vahvuus, kyky olla 
väkival tainen ja väkivallan hy väksyminen. Tulkitsen keskustelun ilmentävän 
laa jemminkin masku liinisuuden ja feminiinisyyden tuottamaa dilemmaa 
jääkiekossa. Kä sitykset perinteisestä maskuliinisuudesta ja feminiini syydestä 
sekä niihin liittyvistä ihanteista voivat johtaa myös siihen, että jos naiskiek-
koilija on liiaksi miestapainen, hän ei ole ”oikea” nai nen. Jos hän puo lestaan 
on liiaksi ”oikea” nainen, hän ei ole ”oikea” jääkiekon pelaaja. (Gilenstam 
ym. 2008, 15–20.)

Emman puheen perustella kasvosuojaa koskeva sääntö sijoittaa nai set, 
miehet, tytöt ja pojat yhteiskunnallisessa arvostuksessa erilai siin katego-
rioihin. Sääntö tuottaa hierarkiaa, jossa alaikäiset pojat si joittuvat nais-
ten kanssa alimmalle tasolle yleisessä sukupuolen arvos tamisasteikossa. 
Täyttäessään 18 vuotta pojat saavat luopua visiiristä ja nousevat miesten 
ka tegoriaan, joka on hierarkiassa ylimpänä. Siten säännöt ra kentavat myös 
eroja sukupuolikategorioi den sisällä erotellen miessuku puolen iän mukaan 
eriarvoiseen ase maan. 

Hilla: Että ei siinä, että miks naisten pitää käyttää, vaan että mun mie
lestä kaikkien pitäis käyttää, koska tulee ihan liikaa turhia va hinkoja.

Yllä puheessa sukupuolet tasavertaistetaan ja kasvosuojan käyttä minen kat-
sotaan tärkeäksi molemmille sukupuolille. Puheessa sääntö legitimoidaan 
perustelluksi terveyttä turvaavana ja vahinkoja estävänä käytäntönä. Näen 
puheen yhtyvän taklauskiellosta käytyyn diskurs siin. Erilaisilla ruumiillisuutta 
suojelevilla käytännöillä pyritään ehkäisemään loukkaantumisia (The berge 
2003a, 135), mutta sekä taklaamista koskevan että kasvosuojuk seen liittyvän 
säännön kohdistaminen vain naissukupuoleen tuottaa kuvaa, jossa nainen on 
luonnostaan heikompi ja tarvitsee suojelua säi lyttääkseen ja tuottaakseen perin-
teistä naisellisuutta. Toimijuutta suo jelevat säännöt ilmentävät vallankäyttöä ja 
sosiaalista kont rollia, jossa vallankäyttö naamioituu naisten hyvää tarkoittavaksi.
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kentältä jäähylle – aiheettomia vai aiheellisia 
rangaistuk sia?

Tytöt pelasivat sarjapelinsä poikajoukkueita vastaan. Pojat olivat iäl tään 
jonkin verran nuorempia kuin tytöt, ja valtaosa pojista näytti ole van myös 
kooltaan pie nempiä kuin tyttöjoukkueessa pelaavat tytöt. 

Pauliina: Yym. Ja sitten siellä on ihan semmosia turhia jää hyjä
Heidi: Niin.
Pauliina: Mitä niissä videoissaki on ollu, niin siinä on lu kenu sillee oikeen, 
että mistä tuo jäähy muka tuli. Yhes säki vide ossa se poika kaatu itekseen 
ja silti me saatiin jäähy.

Keskustelussa huomio kohdistuu tytöille peleissä annettuihin ran gais tuksiin, 
joista tuli haastatteluissa yleinen puheenaihe. Tyttöjen mielestä osa heidän 
saamistaan rangaistuksista oli aiheettomia. 

Jääkiekko tuomarei den toiminta on yleinen keskustelunaihe jääkiekko-
otteluihin liittyvissä keskusteluissa. Rangaistukset herättävät usein kuumia 
tunteita ja keskustelua siitä, onko niitä vihelletty perustellusti. Siksi katson 
aineiston triangulaation – erilaisten aineistojen rin nakkain käyttämisen ja 
vertaamisen – tässä tapauksessa tärkeäksi virheellisiä tulkintoja poissulke-
vaksi apukeinoksi. Monet sarja peleistä kuvattiin, ja tallen teita kierrätettiin 
tyttöjen keskuu dessa. Minäkin sain niistä omat kap pa leeni, ja hyödynsin 
videoista tekemiäni havaintoja myös haastatteluissa. 

Seurattuani pelejä ja katsottuani tallenteet päädyn väistämättä samalle 
kannalle Pauliinan edellisessä katkelmassa esittämän tulkinnan kanssa: pe-
leissä sat tui tilanteita, joissa tytölle määrättiin ran gaistus ilman, että tämä 
syyl listyi rikkee seen. Toisinaan kävi niin, että poika teki vastaa vanlai sen 
rikkeen, mutta rangaistusta ei määrätty. Keskustelussa nos tetaan esimer-
kiksi tilanne eräästä pelistä. Kuvatallenteen pohjalta syntyvä tulkinta ja 
keskustelussa esitetty näkemys ovat samanlaiset. Yksi po jista kompastuu ja 
ty tölle määrätään rangaistus kampituksesta. Videotallenteelta näkee tytön 
luistelevan kaukana tilanteesta, eikä hän ole millään tavalla vaikuttamassa 
vastustajan kaa tumiseen. 
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Edellisen perusteella näyttää siltä, että rangaistuksissa sovellettu linja ei 
ole yhdenmukainen, vaan sääntöjä sovelletaan sukupuolen ja pelaajien iän 
mu kaan. Emme olleet tyttöjen kanssa ainoita, jotka ihmettelivät erilai sia 
rangais tus käytäntöjä sukupuolten välillä. Myös jotkut tyttöjen van hem mista 
kiinnittivät huo mionsa epä tasa-arvoiseen kohte luun:

Juttelen pelin jälkeen erään pelaajan isän kanssa eteisau lassa. Hän to
teaa, että kun tytöt pe laavat poikia vas taan, tuo marin kynnys tarttua 
pilliin ja vi heltää on herkempi kuin jos ky seessä on peli, jossa pelaa kaksi 
poikajoukku etta vastakkain. (Kenttämuistiinpanot 2010). 

Oheinen ote kuvaa erään isän kanssa käytyä keskustelua pelin jälkeen. Isän 
toteamus tukee edellä esitettyjä tulkintoja. Ilmaisu ”tuomarin kynnys tarttua 
pilliin ja viheltää” ilmentää liukumavaraa rangaistusten määräämisessä. Se 
kuvaa myös, että rangaistuksen määräämisestä käydään neuvottelua suku-
puolen mukaan. Jos tytöt pelaavat poikia vastaan, neuvotteluvaraa ei juuri 
ole, mutta jos poikajoukkueet pelaa vat keskenään, neuvotteluvara antaa 
mahdollisuuden olla puuttu matta rikkeisiin. Vaikka jääkiekkosääntö jen olisi 
tyttö- ja poikajoukkueiden välisissä otteluissa pitänyt olla samat kai kille 
pelaa jille sukupuo lesta riippumatta, sääntöjä sovellettiin eri tavalla tytöille 
ja pojille. Alla olevassa katkelmassa Marianne on sitä mieltä, että pojan 
kaatuessa kaksinkamppailussa itseään kookkaampaa tyttöä vastaan tytölle 
vihelletään aina jäähy.

 
Marianne: No ainut varmaan ehkä siinä, että jos iso tyttö menee pienen 
po jan päälle tai jos se kaatuu, niin se ty töille menee aina. Siis just se, että 
ne jäähyt on aina vähän silleen niin ku että kun on isokokoisempi.
Helena: Onko se sitten, mitä itekin oon kattonut niitä le vyjä, onko se se, 
että ne kattoo, että ne on tyttöjä vai onko se enem mänkin se fyysinen koko, 
mikä tuomareilla vaikuttaa?
Marianne: Varmaankin se koko enemmänkin. Emmä tiiä, se riippuu ehkä 
ihmisestä siinäki kohin.
Helena: Niin.
Sonja: Niin, että jos on tosi semmonen, että jääkiekko ei ole nais ten laji. 
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Kyllähän se varmaan sillon pistää tyttöjä jää hylle. Mutta noissa meidän 
pe leissä niin, kyllä se tuntuu, että se on se kokoero enemmänkin se, että 
mil loin pistetään sitten jäähylle. 
Helena: Niin. Jos kattoo pöytäkirjoja, niin tytöillä oli 88 ja pojilla oli, en 
muista nyt tarkalleen, mutta jotakin 40.
Marianne: Kyllä se varmasti enemmänkin siitä koosta men nee var maan. 
Helena: Pitäskö pöytäkirjojen perusteella päätellä, että onpa aggres siivisia 
tyttöjä vai mitä niistä pitäisi ajatella? 
Marianne: Mutta niin, kyllä ne pojat on niitä aggressiivisia just tuolla 
ken tälläkin. 
Helena: Mutta ne ei saa siitä jäähyjä?
Marianne: No pojat, jotenkin tuntuu, että ehkä enemmän kin po jat ehkä 
saa kovasti tönäistä ja tälleen. Että se kuuluu po jille, mutta jos tyttö 
tönäisee niin jotenkin tuntuu, että se on enem män tarkoi tettu.
Sonja: Että tyttö ei saa sillain tehä.
Marianne: Pojat tekee niin muutenkin, mutta tytöt tekee vaan sil loin 
ku tar koittaa.

Otteessa keskustellaan määrätyistä rangaistuksista siltä pohjalta, että kes-
kusteluun osallistuneet ovat katsoneet jo edellä mainitut kuvatal lenteet ja 
osallistuneet pukuhuoneissa käytyihin yhteisiin keskusteluihin määrätyistä 
rangaistuksista. Tästä käy ilmi myös tutkimukseni eman sipatorinen ote 
esimerkiksi kysymyksessä, jossa tyttöjä haastetaan pohtimaan ottelupöytä-
kirjoista tehtäviä tulkintoja. Kerroin tytöille tehneeni rangais tuksiin liittyvää 
kartoi tusta ottelupöytäkirjojen perus teella. Niiden mukaan tyttöjen joukkue 
oli tuossa vaiheessa kautta saanut yhteensä 88 rangaistusta, mutta vastassa 
olleet pojat vain 44. Suo men Jääkiekkoliiton laatimien jää kiekko sääntöjen 
(2006–2010, 81) mu kaan pe laajalle, joka käyttää mai laansa, polveaan, jalkaan-
sa, käsi vart taan, kättään tai kyynärpää tään siten, että se aihe uttaa vastusta jalle 
kompas tumi sen tai kaatumisen, tuomi taan erotuo marin pää tök sestä rangais-
tus. Suurin osa rangaistuk sista lange tettiin tytöille kam pituksen (ran gaistus-
numero 21) pe rus teella. Toi seksi ylei sin rangaistuksen syy oli pöytäkirjojen 
mu kaan kouk kaa minen (ran gaistus numero 16), joka tar koittaa ran gaistusta 
pelaa jalle ti lanteessa, jossa hän estää tai yrittää estää vastus tajan etene mistä 
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kouk kaa malla tätä mai lallaan. ( Jääkiekon sään tökirja 2006–2010, 77.) Otte-
lupöytäkirjojen mu kaan pojat pe lasi vat kohtuullisen nuhteetonta peliä ilman 
väkivaltai suuk sia, joista ty töt saivat rangaistuksia lähes tupla mää rän. 

Ero sukupuolten välisessä rangaistusten määrässä hämmästyttää, joten 
kysyin tytöiltä, miten eroavaisuus on perusteltavissa. Marianne epäili yhden 
mahdollisen syyn löytyvän kulttuurisista asenteista. Kalervo Ilmanen (2012, 
256) uskoo, että suomalaisen urheiluväen joukossa saattaa vielä nykyään kin 
olla ihmisiä, jotka eivät suhtaudu suopeasti tai hyväksy naisten osallistu mista 
esi merkiksi vahvasti miehisinä pidettyihin ja raakaa fyy sistä voimaa vaati viin 
kamp pailu- ja voimalajeihin. Soile Veijola (1997, 14) ottaa objektiivi sista ja 
subjek tii visista urheilua symboloi vista ra kenteista kirjoittaessaan esimerkiksi 
taitoluiste lun ja jääkie kon ja vertaa lajien tuomarikäytäntöjä. Taitoluistelussa 
pisteytetään esityksen tekninen ja taiteellinen onnistuminen, ja tuomarin 
toimintaan kuuluu herkästi puolueellisia makuarvostelmia. Jääkiekossa sen 
sijaan toiminnan tulosten pitäisi ratkaista, ei es tetiikan, mutta kuten Veijola 
(mt., 14) huomauttaa, tilanteiden silmä määräinen arviointi tuo erehdyksen 
mahdolli suuden eikä puo lueelli suuttakaan voi täysin sulkea pois. Jääkiekossa 
tilanteet etenevät vauhdilla eikä silmä ehdi tavoittaa kaikkea yhtä aikaa. 
Virheet ovat siis hyvinkin mahdollisia, ja niitä tapahtuu myös huipputasolla. 
Tyttöjen peleissä näytti kuitenkin kokonaisuutena siltä, että tytöt saivat 
poikia helpommin jäähyjä. 

Tyttöjen puheessa korostuu se, että väkivalta ja töniminen katsotaan 
kulttuurisesti pojille luonteenomaiseksi toiminnaksi. On myös mahdollista, 
että tuomarit katsovat ag gressiivisuuden ja väki valtaisuuden olevan tyy-
pillistä pojille, kun taas tyt töjen aggres siivisuus ei ole sallittua kaukalossa 
eikä muuallakaan (vrt. Etue & Wil liams 1996).  Jos keskustelua analysoidaan 
sukupuolen tuottamisen näkökulmasta, tulkitsen sen ilmentävän poikata-
paista ja tyttötapaista toimintaa ja toimin nan reu naehtoja kaukalossa. Tö-
näistessään poika performoi pojalle tyypillistä käyttäytymistä ja tekoja. Jos 
tyttö puolestaan tönäisee, hän performoi jotakin, joka ei kuulu tyttöyteen; 
tönäistessään tyttö ei per formoi pe rinteistä naiseutta, vaan ylittää sukupuo-
lirajat käyttäytyes sään poika maiseen tapaan. Rajojen ylittämisen sanktiona 
on rangaistus toisin kuin pojille, jotka mukailevat sukupuolikategoriaansa 
kuuluvaa käyt täytymistä.
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rajankäyntiä – heikot tytöt, vahvat pojat

Helena: Niin, mutta tuota. Joo. Eli vuorojen vähäinen mää rähän on 
ollut keskustelun aiheena montakin vuotta, mutta entä kil papelit, onko 
siellä jota kin seikkoja, missä tulee su kupuoli esiin. Se, että olette tyttöjä?
Riina: Meinaatko tätä xsarjaa, mitä me pelataan?
Helena: Niin.
Riina: No ehkä se on siinä, että ne pojat on pienestä asti moni käyny 
jäällä ihan aktiivisesti ja sitten että niillä po jilla on yleensä kin tapana 
touhuta semmosia urheiluun liit tyvää, leik kiä pihalla, pomppia, skeitata 
ja tämmöstä jatku vaa hyö tylii kuntaa, mitä niillä on ehkä enemmän, 
mutta ei hän se oo niin vaikuttava seikka, mutta tuota ehkä niissä on 
vielä se pojissa, että nii hin sillain pa nostetaan enemmän siinä vai heessa 
jo ja että se näkyy että on han ne pojat moni meitä pa rempia... Että mistä 
se sitten johtuu niin sitä voi miettiä, onko se tää sukupuoli vai fyysiset 
ominaisuudet.

