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Tiivistelmä
Herrala, Helena
TYTÖT KAUKALOSSA: Etnografinen tutkimus
tyttöjen jääkiekkoharrastuksesta
Tarkastelen tutkimuksessani 12–16-vuotiaiden tyttöjen organisoitua jääkiekkoharrastusta sukupuolen, vallan ja hallinnan näkökulmista. Analysoin
jääkiekkoharrastuksen toimintaympäristöä, käytäntöjä ja niissä rakentuvaa
toimijuutta, tilaa sekä harrastuksen sukupuolittuneita ja sukupuolta tuottavia
merkityksiä. Tutkimuksessani kysyn: Miten tyttöjääkiekkoilun kulttuuriset käytännöt rakentuvat? Miten sukupuolta ja toimijuutta rakennetaan
jääkiekon kontekstissa? Miten harrastusta merkityksellistetään tyttöjen
puheenvuoroissa?
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 käsitteisiin sekä myös rajankäynnin käsitteeseen. Tutkimuksessa esiin tulleissa
rajankäyntitilanteissa kyseenalaistetaan oikeanlaiseksi määriteltyä feminiinisyyttä 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 itsenäisinä, mutta valtasuhteisiin kiinnittyneinä toimijoina. Valmentamiseen
liittyviä käytäntöjä tarkastelen vallan ja hallinnan teorioiden pohjalta.
Tutkimuksen etnografinen aineisto on tuotettu 8 kuukautta kestäneen
kenttätyöskentelyn aikana osallistumalla pääkaupunkiseudun ulkopuolella sijaitsevan tyttöjääkiekkojoukkueen toimintaan. Aineisto muodostuu
kenttämuistiinpanoista, haastatteluista, taustatietolomakkeista, tyttöjen
kirjoittamista kirjoitelmista, videotallenteista ja vanhemmille järjestettyjen
palavereiden muistioista. Aineiston analyysi pohjautuu tulkinnalliseen
lähestymistapaan ja tiheään kuvaukseen. Kuvaan työskentelyäni aineiston
Tiivistelmä
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parissa analyyttisenä prosessina, joka muodostuu analyysin, luennan ja
tulkinnan vaiheista.
Tutkimukseni mukaan tyttöjoukkueen fyysiset tilat piirtyvät rajattuina, säännösteltyinä ja eriytyneinä paikkoina, joissa sukupuolten eroa
vahvistetaan ja merkitään erilaisilla omistus- ja hallintasuhteilla. Tyttöjen
osallistaminen yhteisten pelisääntöjen laatimiseen harjaannuttaa heitä
päätöksentekoon ja yhteiseen sopimiseen. Joukkueen arkisissa käytännöissä
muodostuu erilaisia yhteenkuuluvuuden merkitsemistapoja, joilla performoidaan jääkiekkoilijuutta. 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 institutionaalisena ulottuvuutena tuottaa kurinalaisuuteen mukautuvaa subjektia.
Ihanteena on kunnon kansalaisuus, joka käytännössä tarkoittaa uusliberalistisen yhteiskunnan mukaista yrittäjämäiseen toimintatapaan pohjaavaa
mallisubjektiutta. Myös lasten vanhemmat kiinnitetään projektiin kasvatusvastuun, vapaaehtoistyön sekä kansanterveydellisen diskurssin sääteleminä. Yksilötasolla subjektin edellytetään hyödyntävän minäteknologioita
itsehallinnassa ja palautteen vastaanottamisessa.
Tutkimus osoittaa, että lainsäädännöllisistä ja urheilun tasa-arvotyölle asetetuista vaatimuksista huolimatta jääkiekko tuottaa Suomessa eriarvoisuutta.
Tytöt ja naiset sijoittuvat 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 mahdollisuuksistaan ja joissa he purkivat oletettua
naiseutta. Harrastamalla maskuliiniseksi miellettyä jääkiekkoa tytöt luovat
uutta sukupuolikulttuuria ja purkavat kaksijakoista 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 perspectives, 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 meanings. 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 education. 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 questionnaires 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
Abstract
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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 togetherness 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 institutional 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 cultural 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 KeskitaloFoley. 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 ponnistelemaan aina viimeisiin hetkiin saakka. Keskustelut kanssanne ovat laajentaneet
näkökulmia ja antaneet aineksia tutkimukseni viitekehykselle.