Yllä olevassa puheessa sukupuolesta rakennetaan kuvaa biologiaan perustu-
van paremmuuden sekä urheiluun sosiaalistumisen seurauk sena. Sukupuolet 
nähdään toisistaan erilaisina, ja sukupuolten välistä rajaa rakennetaan suku-
puolittuneisiin järjestyksiin sosiaalistumisen pohjalta. Ilmaisussa viitataan 
siihen, miten tytöt ja pojat op pivat jo varhain lapsuudessa toimi maan 
su ku puolit tu neiden järjestysten ja kult tuurisesti sekä sosiaali sesti muo-
toutuneiden naisten ja miesten mallien mu kaan (Liljeström 1996, 115–120; 
Paechter 2006; 2007; Ojala, Palmu & Saari nen 2009, 17). Tulkitsen ilmaisun 
tarkoittavan sitä, että lapset oppivat luonnos taan, että toiminta ja miehi nen 
suo ritus kyky ovat ominaisia pojille (ks. Rowland & Klein 1990, 277–278; 
Lehto nen 1995, 29). Puheessa korostuvat sukupuolitapaisuudet kuvaavat 
aja tusta naiseu den ja mieheyden esittämisen ta voista. Suurin osa lapsista 
omaksuu vuo si kymme nestä toiseen pe rinteisen naiseuden ja miehey den 
esittä misen tavat (Naskali 2010a, 277). Jos sukupuoli aja tellaan te kemisenä, 
oppivat lapset jo hyvin pie ninä tois ta maan tiet tyjä va kiintu neita femi niinisiä 
tai maskuliini sia te koja (Hei nämaa 1996; Lem piäi nen 2005, 212; Ylitapio-
Mäntylä 2009, 72).
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Ilmaisusta on luettavissa, miten sukupuolta performoidaan tois ta malla 
sukupuolelle tyypilliseksi katsottuja tekoja: ”semmosia urheiluun liit tyvää, 
leik kiä pihalla, pomppia, skeitata ja tämmöstä jatku vaa hyötylii kun taa”, jotka 
Riinan puheessa katsotaan tyypilliseksi pojille. Kuten edellisessä ilmaisussa, 
myös useissa muissa urhei lun ja sukupuolen välisessä kes kustelussa erilai-
set jouk kuepe lit ja toimin nallisuus on tapana liittää poikiin, kun tyttöjen 
fyysinen vapaus puo lestaan rajataan esi merkiksi hyp pynarulla hyppimi seen 
ja erilaisiin nuk ke leikkei hin (Har greaves 1994). Outi Ylitapio-Mäntylä 
(2009) on tutkimukses saan tar kas tellut muun muassa sitä, miten suku puolta 
jäsen netään päivä kodin arjessa ja millaisena las tentar haopet tajuus rakentuu 
päivä ko din arjen käy tän töihin kietoutuvissa suku puolen ja val lan tarinoissa. 
Hän to teaa, että pojat ohja taan usein aikui sen toimesta ti laa vaativiin rajui hin 
leik keihin pur kamaan fyy sistä ener giaa, jota heillä uskotaan olevan enemmän 
kuin tytöillä. Pojat leikkivät enem män hyp pimis- ja pomppi misleikkejä, 
kun taas tytöt leikkivät nukketaloilla ja piirtävät keijukaisia. (Mt., 106.) 
Valmentajan pu heessa korostuu luontainen pelitaito:  

Matti: Ja semmonen taito, luontainen pelitaito on har voilla tytöillä. Ja se 
pi tää mennä sen harjoituksen kautta. Pojat han kun heittää pallon, kym
me nelle pojalle kun heittää pallon, niin niistä kah deksan osaa pelata. Jos 
tytöille, kym menelle tytölle heittää pallon, niin siinä ei tapahdu pallolle 
mitään. Kes kustelu ei häi riinny ollenkaan. Tytöt ovat pik kuporu koissa 
keskustelemassa ja joku kysyy, että miks sä heitit tuon pallon.

Otteessa tytöt ja pojat asettuvat toisilleen vastakkaisiksi ryhmiksi, ja suku-
puoli palautetaan biologiaan. Puheessa tuotettu ilmaisu ”luontai nen pelitaito” 
viittaa edellä mainittuun tyttö- ja poikatapaisuuteen. Il maisun mukaan 
pojat tietävät, miten toimia, mutta tytöt tarvitsevat harjoittelua. Ilmaisu on 
lähes identtinen Soile Veijolan (1992) kirjoitta man artik kelin Sekape lin me
tafo rat sisältöön kätkeytyvän ajatuksen kanssa. Tulkitsen, että Veijola (mt.) 
tarkastelee ar tikkelis saan seka pe linä pelattavaa sählyä ”minä–sinä-suh teena”. 
Tekstin ”minä” rin nastuu nai seen, joka pelin alkaessa hakeutuu ken tällä 
keskus tele maan kuu lumi sista kave reidensa kanssa. Sen sijaan tekstin ”sinä”, 
mies, ryhtyy heti harjoitte lemaan pallolla vertais tensa kanssa.
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Valmentajan puheessa rakentuvan kuvan mukaan jääkiekkoilevat tytöt 
ovat homogeeninen ryhmä tyttöjä, joilla ei ole luontaisia pelitaitoja.  Val-
mentajan puhe ilmentää poikien perinteistä valta-asemaa urheilussa, eikä 
hän haasta sitä lausunnossaan. Puhe yhtyy vuonna 2012 (Mero, Uusitalo, 
Hiil los korpi, Nummela & Häkkinen) ilmestyneen valmennusoppikirjan 
Naisten ja tyttö jen urheilu valmennus keskeiseen teemaan. Jo teoksen ni meen 
sisältyy olettamus olemassa olevista sukupuolieroista ja nii den merkityksestä 
val mennuksessa. Teoksen kes keinen pääajatus piilee teesissä, jonka mukaan 
naisia ja tyttöjä on valmen nettava eri tavalla kuin miehiä ja poikia, ja ero pe-
rustuu suurilta osin fyysisten ja psyykkisten ominaisuuk sien eroa vaisuuksiin. 

Inger Eliasson (2011) on tutkinut, miten tytöt ja pojat tuottivat itse 
tiettyjä sukupuolen esityksiä sosiaalisessa toiminnassaan. Seuraava ote 
havainnollistaa, miten tutkimuksessani mukana olleet tytöt tuottivat itse 
kuvaa sukupuolesta:

Sara: Niin pojat on ehkä, se on nyt ihan totta, että pojat, että kun ne on 
eri sukupuolta kun me, niillä on erilaiset ruumiin rakenteet niin ne on 
paljon, saattaa olla että ne on kestävämpiä ja fyysi sempiä, niin ne kehit
tyyki paljon enemmän.

Katkelma toimii esimerkkinä siitä, miten tytöt itse tuottavat sukupuolta. 
Tässä puheessa korostuvat sukupuol ten erilaiset voima varat ilman, että niistä 
käytäisiin sukupuoleen liit tyvää neuvottelua. Puheessa poikien uskotaan saa-
van etumatkaa ”ruu miinrakenteidensa” ja fyysisten ominaisuuksiensa vuoksi. 
Myös Nancy Thebergen (2003a, 142) tutki muksessa fyysiset ominaisuudet 
ja ruumiinraken teet saavat paljon huomiota. Saran puhe mukailee urheiluun 
liittyvää diskurssia, jossa sukupuoli palautetaan biologisiin ominaisuuksiin. 
Esimerkiksi Inger Eliassonin (2011, 826) tut kimuksessa ur heilun sukupuolta 
tuotettiin perinteisillä biologiaan nojaavilla käsityksillä. Tutkimuksessa poi-
kien katsottiin olevan parempia, vahvempia ja voimakkaampia kuin tyttöjen. 
Yllä olevan otteen ilmaisu noudattaa Larssonin ym. (2009, 10) tutkimuksessa 
mu kana olleiden opetta jien puhetta, jossa sukupuoli palautetaan biologi siin 
eroihin ”kaiken kaik kiaan”.  Tulkitsen, että tässä viitekehyksessä biologiset 
erot palautuvat sukupuolten väliseen perustavanlaatuiseen eroon, joka on 
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perusteltu eikä sitä siksi haasteta neuvottelun tai minkään muunkaan käy-
tännön avulla. Ero katsotaan kiistattomasti olemassa olevaksi, ja asiat vain 
ovat niin kuin ovat.

Inger Eliasson (2011) päätyy kuitenkin tarkastelunsa seurauksena to-
teamaan, että vaikka tytöt ja pojat nostivat esiin erilaisia eroja, käytän nössä 
niille oli vaikea löytää näyttöä. Tähän perustuen hän väittää, että ero tyttöjen ja 
poikien välillä on ennemminkin luotu tavassa puhua ja ajatella. Vaikka edellä 
esitetyssä Saran puheessa käsityksiä sukupuolesta ei haasteta, on tässä luvussa 
esitetyissä aineisto-otteissa kohtia, joissa kä sityksiä sukupuolesta horjutetaan 
ja joissa tytöt toimivat tavoilla, jotka haastavat perinteisiä valtasuhteita. Ar jen 
käy tännöissä rakentuu eri lai sia sosiaalisia ja kulttuurisia ti loja, joissa tytöt 
kamppailevat mahdolli suuksis taan ja joissa he purkavat oletet tua nai seuttaan 
poh tien ja neuvotel len suku puolten kate gori oista ja suku puoli tapai suuk sista. 

yhteenvetoa – kohti täysivaltaista tyttökiekkoilijuutta

Katsaus naisten urheilun historiaan kuvaa hyvin, miksi naisten tila ur hei lussa 
on edelleen rajattu. Kilpaurheilu läntisessä kulttuurissa on läh tö kohtaisesti 
ollut miesten toiminta-aluetta, ja naisten osallistumista on ra joi tettu monin 
eri tavoin. Toimijuutta rajoittavan ajattelun taus talla on vaikuttanut vahva 
oletus suku puolten biologisten erojen mää räävästä asemasta. Lisäksi osal-
listumista on rajoi tettu esteettisistä syistä. Nyky-yhteiskunnan eettisestä 
nä kökulmasta kat soen ky symys on mitä il meisimmin ollut sukupuolisesta 
syrjin nästä. (Ilmanen 2012, 255.) Valitettavasti sukupuolinen syrjintä ei rajoi-
tu pelkästään menneisyyteen, vaan sitä ilmenee yhä nykypäivänäkin, vaikka 
käsitykset suku puo lista ja tapai suuksista ovat moninaistuneet ja useimmat 
lajit avautu neet naisille. Siitä huolimatta urheilu instituutiona on edelleen 
kenttä, joka uu sintaa ja ylläpitää sukupuoli järjestystä luonnollistaen eroa 
biolo gisten sukupuolten vä lillä, kuten Susan Birrell ja Cheryl Cole (1988; 
1990) totesivat jo vuosikymmeniä sitten. Ty töt ja naiset ovat viime vuo sina 
lähen tyneet liikun nan kentillä monin osin mie histä lii kuntakulttuuria, mutta 
kult tuuri sesti raken tuneet sukupuolierot eivät kui tenkaan ole haihtuneet 
(Koski & Tähtinen 2005, 14).
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Tulkitsen tyttöjen sijoittuvan harrastuksessaan ulommalle ke hälle. Se 
tarkoittaa sosiaalista ja kulttuurista tilaa ja viittaa metaforana tilan teisiin, 
joissa naiset saavuttavat vain näennäi sen tasa-arvon (Zucker man 1991). 
Seija Keski talo-Foleyn (1996, 5) mukaan ver taus tuntuu osuvalta, sillä de-
mokraattisen ja tasa-ar voisen yhteiskunnan julki nen ideologia ei salli min-
kään ryhmän ulossulke mista, mutta ajatus ra kenteisiin sisältyvä vaivihkai nen 
nais ten sivuun työn tämi nen on nistuu näennäisen neut raaliuden avulla. 
Ulomman kehän ver taus sopii hyvin kuvaamaan myös jää kiekkoa harras-
tavien tyt töjen ja nais ten ase maa kulttuurisissa käytännöissä. Nä en näinen 
tasa-arvo takaa osallistumi sen mahdollisuuden, mutta kult tuuri set normit, 
sään nöt, käy tän nöt ja ajatus mal lit vievät edel leen ty töiltä täysi valtaisen ja 
yhdenver taisen mah dolli suuden osallis tua ja harrastaa lajia.

Arja Huttunen (1995, 221) pohtii artikkelissaan naisten lisäänty neitä 
mah dollisuuksia harrastaa urheilua. Hän kysyy, onko se merkki tasa-arvon 
saavut tamisesta. Lisääntyneet mahdollisuudet voivat viitata urheilun ja lajin 
tasa-arvoistumiseen, mutta tutki mukseni poh jalta on tulkitta vissa, että tasa-
arvo jää vain muodolliseksi tosiasialli sen tasa-arvon ollessa jotakin muuta.

Perustaltaan jääkiekko on sukupuoleton, mutta suku puoli kirjoi te taan lajin 
sisään kulttuurisissa käytännöissä, asen teissa, käsi tyksissä ja toi minnassa. Jos 
hyväksytään ajatus su kupuolten välisistä fyysisistä ja psyykkisistä eroavai-
suuksista, ei näistä rakentuva suku puoliero kui tenkaan oi keuta ylenkatso-
maan ja eväämään naisten mahdollisuutta harrastaa erilaisia, fyysisyyttä ja 
voimaa vaati via lajejakin. Pohditta vaksi nousevat tällöin moraaliset ja eettiset 
kysymyk set. Miten ja millä ehdoilla olemme oikeutettuja sulkemaan tietyt 
lajit ulos naisten toimi juudesta? Jääkiekko on laji, jossa pelaajan ruumis 
verhotaan pak sun ”panssarivarustuksen” suojaan turvaan. Se suojaa ruumista 
niin, että biologisen su kupuolen ha vaitseminen ruu miin anatomisten omi-
naisuuksien poh jalta tuottaa vaikeuksia. Tekijät, joita urheilusuorituksissa 
arvioidaan, ovat luonnollisesti taidolliset omi naisuudet ja toi minta itses sään. 
Sille, joka hakee urheilulajien seuraa misesta itselleen viihdettä pelaajien 
ulkoisesta olemuksesta, ei naisjää kiekkoilu (kuten ei miesjääkiekkoilukaan) 
juuri silmänruo kaa tarjoa. Olisiko tämä osaltaan selittä mässä sitä, miksi 
naisjääkiekkoa kritisoidaan ja arvostellaan sekä vertaillaan miesjääkiekkoon 
niin ahkerasti? 
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Arja Huttunen (1995, 221) ky syy ar tikkelissaan, onko osallistumi sessa 
nähtävissä aspekteja, jotka muo dostavat kritiikkiä perinteistä su kupuolijär-
jes telmää ja miesarvoja vastaan. Jääkiekkoilevista tytöistä voidaan puhua 
uuden tyt töyden eräänä il menty mänä. Kyseessä voi olla tyttöjen rohkaistumi-
nen ja valtaistu minen. Englanninkielinen termi girl power on tuttu useista 
tyttötutki muk sista, esimer kiksi Helena Saa rikosken (2009) tutkimuksesta. 
Tyt töjen kompetensseja ja monia val miuksia korostavien tutkimuk sien 
myötä tyttötutkimuksessa alettiin puhua uusista ty töistä. Aluksi kä sitteellä 
viitat tiin ”pärjääjätyttöön”, joka yhdistää tyt töydessään luo vasti fe miniini siä 
ja maskuliinisia – perinteisiä ja moderneja – aineksia. Myöhemmin käsitteellä 
on viitattu myös siihen, että tytöt oli sivat väkivaltai sempia ja jollakin tavalla 
vai keampia kuin aiemmin. Uutta tyttö yttä käsittelevissä tutkimuk sissa tyttö-
jen kuvattiin aktiivi sesti vastus tavan valta kulttuurisia hierarki oita ja tyttöjä 
alistavia käy täntöjä. (Ojanen 2011, 17.) Uuden tyttöyden käsitteellä viita taan 
muun muassa tyttöjen voimaan, tarmoon, rohkeu teen, ra juuteen, omaval-
taisuuteen, itsepäi syyteen ja rajojen ylittämiseen. Roh keus on tyttöval taista 
us kal lusta rajojen ylityksiin ja nor mien rikkomiseen. (Saari koski 2009, 184, 
204.) Itses sään jo se, että tytöt ja naiset ovat us kaltautuneet ryhtyä jää kiek-
koili joiksi kulttuu risista kä sityksistä huo li matta, kuvaa roh keutta ja uskal lusta 
rajojen ylittämi seen. Jääkiek koa harrastavat tytöt rikkovat rohkeasti ra joja 
har rasta malla lajia, jonka pelaamisen his toria ja kulttuurinen suhtautuminen 
ovat heiltä pitkään kieltäneet. 

Uu simmissa tyt tötutkimuksissa toimijuuteen on liitetty moniulottei suus. 
Moniulotteisuudella tarkoitetaan, että toi mi juus mahdollis taa vastarintaan 
asettu mi sen tai toisin tekemisen. (Oja nen 2011, 24.) Tyt töjen pu heenvuo-
roissa toimijuus mää rittyy vahvan tietoi suuden avulla. He poh tivat toimi-
juutensa mah dol lisuuksia ja jääkiekon avaa mia uusia ulot tuvuuk sia, tiloja, 
jotka he voi vat harjoit telemisella saavut taa. Tytöt ovat tie toisia siitä, että 
jää kiekkoilijaksi ryh tyminen edellyttää aktii vista si toutumista ja uh rautu-
mista lajille. Tyttöjen puheenvuorot ilmentävät myös sukupuolitietoisuutta, 
ja puheenvuoroissaan he käyvät neuvot telua sukupuolten rajoista ja haastavat 
perinteiset käsitykset vastapuheella. 

Uusilla tytöillä on viitattu myös itsevarmoihin, tilan haltuun otta viin, 
ääntä käyttäviin ja päämäärätietoisiin (keskiluokkaisiin) tyttöi hin, joiden 
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on ajateltu ole van uhka pojille ja perinteiselle sukupuoli järjes tykselle 
(Käyhkö 2011, 104). Jää kiekkoilevat tytöt eivät ole perinteisen naiskuvan 
mukaisia. Vaikka Saran puheenvuorossa tulee esiin essentialis tinen oletus 
poikien paremmuudesta, pääosa tytöistä pyrkii toimijuutta määritellessään 
tekemään tietoisesti toisin ja purkamaan jää kiekkoon liittyvää hege monista 
maskuliini suutta ja su ku puo leen liitty viä stereo typioita. Har rastuk sellaan 
tytöt tuottavat toisenlaista sukupuolitapai suutta ja raivaavat tilaa pe rin-
teiseksi mielletyllä miehisellä alueella. Osittain tietoisesti, mutta ehkä 
myös tiedostamattaan he pur kavat kak si jakoista su kupuoli järjestystä luoden 
uutta suku puolikult tuuria, jää kiekkoilevaa tyttökulttuuria. Tämä synnyttää 
mahdollisuu den nähdä, miten jäykkiä raken teita voidaan murtaa ja miten ne 
mah dollisesti myös muut tuvat lasten ja nuorten oman toiminnan tu lok sena. 

Edellä olen tarkastellut sukupuolen rakentamisprosesseja pääasi assa viral-
lisissa käytännöissä. Seuraava luku kohdentuu tyttöjen jää kiekkoharrastuksen 
epävirallisten käytäntöjen piiloisiin käytäntöihin ja valtarakenteisiin. Analy-
soin ja tulkitsen niissä tunnistamiani piiloi sia käytäntöjä pohtimalla, miten 
ne ohjasivat tyttöjen toimijuutta ja millaisia tiloja se tuotti tytöille. 
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7 PEsEyTyväT TyTöT, TirkisTElEväT PojaT

sukupuolista häirintää suihkutiloissa

Pukukopissa alavireinen tunnelma pelin jälkeen, mutta se unoh tuu 
pian, kun tytöt me nevät suihkuun ja pojat tulevat kurkki maan omasta 
pukukopis taan. Suihkutila on yh tei nen kah delle kopille ja molemmista on 
sisäänpääsy. Ovissa on kopin puolelta lukitta vat ovet. Suihkun puolelta 
niitä ei saa lukit tua. Tytöt ovat riisuuntu neet ja menneet juuri suih kuun. 
Hetken päästä kuu luu kauheaa kir kumista. Menen katsomaan. Näen, 
kun poikien puolella oleva ovi on sulkeu tumassa. Tytöt juoksevat kirkuen 
pakoon pyyh kei den luo. Piipah damme huoltajan (nainen) kanssa poikien 
pukuhuo neen ovella ja pyy dämme heitä lopettamaan tirkiste lyn. Us komme 
ti lanteen rauhoit tuvan ja menemme käytä vään. Otamme kie kot ja muut 
tavarat mu kaan. Pian Anna tulee pyy tämään, että voisiko joku tulla 
komenta maan poikia, koska he kurk kivat edel leen suihkun ovella. Tällä 
ker taa valmentaja (tyttöjoukkueen miesvalmentaja) me nee jutut tamaan 
poikia ja tilanne rauhoittuu. (Kenttämuis tiinpa not.)

 
Jäämme huoltajan kanssa tarkkailemaan tilannetta – sattu neista syistä.  
Ty töt riisuvat varus teitaan. Suihkusta kuu luu meteliä. Yksi kään tyttö ei 
ole vielä mennyt sinne. Avaan oven. Suih kutiloissa on muutama poika 
vaat teet päällä. Sa non heille: Po jat, menkääpä koppiinne, tytöt tule
vat pian suih kuun. Myös tyttöjen huoltaja tu lee ovelle. Pojat poistu vat 
suihkusta ja laitta vat oven kiinni. Me nemme huol tajan kanssa istu maan 
pu kuhuo nee seen. En sim mäiset ty töt me nevät suihkuun. Oveen kopute
taan. Pian suih kusta alkaa kuu lua kil jun taa. Avaan oven: yksi poika 
seisoo vaat teet päällä suih ku huo neessa lavuaarei den edessä. Hän alkaa 
va luttaa vettä pulloonsa. Ty töt pa kene vat ja ah tautuvat yh tenä ryhmänä 
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suihkun nurkkaan ja kyyhöt tävät siellä pelok kaan nä köi senä kunnes poika 
pois tuu (Kenttä muis tiinpa not.)

Yllä olevat otteet kuvaavat kahden eri päivän tapahtumia23.  Kenttä-
muistiinpanoissani on yh teensä kym men kunta merkintää siitä, miten 
pojat toistuvasti rajoittivat tyttöjen toi mintaa tun keutu malla tyttö jen 
yksityis alueelle pukuhuoneen vie ressä oleviin suih ku ti loihin katsele maan 
ja häirit semään suih kussa käyntiä. Tapahtumat kontekstuoitui vat jää hallin 
puku huo neisiin, jotka toimivat Ulla Koso sen (1998, 88–89) teks tiä laina-
tak seni eräänlaisina siirty mätiloina ty töille. Puku huoneen yhteydessä oli 
pu keu tumistila, vessa ja kahden pukuhuoneen käytössä oleva suihku huone. 
Tiloissa tytöt rii suutui vat, pu keu tuivat ja pe sey tyivät. 

Otteista voi tulkita, että poikien astuessa suihkutiloihin tilat merki-
tyksellistyvät molemmille yhteiseksi paikaksi, jossa käydään kamppailua 
omistusrajoista, vallasta ja hallintasuh teista. Sukupuoli näyt täytyy kahtena 
erillisenä ja vastakkain asettu vana ryhmänä. Pojat pyrkivät rakentamaan 
omistussuhteita hallitse misen ja alistamisen keinoilla. Tulkitsen otteiden 
ilmentävän epätasa-arvoisia valtasuhteita, jotka näkyvät myös siinä, että 
naishuoltajina puutuimme häirintään, mutta kykenimme vaikuttamaan 
tilanteisiin vain hetkittäin. Kun val mentaja miehenä puuttui häirintään, 
pojat lo pettivat häiritsemisen ja mukautuivat valmentajan vaatimukseen.

Otteissa nousee myös esiin piirteitä, joiden pohjalta toiminta rin nastuu 
sukupuoliseen häirintään. Jane Ken way, Sue Willi s, Jill Black mo re ja 
Léonie Rennie (1998, 212–213), Mervi Heikkinen (2003, 116–117; 2002, 
155) ja Sanna Aalto nen (2006, 13), viittaavat sukupuolisella häirinnällä 
yksipuoli seen ja ei-toivottuun huomi oon, joka perustuu sukupuoleen ja 
joka saa koh teen tunte maan it sensä noloksi, pe lok kaaksi, louk kaan tuneeksi 
tai vi hai seksi juuri tyttöjen reaktioiden kaltaisella tavalla. Suku puo liseksi 
tai sek suaaliseksi häirinnäksi ilmiötä alettiin kutsua 1970-luvun puoli vä-
lissä, jolloin sitä tutkittiin Yh dysval loissa työelä män kontekstissa. Suo-
messa su kupuo lit tuneet kon fliktiti lanteet, esimer kiksi su ku puolittunut 
väki valta ja suku puoli nen häi rintä, nos tettiin esiin 1990-lu vun julkisissa 

23 Päivämäärät ja kellonajat on poistettu osallisten anonyymiyden turvaamiseksi.
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keskus teluissa. (Varsa 1993, 11; Korhonen & Kuusi 2003, 9; Aalto nen 
2006, 16, 36.)

Pojat eivät kajonneet fyysisesti tyt töjen ruu mii siin eikä tapahtu miin liitty nyt 
esi mer kiksi koskettelua tai sek sisti siä ehdotuksia, mitkä ovat osa sukupuoli sen 
häirin nän ulottu vuutta (Heikkinen 2003, 116–117). Ilman fyysistä kajoamis-
takin poikien käytös oli kuitenkin epäasiallista. Otteet kuvaa vat, että häirit-
sijät loukkaavat ruumiin koskemattomuutta ja rikkovat yksi tyisyyden rajoja. 
Ruumiin koskemattomuutta voi myös loukata ta valla, joka ei ole suo ranaisesti 
fyysinen, esimerkiksi juuri katselemalla tai tuijottamalla toista osapuolta (Ko-
sonen, 1998, 111). Pojat sei soivat, katselivat ja as tuivat tiloi hin, jossa ty töt olivat 
alasti ja pe seytyi vät sii hen saakka, kunnes huoma sivat tul leensa häi rityiksi. 
Otteet ilmentävät, millä ta valla ruumiin suojattomuus ja alasto muus sai tytöt 
reagoimaan. Huomattuaan ti loihin astu neet katseli jat he pakenivat nurkkaan, 
ver hou tuivat pyyhkeidensä suojaan tai tuli vat pyytämään aikuisilta apua. Häi-
rintä oli yksipuolista, ja useimmat ty töistä pelkäsivät suih kuun me nemistä. 

Valta on yhtey dessä myös toi mijuu teen eli siihen, mitä yk silöt teke vät, 
miten he rea goivat tai mil laisen strate gian he missäkin ti lan teessa va lit-
sevat. Kun puhutaan su ku puoli sesta häi rinnästä, jossa mies on häiritsi jänä 
ja nainen häirin nän koh teena, voi daan to deta hete ro sek suaalisen häi rinnän 
olevan esi merkki tilan teesta, jossa su kupuo len dikotomi nen ja hie rark ki-
nen mer kitys korostuu ja tulee näky väksi. (Aaltonen 2002, 130; 2006, 47.) 
Suku puolisen häi rinnän on katsottu olevan käyt täytymistä, jonka avulla 
py ri tään alis tamaan, tois arvois ta maan, ky seenalaista maan tai kont rolloi maan 
hen kilöä, johon te kijä toimin tansa kohdistaa (Heikkinen 2003, 116–117; 
2002, 155). Tulkitsen fyysisten suihkutilojen toimivan paikkana, jossa suku-
puolet kohtaavat ja jossa performoidaan perinteistä miesvaltaa urheilussa. 
Sukupuoli nen häirintä ilmenee alistussuhteena ja edustaa epätasa-arvoisia 
ja hie rarkkisia suhteita, joissa rajoitetaan alistetun toimintaa yksityisen ja 
julkisen vuo ropuhelussa. Alistussuhde synnyttää katsojan ja katsotun tilat, 
jossa vastakkain asettuvat alaston ja puettu ruumiillisuus. 

Häi rin nän mää ritte lyssä korostuu subjek tiivisen tul kinnan ensisi jai suus. 
Kuinka sitten havain noijana ja tutkijana voin tul kita ja nimetä ta pahtu mat 
su ku puoliseksi häirinnäksi? Emma Re nold (2002, 418–419) koros taa, että 
rat kaisevin te kijä tulkit semi sessa on se, miltä kohteesta itses tään tuntuu ja 
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miten hän sekä tilan teessa että jäl kikä teen tulkitsee omat kokemuk sensa ja 
millä ta valla hän ar vioi ta pahtuneen yksi puoli suu den ja ei-toivottavuu den. 
Tyttöjen puheen vuorot ovatkin ratkaise vassa asemassa tul kinnassa. Ha-
vaintoni ovat objektiivisia – olen näh nyt ja kuullut, mitä ympärillä ta pah tuu ja 
kir jannut tapahtumia kent tämuis tiin panoihini. En tullut itse häiri tyksi, joten 
minulla ei ole sub jektiivisia tuntemuksia häirinnän kohteena ole misesta, 
mutta yhdistä mällä sekä omat havaintoni että tyttöjen puheenvuoroissa tuo-
tetut ku vaukset ta pah tumista tulkitsen tilanteet suku puoliseksi häi rinnäksi. 

katsottuna – pelkoa, vihaa ja epäluottamusta
 

Natalia: No tuskin varmaan kotonakaan kukaan tulee kat toon, jos sä 
oot suih kussa.