Outi Korpilähdettä kiitän ajatuksien vaihtamisesta ja positiivisen energian 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 esitarkastustyöstä. Suuret kiitokset, Päivi Berg, tärkeistä kommenteista, jotka
auttoivat tarkentamaan katsettani ja laajentamaan näkökulmia.

Kiitokset
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Olen tehnyt kirjoitus- ja viimeistelytyötä yksin, mutta en ilman apuvoimia. 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 Helena 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. Innostuksenne 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.
Tutkimusmatkani jääkiekon äärelle alkoi jo vuosia sitten, kun lapseni kiin
nostuivat jääkiekon harrastamisesta. Samaan aikaan opiskelin kasvatustiedettä ja luin kasvatustieteen käsitteistöön liittyvää teoriaa. Tämä johdatteli
minut pohtimaan kasvatuksen ja junioriurheilun merkitystä. Tyttäreni jatkaessa harrastustaan mielenkiintoni suuntautui sukupuolen rakentumiseen
urheilussa. Tunsin useita naisia ja tyttöjä, jotka pelasivat jääkiekkoa. Tarinat
heidän kokemuksistaan kohdistivat huomioni lajin kulttuurisissa käytän
nöissä esiintyviin epätasa-arvoisiin toimintatapoihin. Tyttöjen näkökulmasta
vaikutti siltä, että pojille annettiin parhaimmat vuorot ja tytöt saivat ajoista
vain ne, jotka sijoittuivat myöhäiseen iltaan tai viikonloppuisin varhaiseen
aamuun. Mietin usein, miksi lajia pidetään yleisesti tytöille tai naisille sopi
mattomana ja minkä vuoksi naisten jääkiekon ottelutulokset eivät saa tilaa
mediassa. Useiden vuosien aikana tehdyt huomiot jääkiekon käytännöistä
johdattelivat tarkastelemaan sukupuolen merkitystä maskuliiniseksi mielle
tyn jääkiekon parissa.
Suomessa naiset alkoivat pelata jääkiekkoa sarjamuotoisesti 1970-luvulla.
Suhtautuminen naisten pelaamiseen oli tuolloin yleisesti hyvin negatiivista
(Huttunen 1995, 219), eikä asenne ole muuttunut merkittävästi 40 vuodessa. Tämän voi todeta vaikkapa tutkimalla internetin keskustelupalstoja.
Jääkiekko on suomalaisessa urheilukulttuurissa yksi suosituimmista ja
seuratuimmista lajeista, mutta yleensä huomio kohdistuu miesten peleihin. Mielipidekirjoituksissa naisten ajatellaan olevan kyvyttömiä jääkiekon
pelaamiseen ja heidät halutaan palauttaa hellan ja kattiloiden ääreen. Lajin
katsotaan olevan naisille sopimaton aggressiivisuutensa ja väkivaltaisuutensa
1 Kohti kaukaloa – johdattelu ja suuntaviivat
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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 jälkeisessä keskustelussa.