Kysyin tytöiltä, millaisia tunteita tytöt kokivat tilanteessa ja tunsi vatko he 
olonsa nöy ryy tetyksi. Yllä oleva vastaus kuvaa, että kysymykseni oli epäi-
lemättä suora ja syvälle asian ytimeen me nevä. Siitä syystä kysy mys olisi 
ehkä pitänyt muotoilla toisella tavalla. Yllä olevassa pu heessa Natalia vastaa 
kysymykseeni kääntäen ja ulkoistaa itsensä ti lanteesta käyttä mällä yksikön 
toista persoonaa. Puheessaan Natalia kuvailee, että suihkussa käyminen on 
yleisten kulttuuristen käytäntöjen mukaan yksityistä ja henkilökohtaista.  
Tässä suihkutir kistely hahmot tui ou tona ja normaa lista poikkeavana käy-
töksenä. Se oli käy töstä, joka poikkesi kulttuu risista nor meista. 

Tiia: No mä en oo siis koskaan ehtiny vielä mennä suihkuun, kun ne 
on tullu sinne, mutta aina kun mä kuulen, että ne kiljuu siellä, niin mä 
tiiän, että taas ne pojat on tullu sinne. Ja sehän on tapah tunu jo niin 
monta ker taa, että nyt jo jos ne oikeasti vielä tul ee sinne, niin mä meen 
ite sinne koppiin ja pidän niille sem mo sen puhutte lun, että ne ei oike asti 
enää kos kaan avaa sitä ovea.

Tiian puhe kuvaa, millaisia reaktioita poikien käyttämät alista misen kei-
not aiheuttivat. Lainaus havainnollistaa katsotuksi tulemisen aiheuttamaa 
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tuohtumista, ärsyyntymistä ja vihastumista. Tulkitsen puheen vastarintaan 
asettumiseksi. Puheessa alistamista ei hyväksytä, vaan sitä performoidaan 
menemällä ”sinne” ja pitämällä” puhuttelu”. ”Sinne” viittaa poikien pukuhuo-
neeseen, jolloin pukuhuoneet hah mottuvat ilmaisussa sukupuolten omina 
ja rajattuina tiloina. 

Puheesta tulkittu vastareaktio mennä puhuttelemaan poi kia perfor moi 
hyvi tystä häirinnän aiheuttamasta vihasta ja nöy ryytyk sestä, jota tytöt koki-
vat poikien tirkistellessä joko oven raosta tai seisten suih ku huoneen puo lella 
ja katsellen alastomia tyttöjä. Ei-toivottu lä hen tely tai häirintä synnyt tää 
luon nollisesti vihan tunnetta, mutta sii hen liittyy vahvasti myös mo raa linen 
arvio, sillä vi haa kokeva tun tee jou tuneensa tuomittavan epäoi keu denmu-
kaisuuden koh teeksi ja katsoo ansaitse vansa hyvitystä (Nykyri 1999, 156; 
Kor honen & Kuusi 2003, 89). 

Yleensä tytöt pyysivät apua joukkueenjohtoryh mältä, jolloin joku aikui-
sista kävi pyy tämässä poikia lopettamaan häiri köinnin. Useim miten jompi-
kumpi meistä nai sista oli läsnä pu kuhuoneessa, kun tytöt menivät suih kuun. 
Joskus tytöt kuitenkin päättivät hoitaa tilanteen ilman aikuisten apua:

Samaan ai kaan Inka ryntää tyttöjen pukuhuoneesta kovalla tohi nalla 
ja tuohtuneen näköi senä poi kien kop piin puhut tele maan heitä: ”Ei ole 
yhtään kivaa, kun tulette häi ritse mään. Jos haluatte katsella alasto mia 
tyttöjä, hank ki kaa it sellenne tyttöys tävä.” Tä män sanottu aan tyttö menee 
ta kai sin omaan pukukoppiinsa. (Kent tä muistiinpanot.) 

Inkan liikkuminen tyttöjen tiloista poikien tiloihin edustaa yksityisen ja jul-
kisen välillä käytävää neuvottelua toivo tusta ja ei-toivotusta käyt täytymisestä. 
Edellä Tiian puheessa il maistu vastarinta ilmenee tässä otteessa konkreetti-
sesti toteutettuna toimintana, ja pukuhuone tilat rakentuvat edellistä kuvausta 
tar kemmin su kupuolten erillisiksi paikoiksi. Epäoikeudenmukainen kohtelu 
tuottaa vastareaktion ja saa hakemaan hyvitystä tapahtuneelle. Sitaatti 
ilmen tää hallinnan ja alis tamisen suhteita, mutta päinvastai sista lähtökoh-
dista kun aiemmassa asetelmassa, jossa pojat käyttivät alistamisen keinoja. 
Tässä Inka ot taa ohjakset käsiinsä ja antaa näpäy tyksen pojille. Tulkitsen 
Inkan käyttäytymisen ilmentävän ”uuden tyttöyden” piir teitä (ks. Käyhkö 
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2011, 104). Tytöt, jotka ottavat häirin nän yhteydessä tilan haltuun, o vat 
itsevarmoja, sanaval miita ja pää määrätietoi sia.

Sonja osoittautuu haastattele mistani tytöistä ainoaksi, joka on ol lut 
paikalla häi rinnän ilmetessä:

Sonja: No kyl lähän siinä melko paniikki iskee, yrittää muka olla kauhean 
ko van olonen sitte. [...]. No on se, mutta jos ois kunnolla pokkaa, niin 
kun nolla antas niille pojille, että ka toppa ens kerralla ku tuut, niin vähän 
että kuuntele en nen kun tuut, ja niin että ottas pojat mu kaan. 
Helena: Niin, että käydäänpä nyt siellä suihkussa? 
Sonja: Niin, että katel laanpa tässä nyt ihan kunnolla sitte. 

Sonjan puhe kuvaa katsotuksi tulemisen sekä poikien alistamiskei nojen 
tuottamaan reaktioon liittyvää ristiriitaa. Su kupuoliseen häirin tään on kat-
sottu liittyvän hä peän, vihan, rai von, suuttumuksen ja när kästy misen lisäksi 
epävar muutta, järky tystä, vasten mieli syyttä, vai vautuneisuutta, kiu saan tunei-
suutta, noloutta ja pel koa (Korho nen & Kuusi 2003, 86). Alastomuutta 
katselevat pojat tuottavat pu heen mu kaan paniikinomaista käyttäytymistä, 
jota häivyttääkseen ja itseään suojatakseen katsotuksi tullut Sonja kuvaa 
ilmaisulla ”olla kau hean kovan olonen”. 

Myös Sonjan puheesta voi lukea toivottua hyvityksen ansaitse mista, jos 
vain rohkeutta olisi riittänyt. Puhe kuvastaa myös sitä, miten katsottuna 
oleminen kaivertuu ruumiiseen ja saa toimimaan itseä suo jelevalla tavalla. 
Kuten luvun otteista ilmenee, pelko, paniikki ja alas tomuu teen liit tyvä hä-
peä saavat tytöt pako kauhun valtaan ja ahtau tu maan yhdessä röykki össä 
sa maan nurkkaan. Toisistaan turvaa hakien he kyy höttävät yh tenä ryhmänä 
suihkutilo jen nurkassa alasti selät katsojaan päin ja vapau tuvat tilan teesta 
vasta, kun katsoja poistuu. 

Jään jälkeen vain kolme tyttöä menee suihkuun. Näistäkin kaksi ar poo, 
us kaltaako mennä vai ei ja tule vatko pojat kat se lemaan. Jes sika sanoo: ”En 
us kalla mennä, koska ne tulee kui teski taas kurk ki maan.” Päätän tar jota 
apuani ja mennä ovelle seisomaan. Ty töt kiittelevät ja var mistavat vielä, 
että ”muis tat han sitten vahtia?” Vakuutan seiso vani koko ajan ovella. 
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Seison se lin suih kutilaan päin ja nojaan otsallani poikien tiloista avau
tuvaan oveen aja tellen, että jos joku po jista yrittää avata ovea, niin tällä 
kertaa hän saa minut sy liinsä. Kopista kuuluu aikui sen mie hen ääni lasten 
äänten seasta. Lopuksi sel viää, että häirintää harrastanut poikapo rukka 
on kin sijoitettu koppiin, jolla ei ole yh tei siä suihkuti loja tyttöjen kanssa. 
(Kenttämuis tiinpanot.)

Otteessa katsotuksi tulemiseen liittyy oletus toi minnan jatkuvuudesta. Ote 
osoittaa, että fyysisiin suihkutiloi hin liittyy toistuvasti katsotuksi tulemisen 
pelko. Alistamisen keinot synnyttävät epäröintiä ja epäluot tamusta myös 
aikuisia kohtaan. Tyttö jen epäröidessä suihkuun me nemistä tarjou dun 
vahtimaan ovella. Tämä kuvaa myös omaa rooliani aikuisena, tut kijana ja 
huoltajana. Ta pahtuneen toistuvuus ja tyttöjen epäröinti saavat minut toi-
mimaan suojelevalla tavalla. Tällä kertaa tyttöjen pelko osoittautuu turhaksi. 
Viereisessä huoneessa on joukkue, jota emme ol leet aiemmin tavan neet. 

näkyvästä näkymätöntä, näkymättömästä näkyvää 

Anette: Hmm. Lähinnä kai se kos kee niitä, joilla on maholli sesti tut tuja 
siellä, vaikka joitakin luokkalai sia tai sitten vaikka eksiä. Se on paha 
juttu, mutta kun mua ei silleen hir veästi kiin nosta ne pikku po jat, että se 
ei mulla hen kilö koh taisesti mitään tai sen pa hempia. Mutta se on vaan 
epäkoh teli asta käytöstä niiltä, että mun mielestä ne sais kas vaa. Ja op pia, 
että noin ei saa tehä. 

Yllä olevassa puheessa käydään neuvottelua sukupuolisen häirinnän vaiku-
tuksista ja katsottuna olemisesta. Puheessa häirintä nousee mer kitykselliseksi 
silloin, jos katsojan ja katsotun välillä on entuudestaan tuttuuteen perustuva 
suhde. Puheessaan Anette rakentaa ikäeron kat sojan ja katsotun välille. 
Katsojista rakentuu kuva epä kohteliaina ja kypsymättöminä ”pikkupoikina”, 
jotka toimivat vastoin kulttuurisia normeja ja käyttäytymissääntöjä. Myös 
Jessikan puheessa pojista tuo tetaan samanlaista kuvaa: ne on niin pikkuisia.  
Neean pu heessa häi rintä ilmeni lapsellisena käyttäytymisenä. Edellä esitetyt 
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tyt töjen huo mautukset yhtyvät siihen diskurssiin, jolla sukupuolista häi-
rintää on selitetty joitakin vuosikymmeniä sitten. Tuolloin poikien käytöstä 
olisi pi detty luon nolli sena ja poi kajoukolle tyypillisenä käyt täytymista pana 
tai härnäävänä eleenä, jolla po jat osoittavat ylem myyttä tyttöjä koh taan, 
tai tapahtumia olisi selitetty haus kan pidolla ja leikinlaskulla aja tellen sen 
ole van luonnolli nen ja normaali osa tyttöjen ja poikien väli sissä suhteissa 
(Virtanen 1972, 179; Kenway ym. 1998, 106).

Sukupuolista häirintää on luonnollistettu liittämällä se murros ikään: 
pojilla se ymmärre tään usein han kalan ikävaiheen, mur ros iän, lieveil miönä. 
Häi rintää on seli tetty myös poikien voimatto muudella eli kypsy mättö-
myydellä tai nuoruudella. Joskus viitataan poikamaisuuteen tai bio lo giaan. 
(Aapola 1999, 325; Saa rikoski 2001, 253–254; Aal tonen 2006, 44, 325.) 
Sanna Aalto sen (2006, 334–335) mukaan mur rosikäis ten poikien on väitetty 
olevan kyp symättö miä monessa mie lessä verrattuna samanikäisiin tyttöi-
hin tai ai kuisiin miehiin. Heidän on väitetty olevan lap sellisia, mutta myös 
pääl le käy viä, ajattelemat tomia, seksuaali sesti kokematto mia, vas tuutto mia 
ja kyvyt tö miä tai ainakin haluttomia ottamaan huomi oon toisten tun teita 
(Kenway ym. 1998, 108; Aapola 1999, 235, 239; Aaltonen 2006, 334–335). 
Poikien essentialisointi ja biologisointi ovat osa kulttuurisia selitysmalleja. 
Ikädiskurssin, kypsymättömyyden ja lapsellisuuden lisäksi poi kien käytök-
selle haet tiin syitä kiinnostuk sesta vastakkaiseen sukupuoleen: 

Silja: Että varmaan vaan kiinnostuksesta ja siitä. 
Ella: No emmä usko, että ne poikia tulis kattelemaan ne pojat sinne 
suihkuun. 

Tässä keskustelussa suihkuhäirintää selitetään kiinnostuksella vastakkaiseen 
sukupuoleen, kuten monissa tutkimuksissakin on to dettu. Lisäksi ilmiö 
palautetaan oletukseen heteroseksuaalisuudesta. Kyseessä on kiu saaminen ja 
maskuliinisuuden tapa alistaa naista. Sil loin kun häirin tään ei ole si sälty nyt 
koskettamista tai ei ole tapahtunut mi tään fyysi sesti satuttavaa, häi rin tää on 
selitetty haus kanpidolla ja leikinlaskulla, ja sen on ajateltu ole van luonnolli-
nen ja normaali osa tyt töjen ja poi kien välisissä suhteissa. (Ken way ym. 1998, 
106.) Sanna Aaltonen (2006, 366) ana lysoi, että hänen tut kimuk sessaan 
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tulivat voi makkaasti esiin poikien käytöstä luonnollis tavat dis kurssit, joissa 
yh distyvät aja tukset häirinnästä poikien pellei lynä osana tyttöjen ja poi kien 
normaa leja suh teita sekä luon nollisena seu rauksena nuo ruuden seksuaalisesta 
heräämi sestä. Edellä olevat tyttöjen puheenvuorot yh tyvät tähän diskurssiin. 

Vaikka suihkuhäirintää alistamisen keinona luonnollistettiin, ei kat sotuksi 
tulemista hyväksytty, vaan tytöt asettuivat vastarintaan ja neuvotteluun. 
Toistuvuutensa vuoksi häirintä otettiin tyttöjoukku een johto ryhmässä val-
mentajan johdolla kä sitte lyyn. Seuraava sitaatti kuvaa ai kuisten neuvotteluun 
ryhty mistä:

 
Yksi poikajoukku een johto ryh män jäsenistä tulee käytävään ja sa noo: ”He 
ovat hallilla neljänä tai viitenä iltana vii kossa ja tämä vuoro on ainoa 
vuoro, jolloin koppi on va rattu ty töille. Pojat ovat tottu neet juoksemaan ja 
kulke maan näiden kahden kopin välillä suihkun läpi. He leikkivät siellä 
hippaa sun muuta. Ei vät he voi muistaa, että juuri tä nään on tyt töjen 
vuoro.” (Kenttä muistiinpa not.)

Ote avaa keskustelua, jonka kävimme toisen huoltajan ja poika joukku een 
johtoryhmän edustajan kanssa. Poikajoukkueen edustajan pu heessa suku-
puolta tuotetaan tottumuksella. Puheesta on lu etta vissa myös sukupuoli-
rajojen rakentaminen, joka tapahtuu essen tia lisointiin pohjautuen. Puhuja 
tuottaa hegemonisen mas kuliinisuuden mukaisen kuvauksen homogeeni-
sestä ryhmästä, joka toimii samalla tavalla. Ilmaisussa kuvataan, miten pojat 
ovat tottuneet olemaan sa massa ti lassa toistuvasti ja monta kertaa viikossa, 
ja tytöistä muodostuu käsitys satunnaisina vierailijoina. Samojen tilojen 
toistuva käyttäminen ra kentaa omistus- ja hallintasuhteita sekä tuottaa tot-
tumusta, jonka avulla poikien käytös legitimoidaan oikeutetuksi. Tottumus 
puoles taan tuottaa tapaisuutta käyttää suihkutiloja leikkitiloina. Tässä po jista 
raken tuvat yksiulotteiset ja ste reotypiset nä ke mykset näyttävät toimi van 
eräänlaisena huo non käytök sen oikeu tuksena (vrt. Aaltonen 2006, 366). 

Tulkitsen keskustelumme alkavaksi neuvotteluksi haastaa poika joukkueen 
johtoryhmä valvomaan pukuhuonekäyttäytymistä, mutta tässä vaiheessa 
neuvottelu ei tuota tulosta, vaan neuvotteluyritys kumotaan vedoten tot-
tumukseen ja leikkitapaisuuteen.  Miksi pojat ei vät muista neet, että hallin 
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tiloja käyttivät muutkin kuin he, mutta tytöt muistivat? Tytötkään eivät 
olleet aina samassa pu ku huoneessa, mutta silti he tiesivät, että heillä ei ole 
oikeutta toisiin pukuhuoneisiin ja ettei suihkuhuonetta käytetä leikkitiloina. 
Otteista käy ilmi, että poi kajoukkueen pukuhuonetta ei valvottu samalla 
tavalla kuin tyttöjouk kueen, eikä käyttäytymiseen puututtu konkreettisesti. 

 
Maria: Niinku Tanjaki meni jollekin huoltajalle sanomaan sillon ker ran, 
kun ne oli tullu, että vois sanoa noille pojille että ei tuu sinne suih kuun, 
että ei tunnu oikein mu ka valle, niin se oli vaan sa nonu, että po jat on 
poikia, ei voi mitään.

Puhe ilmentää Tanjan ryhtymistä neuvotteluun poikajoukkueen ai kuisten 
kanssa. Neuvottelun tulos on tässä samankaltainen kuin edel lisessä ottees-
sa. Puheessa huomio kohdistuu aikui sen vastuuseen kas vatustehtävässä. 
Tanja esittää poi kajoukkueen aikuiselle vaatimuksen puuttua asiaan, mutta 
aikui nen ei vastaa saamaansa haasteeseen. Aikuinen ulkoistaa itsensä kas-
vatus tehtäväs tään luonnollistamalla sukupuolisen häirinnän pojille tyypilli-
seksi käyt täytymiseksi; koska pojat ovat luonnostaan sellaisia kun ovat, ei 
asi oille vain voi mitään. Otteessa luonnollisuus antaa ai kuiselle oikeuden 
olla puuttumatta käyttäytymiseen. ”Po jat on poikia” -puhe ta pa onkin He-
lena Saarikos ken (2001, 253) mielestä hyvin ylei nen se litys luonnollis taa ja 
oikeuttaa sukupuo lista häirintää.

Vilma: Mutta sekin, että pari tyyppiä siellä vaan au koo sitä ovea niin 
koko joukkue saa sen lei man ja kaikki valitukset ja muut, mutta että miksi 
ne val mentajat ei puutu.

Aiemmin esitetyssä poikajoukkueen johtoryhmän edustajan puheessa 
poikajoukkueesta rakentui kuva homogeenisenä ryhmänä, joka on tottunut 
käyttämään suihkutiloja leikkitiloina. Yllä olevassa ot teessa häirintä on 
tarkastelussa poikien näkökulmasta. Puheesta välit tyy huoli siitä, että koko 
poikajoukkue tulee leimatuksi homogeeni seksi häiritsijäryhmäksi vain muu-
taman pojan käyttäytymisen vuoksi. Huomautus on tär keä ja johdattelee 
pohti maan asiaa poikien näkökul masta. Harrastivatko vain muuta mat pojat 
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häiritse mistä ja olivatko asialla aina samat pojat, vai oliko häi rintä tyypillistä 
koko poi kajoukku eelle? Kysymys valmentajan puuttumi sesta häirintään 
osoittaa, että tytöt tiedostavat aikuisen rooliin liittyvän vastuun kasvattajana. 
Seu raavassa lainauksessa nousee esiin aikuisiin liitetty reagoimattomuus:

Julia kertoo eräästä kerrasta, jol loin hän oli ollut menossa suih kuun ja 
suih kun ovi poi kien pu kukoppiin oli ollut avoi mena. Osa po jista oli sei
sonut ko pissa, valmentaja oli is tu nut pen killä. Tyttö oli pyy tänyt heitä 
sulkemaan oven. Val mentaja ei ollut teh nyt asian eteen mi tään. Tämä 
oli vain to dennut: ”Joo”, mutta mitään ei ol lut tapahtunut. Joku ty töistä 
oli sit ten sul kenut oven lopulta. Ky syn vielä, eikö valmentaja todellakaan 
tehnyt asian eteen mitään. Julia vas taa: ”Ei.” Joku kommentoi: ”Ei ne ihan 
oi keesti vä litä, ne vaan kulkee ulkona kes sulla.” (Kenttämuistiin panot.)

Otteessa tytöt esittävät aikuiselle pyynnön sulkea poikien pukuhuo neesta 
suihkutiloihin avoinna oleva ovi. Pyyntöön vastataan myöntei sesti, mutta 
ovea ei suljeta. Julian kannanotto ”ei ne ihan oikeesti välitä, ne vaan kul kee 
ulkona kessulla” tuottaa aikuisesta kuvan välinpitämättömänä toimi jana, joka 
toimii toisin kuin tyttöjoukkueen toimintasääntöihin sisälly tetyt normit 
edellyttävät. Säännöissä edelly tetään asianmukaista ja toi sia kunnioittavaa 
käyttäytymistä, eikä päih teitä hyväk sytä joukkueen yhteisissä kokoontumi-
sissa. Nämä ovat teemoja, jotka on yleensä sisällytetty junioriseurajoukkueen 
kasvatuksellisiin tavoit teisiin (ks. Koski 2007). 

Aikuisilta odotettu vastuu, esimerkillisyys ja toi mintasääntöjen mu kainen 
käyttäytyminen yhtyvät kunnon kan salaiseksi kasvattami sen diskurssiin. 
Kunnon kansalaisen ajatellaan ilmentävän erilaisia hyveitä, jotka välitty-
vät yksilöiden toiminnassa ja ajattelussa (Nivala 2006, 72–82). Otteessa 
mainitut aikuiset eivät edusta kun non kan salaisuuteen ja urheilulliseen 
elämäntapaan liittyvää diskurs sia. Sii hen, mikä on hyvää käyttäytymistä, 
liittyy moraalista arviointia, joka vaihtelee paikan ja ajan mukaan, mutta 
merkityksellistä on kuitenkin se, että omalla toiminnallaan aikuinen näyttää 
mallia kasvatetta valle. Valmentajalla tai ohjaajalla on katsottu olevan suuri 
merkitys tietyn ikäisten nuorten käyttäytymiseen ja asenteisiin (Koski 2007, 
312). Urheilujoukkueessa ohjaajan on kat sottu toimivan roolimallina, jolla on 
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harkintavalta siitä, miten joukku eessa toimitaan ja käyttäydy tään (Eliasson 
2009, 85, 114). Ellei aikuinen reagoi epäasial liseen käy tökseen, jatkavat 
nuoret käyt täytymistä sa man mal lin mukaan. Rea goimattomuu dellaan 
aikuiset antavat tässä myös ym mär tää, että su kupuo lesta seuraa väistä mättä 
käyttäytymis tapoja, joihin ei voi vai kut taa (vrt. Aaltonen 2006, 18).

Tyttöjen joukkueessa häirintään ja alistamisen keinoihin reagoitiin. Ta-
pahtuneesta ryhdyt tiin neuvotte lemaan, ja siitä laadittiin kirjoitus seuran 
johdolle. Muu taman viikon kuluttua häi rin tää ei enää tapahtu nut eikä ky-
seistä poi kajoukkuetta enää näky nyt vie reisessä pukuhuo neessa.

yhteenvetoa

Tässä luvussa olen kiinnittänyt huomioni epävirallisiin käytäntöihin ja 
fyysisiin tiloihin (pukuhuoneisiin ja suihkutiloihin). Analysoin sellaisia 
piiloisia käytäntöjä, jotka eivät olleet julkisesti havait tavissa ja jotka olisivat 
jääneet piiloisiksi ilman osallistuvaa ha vain noimista ja huoltajan positioon 
asettumista. 

Fyysiset suihkutilat näyttäytyvät sukupuolten – tyttöjen ja poikien – 
yhteisinä kohtaamispaikkoina, joissa käydään kamppailua ja neu vottelua 
rajoista, vallasta ja hallintasuhteista. Piiloisissa käy tännöissä on havaittavissa 
epätasa-arvoisia valtasuhteita, jotka ilmentävät suku puolista häirintää. Kun 
pojat tunkeutuvat katse lemaan suihkussa ole via tyttöjä, syntyvät katsojan 
ja katsotun tilat, jotka kuvaavat alistajan ja alistetun välille rakentuvaa val-
tasuhdetta. Tässä valtasuhteessa koh taavat puettu ja alaston ruumiillisuus. 

Valtasuhde kirjautuu ruumiiseen ja saa katsotun reagoimaan itsesuojelulla 
ja asettumaan vastarintaan. Vastarinta ilmenee neuvotteluna, jonka avulla 
olosuhteisiin pyritään saamaan muutoksia. Tyttöjen ryhtyessä neuvotteluun 
sukupuolinen häirintä pyritään te ke mään näkymättömäksi luonnollistamalla 
se pojille tyypilliseksi käyt täytymiseksi. Kun tyttöjoukkueen johtoryhmä 
asettuu neuvotte luun, häirintä legitimoidaan poikien tottumuksena käyttää 
suihkutiloja leik kitiloina. Tämä ilmentää tyttö- ja poikajoukkueiden erilaisia 
toi minta tapoja, joissa poikien harjoittama toiminta sallitaan luonnollista-
misen avulla. Tyttöjen puheenvuoroista on analysoitavissa, että tytöt tiedos-
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tavat aikuisten vastuun joukkueen auktoriteetteina ja kasvattajina. Ot teista 
on myös luettavissa, että aikuisten ajatellaan toimivan malleina lap sille ja 
nuorille, mutta aikuiset eivät aina itse mukaile omassa henkilö kohtaisessa 
toiminnassaan junioriurheilulle asettuja tavoitteita – kun non kansalaisuuteen 
ja urheilulliseen elämäntapaan liittyvää dis kurs sia.
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8 kohTi maalia

jääkiekkoharrastus uuden tyttöyden tavoitteluna

Tavoitteeni on ollut selvittää, miten tyttöjääkiekkoilun kulttuuriset käy-
tännöt rakentuvat, miten sukupuolta ja toimijuutta rakennetaan jääkiekon 
kontekstissa ja miten harrastusta merkityksellistetään tyttö jen puheenvuo-
roissa. Vaikka tutkimuksen ensimmäisissä analyysilu vuissa sivutaan suku-
puolen rakentamisen prosesseja, keskittyvät kaksi ensimmäistä analyysilukua 
pääasiassa tarkastelemaan, miten kulttuu riset käytännöt rakentuvat, miten 
toimijuutta rakennetaan ja miten harrastusta mer kityksellistetään. Havain-
noimani tyttöjoukkueen fyysi set tilat piirtyivät rajattuina, säännösteltyinä ja 
sukupuolen mukaan eroteltuina paikkoina, joissa sukupuolten eroa vahvis-
tettiin ja merkittiin erilaisia omistus- ja hallintasuhteita hyväksi käyttäen. 

Joukkueen yhdessä ja prosessiluontoisesti sopimat pelisäännöt nos tivat 
arjen käytännöt virallisten käytäntöjen tasolle, mikä teki säännöistä julkiset. 
Kirjallisten pelisääntöjen sopimusprosessin avulla käytännöille vahvistettiin 
legitimoitu perusta. Tyttöjen osallistaminen yhteisten pelisääntöjen laatimi-
seen ilmen tää urheiluseuratyötä yhtenä nuorisotyön muotona. Pelisäännöt 
ovat keino harjaannuttaa pelaajia päätöksentekoon ja yhteisten asioiden 
so pimuskäytäntöihin. Päätök senteon avulla toimijuus kiinnittyi sääntöihin 
lupauksena toimia ase tettujen normien ja arvojen mukaan. Säännöt vallan 
ja hallinnan as pekteina rajoittavat, säännöstelevät ja tuottavat tietynlaista 
toimijuutta.

Joukkueen arkisissa käytännöissä syntyi erilaisia rituaaleja ja ta poja 
merkitä yhteenkuuluvuutta. Rituaalien noudattaminen näkyi yk sittäisten ja 
toistu vien tekojen suorittamisena. Joukkuehenkeä tuotet tiin musiikilla, jää-
kiekkokulttuuriin kuuluvilla ”huudoilla” ja ”läp syillä” sekä seuran vaatteisiin 
pukeutumalla. Kaikki tämä performoi jääkiekkoilijuutta ja me-henkeä. Jää-
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kiekkoseuran asu symboloi yhteisöllisyyttä, ja asun myötä pelaaja iden tifioitui 
jääkiekkoa harrastavaksi subjektiksi. Joukkuelajin käytäntöi hin sisältyvään 
kapteenin valintatilanteeseen liittyi tiettyjä ruumiillisia kompetensseja, joita 
kapteeniksi valitun oli per formoitava tullak seen valituksi. Kapteenin odotet-
tiin perfor moivan niitä arvoja ja sään töjä, jotka toi mintasääntöi hin kirjattiin. 
Kapteeni toimi virallisten ja epävi rallisten käytäntöjen risteämässä. Yhtäältä 
hän edusti joukkuet taan vi rallisissa käytän nöissä, toisaalta hän asettui itse 
myös hallitsemaan, kontrolloi maan ja johtamaan joukkuekavereitaan myös 
epävirallisissa käytän nöissä. 

Tyttöjen taustoja selvittä essäni olin kiinnostunut tietämään, mitkä tekijät 
ovat vaikuttaneet siihen, että tytöt ovat tulleet kyseisen yhteisön jäseniksi. 
Tyttöjen puheenvuorot tuottivat kuvauksia erilaisista peli historioista. Osa ty-
töistä ker toi pelan neensa aluksi jääkiekkoa poika joukku eissa, joista he olivat 
myö hemmin siirty neet tyttöjoukkuee seen. Jotkut ty töistä olivat ryh ty neet 
pelaamaan jää kiekkoa suoraan tyttö joukkueessa. Li säksi kau den aikana tuli 
mu kaan muutamia uusia tyt töjä, jotka eivät ol leet kos kaan aiemmin pelan-
neet ei vätkä har rasta neet jää kiek koa missään joukku eessa. Ne tytöt, jotka 
olivat aloit ta neet poi kajoukkueessa, oli vat aloitta neet jääkiekkoilun nuo-
rem pina kuin tytöt, jotka olivat tul leet suo raan tyttö joukkueeseen. Monet 
ty töistä olivat osallistuneet valtakunnalli seen tyttökiek kotapahtumaan, joka 
oli motivoi nut heitä hankkiutumaan tyttö joukkueeseen.