Mielipidekirjoitukset herättävät monia kysymyksiä ja haastavat pohtimaan, mihin negatiivisesti virittyneet käsitykset pohjautuvat. J.P. Mikkola
(2014) kirjoittaa lehtiartikkelissaan, että naisjääkiekkoilu herättää negatiivi
sia tunteita ja sitä verrataan miesten jääkiekkoon. Hän kysyy, miksi vertailua
ei tehdä julkisesti esimerkiksi maratonissa, seiväshypyssä ja hiihdossa, koska
myös näissä lajeissa fyysiset erot näkyvät. 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 negatiivisia
ajatuksia, vaan samantyyppistä keskustelua käydään myös naisten mahdollisuuksista nyrkkeillä tai kilpailla mäkihypyssä. Nyrkkeily on jääkiekon
rinnalla laji, jota pidetään maskuliinisena ja miesvaltaisena ja jossa naisten
osallistumista on rajoitettu. (Hargreaves 2003, Woodward 2008.) Naisten mäkihyppy herättää vastaavanlaisia tunteita ja lajin sopimattomuutta
naisille on perusteltu biologialla, teknisillä taidoilla ja ruumiinrakenteella
(Gleaves 2010). Tällä hetkellä naiset voivat osallistua olympialaisiin omassa
sarjassaan näissä kaikissa kolmessa lajissa, mutta matka kisalajiksi on ol
lut hidas ja pitkä prosessi. Naisten jääkiekko hyväksyttiin olympialajiksi
1990-luvulla, mutta nyrkkeilystä ja mäkihypystä on käyty kiistaa aina nyky
vuosiin saakka. Naisten nyrkkeily hyväksyttiin olympialajiksi vasta vuonna
2012 ja mäkihyppy hieman myöhemmin vuonna 2014. (Turpeinen, Jaako,
Kankaanpää & Hakamäki 2011, 18–19.) Historiallisesti urheilu on ollut
miesten toiminta-aluetta ja naisten toimijuutta on rajattu monella tavalla.
On vedottu esimerkiksi biologiaan ja estetiikkaan, kun on kehitelty erilaisia
biologisiin ominaisuuksiin pohjautuvia sääntöjä. (Tiihonen 2002; Theberge
2003; Turtiainen 2005.) Vaikuttaa siltä, että urheiluun ja sukupuoleen liittyvissä diskursseissa naisilla ei katsota olevan kykyä toistaa oikealla tavalla
niitä performatiiveja, eleitä ja tekoja, joita urheilun sosiaalisella kentällä lii
tetään maskuliinisen normin mukaiseen ihanteelliseen urheilusuoritukseen
(ks. Berg 2007, 42).
14 |
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Urheilun on todettu pitävän yllä hierarkkista sukupuolieroa. Urheilussa
eroa ja sukupuolta rakennetaan naisten ja miesten vastakkainasetteluna.
Tätä heijastaa myös kielenkäyttömme. Kun jääkiekkoilijasta puhutaan
ilman etuliitettä, tarkoitetaan miespuolista pelaajaa. Jos puhutaan jääkiekkoilevasta naisesta, liitetään jääkiekkoilija termin eteen etuliite nais. Ilman
etuliitettä jääkiekonpelaaja on siis mies ja jääkiekkoa pelaava nainen on
poikkeama jääkiekossa vallitsevasta miesnormista sekä perinteisestä naiskuvasta. (Gilenstam, Karp & Henriksson-Larsén 2008, 8.) Urheilun kentällä
sukupuolijärjestelmään liittyvää eroa tuotetaan myös sukupuolen mukaisilla
erillisillä sarjoilla ja joukkueilla. Lisäksi urheilun valmennus, tiedottaminen
ja johtaminen ovat miesten hallitsemia alueita. (Hargreaves 1994; Messner
2002; Pirinen 2006; Julkunen 2010.)
Kanadalainen naisjääkiekkoilija Hayley Wickenheiser on Suomessa
ensimmäinen nainen, joka haastoi urheilun perinteistä sukupuolijärjestelmää
pelaamalla Kirkkonummen Salamoissa miesten Mestis-sarjassa vuosina
2002–2003. Hänen pelaamisensa herätti spekulointia siitä, onko hän naisena
tarpeeksi hyvä pelaamaan miesten sarjassa. Joukkueen kesätauolla Wickenheiser harjoitteli Kanadassa NHL-pelaajien kanssa ja palasi Suomeen syk
syllä. Kirkkonummen Salamoiden noustessa Mestis-sarjaan Hayley ei enää
saanut joukkueessa peliaikaa, joten hän päätti palata takaisin Kanadaan.
(Heikkinen 2005, 108.)
Suomen naisten jääkiekkomaajoukkueen maalivahti Noora Rädyn kamppailu päästä pelaamaan miesten Mestis-sarjaan on ollut toinen esimerkki
urheilun sukupuolijärjestelmän haastamisesta ja horjuttamisesta. Olympiaturnauksen puolivälierissä Suomen joukkue hävisi Ruotsille. Ottelun
jälkeen Räty ilmoitti lopettavansa, ellei hän pääse pelaamaan miesten sarjaan.