Tyttöjen puheenvuorot osoittavat, että jääkie kossa(kin) toiminta eriyte-
tään su kupuolen mukaan. Pojat pelaavat yleensä poika- ja tytöt tyttöjoukku-
eissa, mutta jotkut tutkitun joukkueen tytöistä olivat aloitta neet poikajouk-
kueessa. Siten he olivat ylittäneet sukupuoli rajat paitsi symbolisesti, myös 
konkreettisesti.”Poikamaisen” harrastuksen aloittamisen raja on tyttönä 
matalampi ja symbolisempi tyttö- kuin poikajoukkueeseen liityttäessä. 
Tyttö kiekkotapah tuma puolestaan näyttää tarjoavan symbolisen turvan 
su kupuolirajo jen ylittämiseen kokeilumielessä.

Tytöt tuottivat puheen vuoroissaan erilaisia subjektipositioita, joissa 
harrastus merkityk sellistyi erilaisina toiminnan tiloina. Kaverit merki-
tyksellistyivät tärkeiksi motivoijiksi, jolloin harrastus toimi sosiaalisena 
saarekkeena. Puheenvuoroissa jääkiekkoharrastus liitettiin myös kansan-
terveydelliseen diskurssiin, jolla yksilöitä pyri tään sitouttamaan ruumiin 
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muokkaamiseen yhteiskunnan hyväksi (ks. Berg 2010b). Tyttöjen puheen-
vuorot yhtyivät myös kulttuuriseen mal litarinaan, jossa liikunnan nähdään 
vaikuttavan positiivisesti ihmisen terveyteen. Muutamissa puheenvuoroissa 
harrastusta merkityksellis tettiin menes tyksen nä kö kulmasta, jol loin tee-
moiksi nousi vat ammat tijääkiekkoilu, arvokisoihin ja SM- joukkueeseen 
pääseminen sekä me nestyk seen liit tyvä tavoit telu jää kiekkoon liit ty vän 
esi kuvan avulla.

Virallisten ja epävirallisten käytän töjen tarkastelu rin nakkain toi esiin, 
että virallisella tasolla vallitsi nä ennäinen yhteisöl li syys, jonka periaatteet 
kiteytyivät pelisäännöissä. Epävirallisissa käy tännöissä yhtei söllisyys puo-
lestaan piirtyi rikkinäi senä yhteisölli syy tenä. Tyttöjen puheenvuoroissa 
joukkueena toimimista performoi tiin pelisääntöjen pohjalta yhteisöllisyy-
den ihannetta mukaillen ”kaikki yhdessä” ja ”si toutuminen harjoitteluun” 
diskurssin pohjalta. Puheen vuoroissa nousi esiin poikkeamia, jotka eivät 
mukailleet yh dessä so vittuja sääntöjä eivätkä oletettua yhteisöllisyyden 
ihannetta, jolloin yhteisölli syyden säröt syntyivät vi rallisten ja epävi rallis ten 
käy täntöjen risteämässä. Yhtäältä joukku een sisällä syntyneissä kaveripo-
rukoissa nähtiin olevan sosiaalista pääomaa, mutta toisaalta ne synnyttivät 
puhe- ja toiminta tapoja, jotka ilmensivät sosiaalista vallankäyttöä ja jouk-
kueen jäsenten välille ra kentuvaa hierarkiaa. Kai ken kaikkiaan kysymys 
on kahden laisesta toimijuudesta ja vallasta, jotka operoivat viral lisissa ja 
epävi rallisissa käytännöissä eri tavoilla. Toi saalta tyt töihin käy tettiin valtaa, 
mutta he käyttivät sitä myös toi siinsa.

Valmentaminen on aina mitä suurim massa määrin kasvatta mista ja vallan-
käyttä mistä. Ajan myötä valta vakiin tui erilaisten tekniikoi den ja käy täntö jen 
myötä hallinnaksi, jonka objektiksi kiekkoilijan ruumis asettui. Taustalla 
on ajatus, että ruumista voi daan manipuloida, muokata, kont rol loida ja 
järjestää tiloissa ja ajoissa hallin nan asettamien tavoitteiden mukai sesti. 
Hallin nan ylei sellä ulot tuvuudella kieli tuotti tietynlaisia toi mijoita, joiden 
edellytettiin per formoivan jääkiekkoilijalle ominaisia tekoja tai toimintaa. 
Kielen ja metaforien avulla normalisoitiin ruu miillisuutta ja jääkiekkoilijan 
mal lisubjekti utta.

Hallinnan institutionaalisella ulottuvuudella val mentajan laatima har-
joi tusoh jelma toimi yhtenä välineenä, jolla toi mijoi den toimiti laa pyrit tiin 
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norma lisoimaan ja reu noitta maan. Esiin nousi itsestä huo leh timisen eetos, 
joka nä kyi elä mänta poi hin ja ur heilullisiin näkö kul miin paneutumisena. 
Biovalta hallinnan yleisellä ja ins ti tutionaa lisella ulottu vuudella pyrki oh-
jaamaan ur heilulliseen elä mäntapaan ja ku rinalai suuteen muokkautuvaa 
sub jektia. Lasten urhei luharrastuksesta näyttää tulleen lasten ja vanhempien 
yhteinen pro jekti, johon van hemmat ovat kiinnitty neet sekä hyvän vanhem-
muuden diskurssiin kietoutuvan kasvatus vastuun, vapaaehtoistyön että kan-
santerveydel liseen diskurssiin liit tyvien vel voitteiden sääteleminä. Toisaalta 
he kiinnittyvät projektiin urheilussa hyödynnettävinä vapaaehtoisina, mutta 
toisaalta kulttuuristen dis kurssien velvoittamina.

Institutionaalisella ulottuvuudella pelaajista pyrittiin kehittämään subjek-
teja, jotka osaavat toimia kunnon kansalaiselle asetettujen vaa timusten mu-
kaan. Institutionaaliset käytännöt heijastivat tavoitteita, joissa urheilullisten 
tavoitteiden rin nalla pyrittiin tuottamaan yhteis kuntaa palvelevia aktiivisia 
ihmisiä, jotka kasvaisivat itseohjautuvuu teen ja oman elämänsä hallintaan 
sekä kantaisivat vastuunsa oman elämänsä projektista. Samalla käytännöis-
sä rakennettiin uusli beralisti sen yhteiskunnan mukaista yrittäjämäiseen 
toimintatapaan pohjaavaa mallisubjektiutta, jossa korostuivat itsenäisyys, 
vastuullisuus ja yh teistyökykyisyys. Hallinnan yksilöulottuvuudella sen si-
jaan subjektin edellyte ttiin hyödyntävän minäteknologioita itse hal lin nassa, 
palaut teen vas taanotta mi sessa ja itsereflektiossa.

Tutkimuksen kaksi viimeisintä analyysilukua keskittyivät suku puo len 
raken tamisen prosesseihin. Tytöt sijoitettiin sarjaan, jossa he pelasivat 
itseään nuorempia poikajoukkueita vastaan. Järjestely tuottaa hierarkiaa 
sukupuolten välille ja kuvaa sekä tuottaa kulttuurista käsitystä, johon sisältyy 
oletus tyttöjen essentiaalisesta heikkou desta, fyysisestä voi mattomuudesta 
ja taitamattomuudesta

Käytännöissä ilmeni suku puolten välille rakentuvia eriarvoi suutta lisääviä 
taloudellisia tekijöitä. Naisjää kiekko ei saa taloudellista tukea sponso reilta 
eivätkä naiset pysty pe laamaan Suomessa ammatikseen – sen sijaan mies-
jääkiekolle sponsoreita ja mahdollisuuksia riittää. Lisäksi eriar voisuutta 
katsottiin ilmenevän median käytännöissä ja jäävuorojen jakoperiaatteissa. 
Menneisyyden ja nykyisyyden vuoropu helussa kuitenkin oli havaittavissa 
kehitystä nykyisten jääaikojen suh teen. Tutkitulla kaudella tytöt harjoitte-
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livat ”inhimilliseen” aikaan al kuillasta toisin kuin aloitusvuosinaan, jolloin 
jäävuorot sijoittuivat myöhäiseen iltaan tai varhaiseen sunnuntai aamuun.

Tytöt ja nai set asettuvat jääkiekkoilussa ulommalle ke hälle. Metafora 
viittaa ti lanteisiin, joissa naiset saa vutta vat vain nä ennäisen tasa-ar von. 
Jääkie kon kulttuurissa käytännöissä tyttöjen toimijuudesta ra kentuu kuva, 
jossa tytöt ja naiset jäävät paitsi monista mahdolli suuk sista miesten rinnalla. 

Jääkiekkosäännöt rakentavat rajattua, väkivallalta etäännytettyä ja suo-
jattua toimi juutta luoden eroja sukupuolten välille. Ne pitävät vah vasti yllä 
nai nen/mies-dikotomiaa kasvosuojaan ja taklaamiseen liitty villä säännöillä. 
Tilastojen mukaan tyttöjoukkue sai lähes kaksinkertaisesti rangaistuksia 
vastustajina olleisiin poikiin verrattuna. Tyttöjen puheenvuoroissa osa 
rangais tuksista katsottiin aiheettomiksi. Sama tulkinta syntyi myös omien 
ha vaintojeni ja vi deotallenteiden pohjalta. Rangaistuksen lan gettami sesta 
käytiin neuvottelua sukupuolen mukaan, jolloin siihen liittyi myös liukuma-
varaa. Tyttöjen puheenvuoroissa aiheettomia ran gais tuksia selitettiin sillä, 
että tönäistessään tyttö performoi poikata pai suutta ja ylittää su kupuolten 
rajat, joiden ylittämisen seurauksena on rangaistus. Tö näistessään pojat 
puolestaan performoivat heille tyy pil listä sukupuoli kategorian mukaista 
tapaa toimia, jolloin rangais tusta ei määrätty.  

Puheenvuoroissa sukupuolesta rakennettiin kuvaa sukupuoleen liittyvän 
biologisen paremmuuden ja urheiluun sosiaalistumisen tu loksena. Sukupuo-
leen liitettiin myös ajatus performatiivisuudesta, jolloin tyttöjen ja poikien 
ajateltiin toistavan opittuja ja sukupuolelle tyypilliseksi katsottuja tekoja. 
Valmentajan puhe tyttöjen valmenta misesta liittyi vuonna 2012 (Mero, 
Uusitalo, Hiil loskorpi, Nummela & Häkkinen) ilmestyneen valmennus-
oppikirjan Naisten ja tyttö jen urheilu valmennus keskeiseen teemaan. Naisia 
ja tyttöjä on valmen net tava eri tavalla kuin poikia ja miehiä, ja ero perustuu 
suurilta osin fyy sisten ja psyykkisten ominaisuuk sien eroa vaisuuksiin.

Ar jen käytännöissä ra kentui erilaisia sosi aali sia ja kult tuu ri sia ti loja, joissa 
tytöt kamppaili vat mahdolli suuk sistaan ja he purki vat oletet tua naiseut-
taan. Tyttöjen puheenvuorot ilmentävät vastapu hetta, jonka avulla he ky-
seenalaistavat heihin kohdistettuja määritel miä sekä pyr kivät muuttamaan 
niitä. Vastustaessaan valtakulttuurisia hierarkioita ja alistavia käytäntöjä 
tytöt edustavat uutta tyttöyttä. Jää kiekkoa har rastavat tytöt ovat astu neet 
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mas kuliiniseksi mielle tylle toi minta-alu eelle. Osal listu misellaan he tahtoivat 
horjuttaa toi minta-alueen ympärille ra kennettuja muureja sekä pyrkivät 
norma lisoimaan toi mintaa naista paiseksi. Osallis tumi sel laan he luovat uutta 
su ku puoli kulttuuria ja antavat mahdollisuuden katsoa jääkiekon ja suku-
puolen välistä yhteyttä kriitti sesti ja perinteisistä käsityksistä poikkeavasti. 
He purkavat kaksijakoista sukupuolijärjestystä luomalla uutta jääkiekkoilevaa 
tyttökulttuuria. 

Huoltajan positio mahdollisti minulle pääsyn paikkoihin ja asentoi hin, 
joissa pääsin tarkastelemaan piiloisia käytäntöjä. Fyysiset suihkutilat raken-
tuivat sukupuolten kohtaamispaikkoina, joissa neu voteltiin rajoista, vallasta ja 
hallintasuh teista. Olen rinnastanut käytän nöissä ilmenneet epätasa-arvoiset 
val tasuhteet sukupuoliseen häirin tään. Pojat tunkeutuivat suihkutiloihin, kun 
tytöt olivat peseytymässä. Tämä tuotti katsojan ja katsotun tilat. Katsojan ja 
katsotun välille ra kentuvassa vastasuhteessa asettuivat vastakkain puettu ja 
alaston ruumiillisuus. Valtasuhde kirjautui väistämättä kat sotun ruumiiseen 
ja sai hänet reagoi maan asettumalla vastarintaan ja suojelemalla itseään.  

Tytöt tie dostivat aikuisen vastuun kasvattajana. He pyrkivät neuvot teluun 
saadakseen häirinnän loppumaan. Häirin tää luonnollistettiin pojille tyypil-
liseksi käyttäytymiseksi. Neuvottelu prosessi jatkui tyttö joukku een johtoryh-
män asettuessa keskustelemaan häirinnästä. Täl löin häi rintä legitimoitiin 
poikien tottumukseen käyt tää suihkutiloja leikkiti loina. Neuvotteluprosessi 
ilmentää suihkuti loissa kohdannei den jouk kueiden erilaisia toimitapoja.

Tutkimusprosessin arviointi  
ja luotettavuuden pohdinta

Yksi tär keä luo tetta vuu den kriteeri etnografisessa tutkimuksessa on tutkijan 
va lintojen perustelu. Etnografia on metodologia, jossa tutkija kuvaa käsitteel-
listyksensä ja lähestymistapansa pohtimalla myös val takysymyksiä, eettisyyttä 
ja omaa vastuutaan. (Skeggs 1997, 17–39.) Näitä olen perustellut tutkimuksen 
luvuissa kaksi ja kolme. Lisäksi olen pyr kinyt tuo maan esiin tutkimukseni 
alussa ne lähtökoh dat, joi den in noit tamana lähdin tut ki musmatkalleni ja 
mistä motiiveista tut kimukseni on syn tynyt. Tutkimusmatkani on ollut 
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vuosien mittainen pro sessi, joka on verso nut kasvatustieteellisistä opinnoista, 
kasvatettavan ja kasvattajan vä listä auktoriteettisuhdetta sekä erilaisista muista 
val taa käsittelevistä pohdinnoista. Lopullinen kiinnostus aiheeseen on synty nyt 
lasteni jääkiekkoharrastuksesta, nais- ja tyttöpelaajien kerto mista tarinoista ja 
erilaisista naisten jääkiekon pelaamista käsittelevistä mie lipidekirjoituksista. 

Olen tutkinut, miten tyttöjääkiekkoilun kult tuuriset käytännöt ra-
kentuvat. Eräänä luo tettavuuden nä kökulmana on myös pidetty tut kijan 
pe reh ty mistä aihepiirin ja tut kimuksen peilaamista aiempiin tut kimuk-
siin (Oinas 2004, 216–217). Naisten jääkiekosta tehdyt tutkimuk set ovat 
toimineet tutkimukseni kontekstina, mutta näköaloja laajenta akseni olen 
hyödyntänyt sukupuolen merkityksiä laajemminkin lii kunnan ja urheilun 
kontekstissa tarkastelevia tutkimuksia, joita ku vaan luvussa kaksi. Teeman 
erityisyyden vuoksi tutkimukseni liikkuu useilla eri tie teen aloilla, mutta 
olen paikantanut tutkimukseni erityi sesti feministi sen tutki muk sen ken-
tille, joista erityisesti feministinen urheilututki mus ja tyttötutkimus ovat 
tutkimuksessani keskeisiä.

Olen kulkenut femi nis tisen tutki mus perin teen viitoitta maa tietä tutki-
musprosessin alusta alkaen pohtiessani tiedon muodos tamista. Tulkinnois sani 
olen nojannut näkökul miin, joista Sandra Harding (1986; 1987a; 1987b; 
1991; 1993) on kir joittanut. Ajat telen, että tieto on kulttuurista, histori-
allista, sosi aalisesti sijoittunutta ja aina tietyn ko kemusmaailman pohjalta 
hankit tua. Siksi tieto on rajallista, osittaista ja kontekstisidon naista, jolloin 
se muok kautuu ja muo vautuu uudenlai seksi toi sissa kon teksteissa ja toisissa 
yhteyk sissä (Koivunen & Lilje ström 1996, 271). Siten tutkimukseni tulok sia 
ei voida kaikilta osin yleistää, vaan tut kimuk seni tu lokset koskevat lähinnä 
tarkastelun koh teena olevaa ryhmää (ks. myös Oinas 2004). 

Feministinen tutkimus on haastanut katsomaan ja tekemään toi sin 
sekä opettanut lähestymään sukupuolen käsitettä uudella ta valla. Jäl-
kistrukturalistiseen tulkintaan perustuva käsitys sukupuo lesta an taa 
mahdollisuuden ymmärtää sukupuolta historiallisesti, kulttuuri sesti ja 
sosiaalisesti tuotettuna konstruktiona. Se herkistää näkemään, miten opim-
me toimimaan sukupuoleen liitettävien perinteisten odotusten mukaan, 
mutta miten käsi tyksiä on mahdollista myös murtaa toi mi malla vastoin 
stereotyyppisiä odotuksia, kuten jääkiekkoilevat tytöt tekevät astuessaan 
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jääkiekon miehiseen maailmaan. Olen lähestynyt sukupuolta kulttuurisena 
organisointiperiaatteena Bronwyn Daviesin (1993) nimeämän rajankäynnin 
käsitteen avulla. Rajankäyntitilanteet tarkoittavat tutkimuksessani tilanteita, 
joihin liittyy oikeanlaiseksi määritellyn feminiinisyyden ja maskuliinisuuden 
kyseenalaistamista ja joissa neuvotellaan sukupuolten kategorioista. 

Lähtökohtanani on ollut ajatus, että toimijuus on valtaan kiinnitty nyttä. 
Valta muokkaa toimijuutta ja valmistaa yksilöitä toimimaan tuottavasti ja 
yhteiskunnalle hyödyllisellä tavalla. Olen ajatellut, että toimijuus on aina 
keskeneräistä ja muutok sessa olevaa ja että muutos mahdollistaa toisin te-
kemisen. Toimimalla vastoin stereotypioita jää kiekkoile vat tytöt poikkeavat 
kulttuurisista odotuksista samalla haas taen myös perinteisiä sukupuolirajoja 
ja urheilun sukupuolittuneita hierarkioita. Olen tulkinnut ruumiillisuutta 
toimijuuden perustana. Ruumiin avulla välitetään sukupuolen performatiivit 
erilaisina te koina, eleinä, asen toina ja puhetapoina. 

Tila on tarkoittanut tutkimuksessani fyysistä, sosiaalista, kulttuu rista ja 
mentaalista tilaa sekä niitä toiminnan reunaehtoja tai rajapin toja, joissa toi-
mijuus muotoutuu ja merkityksellistyy. Tut kimuksessani viralliset käytännöt 
tarkoittavat val men tamiseen liittyviä käytäntöjä, toimijuutta määrit täviä 
virallisia jää kiek kosääntöjä sekä jouk kueen yh dessä sopimia toiminta-
sääntöjä. Epävi ralliset käytännöt sisältävät kaukalon ja varsi naisen val men-
nustapahtu man ulkopuolella tapahtu van toiminnan ja erityisesti tyt töjen 
keskinäisen vuorovaikutuksen esimerkiksi puku huoneissa ja muissa kauka lon 
ulkopuolisissa tapahtumissa. Fyysinen tar kastelutaso sen sijaan tarkoit taa 
konk reettisesti niitä fyy sisiä tiloja, joissa joukkue ko koontui yhteen.

Tutkimukseni vahvistaa eri tutkimuksissa esiin tuotua ajatusta ur heilun 
sukupuolittuneisuudesta. Urheilun maailma on miehinen, ja su kupuolieroa 
vahvistetaan ja ylläpide tään sen käytännöissä. Ymmär tääkseni tuota perustaa 
olen käynyt läpi etenkin urheilua määrittävää tasa-arvolainsäädäntöä, vaik-
ka tasa-arvon tutkimi nen ei olekaan ollut varsinainen tutkimustehtäväni. 
Tasa-arvo ja yh denvertaisuus ovat silti tärkeä aihe piiri, koska tasa-arvotyö 
on vaikut tanut merkittävällä tavalla naisten mahdollisuuksiin osallistua 
erilai siin urheilulajeihin.

Olen tarkastellut valmentamista kulttuurisena ilmiönä. Feministisiin 
käytäntöihin pohjautuen olen lähestynyt valmentamista tavanomai sesta 
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poikkeavasta näkökulmasta. Olen vieraannutta nut valmentami sen omasta 
perinteisestä kontekstistaan ja sijoittanut sen vallan ja hal linnan kehyk seen. 
Pääasiassa ajatteluani ovat ohjanneet Michel Fou cault’n (1980; 1982; 1998) 
tulkinnat vallasta ja hal linnasta sekä Niko las Rosen (1998, 153) nimeämät 
hal linnan ulottu vuudet, jotka ovat toimineet analyytti sinä työvälineinä. 
Poliittinen ulottuvuus tarkoittaa yleistä ulottu vuutta, institutionaali nen 
ulottu vuus viittaa valmennuk sen käytän töihin ja eetti nen ulottu vuus sisäl-
tää tytöiltä vaaditun mi nä teknologi oiden avulla tapahtu van itsereflektion 
ja itsehallinnan. Nämä työvälineet ovat antaneet analyy silleni katsetta 
rajaavan viitekehyksen. Ne tekevät mahdolli seksi il miön ymmärtämisen 
laa jemmin yhteiskun nallisessa konteks tissa, jolloin ne myös osoittavat, 
miten valmennuk sen käytännöt liit tyvät yhteiskunnallisten ja poliit tisten 
keskustelujen aiheisiin ja ta voitteisiin. Vahvimmin hallinnan teoria on läsnä 
ensim mäisessä analyysiluvussa, mutta se on toiminut teoreettisena välineenä 
myös muissa luvuissa.

Olen hyödyntänyt tutkimuksessani etnografista tutkimusotetta, koska sen 
avulla on mahdollista tehdä näkyväksi erilaisia eroja tuotta via, poissulkevia ja 
ihmisten toimijuutta rajoittavia käytäntöjä (Lap palainen 2007a, 14). Lisäksi 
olen ajatellut, että etnografian avulla on mahdollista nostaa esiin sosiaaliseen 
todellisuuteen liittyviä piiloisia sekä marginaalissa olevia kulttuurisia käsi-
tyksiä ja uskomuksia (ks. Mirza 2006, 138). Kysymys etnografisen tiedon 
luonteesta on tärkeä mutta haastava. Etnografinen tieto rakentuu vähitellen, 
havainnoimisen, osallistumisen, keskustelujen, haastattelujen ja muiden 
erilaisten mate riaalien vuoropuhelussa (Hakala & Hynninen 2007, 204). 
Siksi etnografinen tieto on sirpaleista, moniäänistä ja sattumanvaraista. Tämä 
saa tutkijan huomaamaan, että yhden totuuden ja ainoan oikean tarinan 
kertominen on mahdotonta. (Mt., 211.) Sen sijaan on monta totuutta ja 
monta erilaista tarinaa, jotka syntyvät tarinan kertojalle merkityksellisistä 
näkökulmista ja jotka lopulta värittyvät tutkijan tul kitsemaksi etnografiaksi. 

Etnografia on tarkoittanut kohdallani sitoutumista kenttätyösken telyyn. 
Lisäksi se on mahdollistanut monenlaisten aineistojen tuotta miseen ja 
yhdistämi sen. Ollessani fyysisellä kentällä kirjoitin aluksi muistiin panoja 
vih koon. Myöhemmin vaihdoin käytäntöä ja kirjoitin havain not muistiin 
kotiin saapuessani. On mahdollista, että muistiin panojen kirjoittami sen viive 
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on vaikuttanut tuloksiin. Kirjoittamisen viivästy minen on esimerkiksi voinut 
suodattaa kuvailusta jotakin pois. Vaikka olisinkin kirjannut huomioni ylös 
jo kentällä ollessani, on kirjoitettu teksti kaikesta huolimatta presentaatio 
kentällä tehdyistä havainnoista, jotka väistämättä suodattuvat, värittyvät, 
valikoitu vat ja merki tyksellistyvät tutkijan omiksi tulkinnoiksi.

Analyysini perusta on rakentunut kenttämuistiin panojen, tausta-
tietolomakkeiden ja tyttöjen kirjoitelmien varaan. Nämä kolme ai neis-
tomuotoa ovat keskeisessä roolissa, mutta niiden lisäksi olen käyttänyt myös 
muita kirjallisia dokumentteja (ottelu pöytäkirjat, muistiot) sekä videotal-
lenteita. Monimuotoinen aineisto on tuonut analyysiin näkö kulmaisuutta. 
Kenttä muistiin panot ovat keskittyneet pääasiassa kä sittelemään toiminnan 
kuvausta, mutta haastattelut, kirjoitelmat ja taustatietolomakkeet ovat 
kuvan neet, miten toimijat itse merkityksel listävät ilmiötä ja siihen liittyviä 
käytäntöjä. Koska haastattelin toimi joita vasta keväällä, pystyin hyödyntä-
mään keskusteluissa myös kenttämuistiinpanoissa esiin nousseita teemoja. 
Se mahdollisti ilmiöi den tarkastelun syvällisemmin ja värikkäämmin niin, 
että analyysissä yhdistyivät informanttien ja minun tul kintani tapahtumista.

Useat fe ministiset tutkijat korostavat tutkijasubjektin paikanta mista, joka 
on lii tetty läheisesti tutkimuksen luotettavuuteen (mm. Ylita pio-Mäntylä 
2009; Yli raudan joki 2010, 240; Lilje ström 2004a, 15). Femi nistiseen teo-
riaan sitoutunut tutkija joutuu väistä mättä pohti maan omaa ase maansa 
sekä suhdettaan tutkimuskohtee seen (Koivu nen & Lilje ström 1996, 271). 
Etnografisen tutkimuksen tiedon luonne taas nivoutuu tutkijan ruumiilli-
suuteen ja toimijuuteen kentällä. Monet et nografit kirjoittavatkin kentälle 
pääsystä ja erilaisista positioista ken tällä. (Honkasalo 1994, 15–23;  2008, 
8.) Jää kiekkoilevien lasten äitinä olen päässyt käsiksi aihee seen monien 
omakoh taisten koke musten avulla. Jo ennen tut ki mus proses sin alkua 
kuulin, näin ja koin paljon, mutta tutkijana ja huoltajana minulle avautui 
mahdollisuus päästä vielä lä hemmäs tut kimus koh detta: kaukalossa ja sen 
lie peillä huoltajana toimies sani pää sin näke mään, kokemaan, kuuntele maan 
ja haistelemaan kiek koilun käytän töjä lähemmin kuin koskaan ai emmin. 

Tiedonkeruuprosessi synnyttää tilanteita, jotka osoittavat tiedon punou-
tuvan erilaisiin konteksteihin ja tutkijan saamiin paikkoihin (Honkasalo 
2008, 8). Olen kuvannut posi tiotani lu vussa ”Tutkijan po sitio – tut kijana ja 
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jääkiekkohuolta jana”. Olen pai kantanut itseni Carol P. Germainin (2001, 
237—267) nimeä mään ha vainnoija osallistujana -po sitioon. Toimijuut-
tani määritti ins titutionaali siin käytäntöihin liittyvä huoltajan tehtävä, 
johon liitty vää valtaposi tiota olen myös pohtinut. Katsoin, että vallasta 
irtautu minen tuossa positiossa ei ollut mahdol lista, mutta pyrin kuitenkin 
tietoi sesti omalla sijoittumisellani ja taus talle jäämiselläni mi ni moimaan 
vallan käyttöäni tietyissä tilanteissa. On todennäköistä, että osallistumiseni 
joukkueen toimintaan herpaannutti otettani tutkijana ja sulki pois jotakin ar-
vokasta, mutta osallistuminen myös antoi mahdollisuuden päästä paikkoihin 
ja tilanteisiin, joihin en ulkopuolisena olisi päässyt. Etnografinen kenttätyö 
mahdollisti ken tän jäsenten kohtaamisen siinä arjessa, jossa he toimivat ja 
merkityksellistävät ilmiöitä. Olen keskustellut yhteisön jäsenten kanssa ja 
haastatellut heitä heidän omassa ympäristössään. Olen saanut tavata jäsenet 
niissä tiloissa ja hetkissä, joissa he kokoontuivat joukkueena yhteen. Pääsin 
sellaisiin paikkoihin, joi hin minulla ei muuten olisi ollut mahdollisuutta 
päästä. Etnografina olen päässyt kurkistamaan esiripun taakse pukuhuone- ja 
suihkutiloi hin, joissa tuotettiin erilaisia piiloisia hierarkioita ja valtasuhteita.

Läpi tutki musmatkan tutkimusproses siani on määrittänyt eetti nen epä-
varmuus ja epäröinnin tuoma tuska. Feministisessä tutkimus pe rinteessä 
korostuvat eettiset kysymykset, eikä niitä voi mitenkään sivuut taa. Eet tistä 
vas tuuta on poh tia, mitä voi kirjoittaa ja mitä vaikutuk sia sillä on tutkitta-
viin. Joinakin het kinä eettiset ky sy mykset ovat olleet hyvin voi makkaasti 
esillä, toisinaan taas taus talla, mutta silloinkin ne ovat luo neet varjonsa 
tutkimusprosessini ylle. Näitä kysymyksiä olen pohtinut luvussa ”Eettiset 
kysymykset”. Olen poh tinut, mitä voin ottaa tarkastelun koh teeksi ja mitä 
puolestaan jou dun jättämään ulkopuo lelle. Olen useaan ot teeseen punta-
roinut mie lessäni, mitä ja miten kir joit taa niin, että en loukkaisi ketään tai 
tuot taisi muutenkaan vääryyttä kenellekään.

Yksi pohdinnan aihe matkan varrella on ollut se, mitä ja millaisia ky-
symyksiä voisin esittää olematta tungetteleva. Olen joutunut pohti maan, 
millaiset kysymykset ovat arkoja puheenaiheita murrosikäisille nuorille ja 
miten niihin mahdollisesti reagoitaisiin. Yksi tällainen ky symys oli seksu-
aalista suuntautumista koskeva kysymys. Perinteisiä miesten ur heilulajeja, 
kuten joukkuela jeja, harras tavat naiset stereoty pisoidaan helposti lesboiksi, 
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ja naisur heilija marginalisoidaan maskuliinisen hegemonian sekä hete ronor-
matiivi suuden ulkopuolelle (Heikkinen 2005, 106). Tutkimus prosessin ede-
tessä minulta on joitakin kertoja tie dusteltu, millä tavalla seksuaa linen suun-
tautuminen tuli ilmi tyttöjen pu heissa. Koska se ei nous sut pu heenaiheeksi 
muuten kuin suihkuhäirin nän yhteydessä ja tuol loinkin vain ohimennen, 
en katso nut sopi vaksi ottaa kysymystä esiin.

Toinen kysymys, jonka koin eettisesti tungettelevaksi, oli tyttöjen perhei-
den varallisuutta, sosiaalista asemaa ja yhteiskuntaluokkaa koskeva teema. 
En esittänyt tytöille aiheeseen liittyviä kysymyksiä. Olen kuitenkin käsitellyt 
teemaa siltä osin, kuin sitä muussa aineistossa sivuttiin. Yhteiskuntaluokasta 
ja varallisuudesta voi todeta, että tyttöjen jääkiekkoharrastuksen toimijuuden 
tilaan ja kontekstiin pääsy on mahdollista tytöille, jotka saavat perheil-
tään (tai joltakin muulta taholta) taloudellista ja ajallista tukea. Lisäksi se 
edellyttää, että varainhankintaan ja vapaaehtoistyöhön liittyvät velvoitteet 
hoidetaan. Mahdolliset sosiaaliset tai taloudelliset taustat eivät näkyneet 
ainakaan päällisin puolin sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Ketään ei syrjitty 
esimerkiksi käytettyjen tai rikkinäisten varusteiden vuoksi. 

Seksuaalisen suuntautumisen ja yhteiskuntaluokan lisäksi useissa femi-
nistisissä tutkimuksissa mielenkiinnon kohteina ovat myös vam maisuus ja 
etnisyys, jotka liittyvät yhdenvertaisuuskysymyksiin. Tut kimuksessani ne 
rajautuivat aineistolähtöisesti pois. Etnisyyttä sivuan kuitenkin tutkijan 
positiota käsittelevässä luvussa, jossa pohdin mah dollisia syitä, miksi jouk-
kueessa ei ollut etnistä ja kulttuuritaustoihin liittyvää eroavaisuutta.

Olen tavoi tellut tiheää kuvausta tyttöjääkiekkoilun kulttuuri sista käytän-
nöistä. Olen pyrkinyt tavoittamaan niitä merkityksiä, joita ken tän jäsenet 
liittävät toimintaansa. Kokemusläheinen on tutkimukses sani tarkoittanut 
sitä käsit teistöä, joilla kentän jäsenet itse määrittelevät ja merkityksellistä-
vät kulttuuri sia käytäntöjä. Koke musetäinen puo lestaan on merkinnyt sitä 
tieteel listä käsitteistöä, jo hon tutkijana olen yhdistänyt tutkitta vien antamat 
merkitykset. Esimerkiksi lii kuntatie teiden kentälle si joittuvat teoriat ovat 
merkinneet minulle tutkittavien kokemusläheistä maailmaa; osaa siitä 
maailmasta tai koh teesta, jota olen tutkinut. Hal linnan teorian avulla olen 
etäännyttänyt it seni tut kittavien kokemuslä heisestä maa ilmasta ja siirtynyt 
koke musetäi seen maa il maan pohtimaan ilmiötä tieteellisillä käsitteillä. 
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mitä pitäisi tehdä? 

Ymmärtääkseni tyttöjen ja naisten asemaa urheilussa olen kuvannut luvussa 
”Tasa-arvo ja urheilu” yleistä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä urhei-
luun kohdistuvaa lakisäännöstöä. Teoriassa näyttää siltä, että Suomessa on 
suhteellisen laaja lakisäännöstö, joka pureutuu suku puolten välisen yleisen 
tasa-arvon ja yhdenvertaisuu den edistämiseen sekä syrjinnän ehkäisemiseen. 
Sukupuolten välistä tasa-arvoa on py ritty parantamaan myös urheilussa 
erillisillä tavoit teilla ja sopimuk silla, jotka sitovat muun muassa urheiluseurat 
toteut tamaan toimin nassaan tasa-arvoa edistäviä toimenpiteitä. Tutkimus 
tuo julki, että lainsäädännöstä ja urheilun tasa-arvotyölle asetetuista vaati-
muksista huolimatta erityisesti jääkiekko on edelleen aluetta, joka tuottaa 
eriar voisuutta. Sukupuolten tasa-arvonäkökulmien lisääminen erilaisten 
tahojen tavoitteisiin ei siis riitä, vaan tarvitaan konkreettisia toimenpi teitä. 
Muutoin vaarana on, että urheilun tasa-arvon edistämi nen pro jektitapaistuu 
ja tosiasiallinen tasa-arvo peittyy käsitykseen jo ole massa olevasta ja saavu-
tetusta tasa-arvosta.

Huomiota pitäisi kiinnittää sukupuolten välisiin rakenteellisiin ja ma-
teriaalisiin olosuhteisiin. Suomen liikunnan ja urheilun kattojärjes tö Valon 
tavoittei siin sisältyvät tasa-arvoisen liikuntakulttuurin tar joaminen ja reilun 
pe lin periaatteet. Tasa-arvoista liikuntakulttuuria ovat sukupuolten yh täläiset 
mahdollisuudet kuntien tarjoamiin lii kuntamahdollisuuksiin ja liikuntapaik-
kojen käyttöön. Sukupuolen ei pitäisi olla jääaikojen jakoa ohjaava periaate, 
vaan aikoja pitäisi jakaa tasapuolisesti tytöille ja pojille, naisille ja mie hille. 
Yhtäläistä arvostusta on huomion saaminen julkisuudessa, ei vain sukupuolen 
vaan myös tulosten mukaan. Myös median tuottama epätasa-arvo pitäisi ot-
taa tarkastelun kohteeksi laajemminkin. Naisten jääkiekkotulokset pää sevät 
harvoin mediaan, junioreiden tai tyttöpelaajien tulokset sitä kin harvemmin. 
Media on kuitenkin avainasemassa urheilulajien pro fiilin edistämisessä. Ti-
lan saaminen mediassa on edellytys naiskiekon ke hittämiselle, julkisuudelle 
ja rahoittajien saamiselle.  Jos naisjää kiekko ei pääse mediaotsikoihin, laji ei 
tavoita katsojia eikä sponsoreita. 

Tämän päivän merkittävimpänä haasteena liikuntajärjestöissä pide tään 
tasa-arvonäkökohtien valtavirtaistamista. Valtavirtaistami nen on strategia, 
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jonka avulla sukupuolinäkökulma ja tasa-arvon edistäminen pyritään sisäl-
lyttämään suunnitteluun ja toimintaan. Ta voitteena on ulottaa valtavirtaista-
minen kaikille yhteiskunnan osa-alu eille, rakenteisiin ja prosesseihin. (Saari 
2012, 175–197.) Valtavirtaista minen on haasteellista, koska se edellyttää 
uudenlaisen ajattelutavan omaksumista ja siirtämistä käytännön toimin-
taan. Se edellyttää kult tuuristen käsitysten muokkaamista ja stereotypioista 
luopumista. Tasa-arvo politiikka ja valtavirtaistamisen tavoitteet pakottavat 
kysy mään, mi ten tasa-ar votyö on toteutunut erilaisissa lajiliitoissa ja onko 
tasa-ar vonäkökul mien huomioi minen vain lajiliittojen teh tävä. Millaisia 
keinoja vaa ditaan, jotta yksittäiset toi mijat saadaan kan salais kentälle toi-
mimaan tasa-arvo vel voitteiden mukaan? Mi ten yk sittäiset ur heilu seurat 
toteuttavat valtavirtaista mista? Ovatko seurat, järjestöt ja yh distykset 
huomioi neet valtavirtaistamisen ja tehneet tasa-ar von edistä mi seksi työtä? 
Jääkiek kotuomarit toi mi vat jääkiekkoker hojen alai suu dessa, mutta miten 
nämä rekiste röityneet yhdis tykset ovat si säl lyttä neet toi mintaansa tasa-arvon 
ke hittä mistoimenpiteitä? 

Valtavirtaistaminen ja sukupuolinäkökulmien välittymi nen toimin taan 
edellyttää päämäärätietoista työsken telyä, minkä vuoksi pitäisi kehittää eri-
laisia valvontaa ja tutkimusta edistä viä käytäntöjä. Tarvittaisiin tilastotietoa 
siitä, miten kunnat ja kaupun git jakavat liikuntapaikkoja, jääkiek koilun 
kohdalla jäävuoroja. Lisäksi tarvittaisiin tutkimustietoa la jiliittojen ja seu-
rojen toiminnasta ja siitä, miten seurat huomioivat su kupuolet jakaes saan 
edelleen liikuntapaikkoja ja jäävuoroja. Tarvittaisiin laaja-alaista urheilun 
tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta analysoivaa tutkimusta.
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EPilogi

Valmentaja: ”Voitte kirjoittaa siitä, miltä teistä tuntuu, mitä fiilik siä 
teillä on. Jokaisella on oma tarina menneisyy teen, tarina nykyisyyteen ja 
tarina tulevaisuuteen. Jääkiek kotarina, oma tarina ja sitä kautta omat 
mielikuvansa ja ar vostuksensa.”(Kenttämuistiinpanot)

Katkelma havain nollistaa osuvasti, että toimijuus ei ole val miiksi annettua 
vaan se rakentuu ajassa ja paikassa, tietyn diskurs sin määrittämänä ja ke-
hystämänä. Valmentajan puheesta on luetta vissa, kuinka toimijuus syntyy 
vuorovaikutuksessa toisiin ihmisiin ja ympä ristöön sekä men neisyyden, 
nykyisyyden ja tulevaisuuden vuo ropu helussa. Valmentajan puhe kuvaa 
myös etnografisen tiedon rakentumispro sessia. Tie tommekin on osittaista, 
tilanteista ja jatkuvasti muuttuvaa. Val mentajan sanat sopivat kuvaamaan 
etnografista tutkimus proses siani hetkellä, jolloin se on saapumassa päätök-
seensä. Etnografia ei kuiten kaan kos kaan ole täydellinen kuvaus todellisuu-
desta, vaan osittainen, paikkaan, toimijoihin ja tilanteisiin sitoutunut ku vaus 
siitä todelli suu desta, minkä tutkija on nähnyt, ko kenut ja tuottanut yhdessä 
infor manttiensa kanssa. 

Olen puhunut et no grafiastani, mutta yhtälailla se on minun, si nun ja 
meidän etno grafi amme. Lähdin liikkeelle tyttöjen ja valmen tajan puheen-
vuorojen tuottamista mer kityk sistä, mutta kirjoituksessani ne yhdis tyvät 
minun kokemuk sieni, havain tojeni ja tul kin tojeni pohjalta mei dän etno gra-
fiak semme. Tämä kirjoitus on jääkiekko tarina mennei syyteen, tarina nykyi-
syydestä ja tarina tulevaisuuteen, josta versovat tulevai suuden uudet tarinat.
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Arvoisat pelaajat ja vanhemmat

Teen Lapin yliopistossa väitöskirjatutkimusta tyttöjääkiekkoilusta. Tutki-
muksessa tarkas tellaan, millainen toimintakulttuuri jääkiekkoa pelaavien 
tyt töjen yhtei sössä/joukkueessa vallitsee ja miten sukupuoli tematisoituu eri 
käytän töjen osana. Pyrin hahmotta maan val mennusta kas vatuksellisena ja 
pedagogisena prosessina. Lisäksi tutkin, miten harrastus merkityksellis tyy.

Lähestymisotteena hyödynnän etnografiaa ja aineiston kerään tulevan 
kauden ai kana osal listuvalla havain noinnilla sekä haastattelemalla pelaajia, 
valmentajia ja mahdollisesti myös pelaa jien van hempia. Tut kimuksen ai-
neisto kä sitellään luotta muksellisesti ja tutkimus etii kan mukaisesti. Tutki-
musrapor tissa ei julkaista seu ran/seurojen ja tutki muksessa mukana olleiden 
henkilöi den nimiä ano nyymiyden turvaa miseksi. 

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Pyydän, että ilmoittai-
sitte minulle mah dollisimman pian, jos ette halua lapsenne osallis tu van 
tutkimuk seen. Mikäli teillä on tut kimukseen liit tyviä kysymyk siä, vastaan 
niihin mielelläni. 

Terveisin
 
Helena Herrala
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Pelaajien taustatietolomake

Nimi:                       _____________________________________________________
Ikä: ________________________________________________________ 
      
Kauanko olet pelannut tässä seurassa ja tässä joukkueessa:
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Oletko pelannut muissa seuroissa/joukkueissa?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Miksi pelaat jääkiekkoa ?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Tarvittaessa voit jatkaa kääntöpuolelle. Kiitos vastauksesta!
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Haastattelurungon alustavat teemat

1. Omat toiveet keskustelulle
Mistä haluaisit puhua? Onko jokin tietty aihe tai asia, jonka haluat nostaa 
esiin? 

2. Harrastuksen merkitys
Miksi pelaat jääkiekkoa? Mikä tekee siitä mukavaa? Mitä tavoitteita har-
rastukseen liittyy? 

3. Valmentamisen käytännöt
Mitä olet oppinut harrastuksen myötä? Miten taitoja/käytäntöjä ope tetaan 
ja miten?

4. Yhteisöllisyys
Mitä yhteisiä käytäntöjä joukkueella on? Millaisia rituaaleja joukku eella 
on? Mitä joukkueena toimiminen tarkoittaa? Mitä pelisäännöt tarkoittavat 
ja miten niistä sovittiin? Kuka säännöistä päätti? Kenen laatimat ne ovat? 
Miten ne ovat toteutuneet?

5. Sukupuoli
Mitä ajattelet sukupuolesta ja jääkiekosta? Näkyykö sukupuoli jääkie kossa? 
Jos näkyy, niin miten se näkyy teidän joukkueessa, miten, missä tilanteissa 
ja mistä ajattelet sen johtuvan? Millainen naisjääkiekkoilijan asema on ja 
millaisia mahdollisuuksia on
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