(Hakola 2014.) Räty myös arvosteli naisjääkiekon olosuhteita (Lehtisaari
2014). Lisäksi hän otti kantaa naisten taloudellisiin mahdollisuuksiin
pelata jääkiekkoa, koska naisille ei makseta pelaamisesta palkkaa kuten
miehille. Rädyn esittämään haasteeseen vastattiin, sillä hän solmi keväällä
2014 sopimuksen Kiekko-Vantaan kanssa ja pelaa tällä hetkellä miesten
Mestis-sarjassa. (Lehtisaari 2014.) Rädyn taistelu pääsystä miesten Mestissarjaan on naisjääkiekon kannalta merkittävä, koska hän on ensimmäinen
suomalainen nainen, joka pelaa kyseisessä sarjassa ja vieläpä ammattilaisso1 Kohti kaukaloa – johdattelu ja suuntaviivat
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pimuksella. Toiminnallaan Räty näyttää saaneen naisten jääkiekolle myös
mediahuomiota, joka muuten on ollut hyvin vähäistä.
Edellä mainitut epätasa-arvoistavat tekijät antoivat sysäyksen tutki
mustaipaleelle, jonka aikana olen ollut kasvokkain tietämättömyyden,
monien uusien kysymysten sekä ihmettelyjen äärellä. Tutkimusaiheen va
linta oli helppo, mutta vielä tuolloin en ymmärtänyt astuvani alueelle, josta
minulla ei juuri ollut opintoja takanani. Olin opiskellut kasvatustiedettä
pääaineenani, mutta noihin opintoihin ei sisältynyt sukupuolentutkimuksen
opintoja. Olin itselleni vieraan tieteenalan reunuksilla, joiden yli minun oli
astuttava päästäkseni käsiksi tutkimusaiheeseen. Tutkimusmatkani jatkui
sukupuolentutkimuksen opintokurssien suorittamisella ja feministiseen
tutkimusperinteeseen perehtymisellä. Se toi työhöni lisää haasteita – uuden
lukemista, ajattelemista, pohtimista ja niin edelleen.
Rajaan tutkimuskohteeni tyttöjen jääkiekkoharrastukseen. Tämä johtuu
kolmesta syystä. Ensinnäkin, tutkimustani motivoi junioriurheilun kasvatuksellinen konteksti. Toiseksi olin kiinnostunut jääkiekon ja sukupuolen
välisestä suhteesta. Kolmas työskentelyä ohjannut ajatus on ollut nostaa
jääkiekkoilevat 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 kevääseen
2010. Joukkueessa pelasi 21 tyttöä, jotka olivat iältään 12–16-vuotiaita.
Tytöt kuuluivat suomalaiseen kantaväestöön, joten etnistä tai kulttuuritaustoihin liittyvää eroavaisuutta ei siten tässä joukkueessa ollut. Pyrin
tutkimuksessani tyttöjääkiekkoilun arjen käytäntöjen hahmottamiseen ja
analysointiin. Lähestyn jääkiekkoilua yhteiskunnan, kulttuurin ja sukupuolen
näkökulmasta. Tämä tarkoittaa sitä, että analysoin jääkiekkoiluun liittyviä
sukupuolittuneita merkityksiä feminististä tutkimusperinnettä hyödyntäen.
Feministisesti orientoituneeseen etnografiaan olen päätynyt siksi, että sen
avulla on onnistuttu nostamaan esiin yleisiä kulttuurisia käsityksiä ja us
komuksia piilossa tai marginaalissa olevista sosiaalisista todellisuuksista.
Tutkimuksen tarkoituksena on myös saada kuuluviin ääniä, jotka muuten
jäisivät marginaaliin (ks. Mirza 2006, 138).
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Kun jääkiekkoilua tarkastellaan feministisessä kehyksessä, asetetaan
kysymyksiä urheiluharrastuksen toimintaympäristöstä, jokapäiväisistä
käytännöistä sekä niiden sukupuolittuneista ja sukupuolta tuottavista merkityksistä. Tutkimuksessani huomio kohdistuu sukupuolen rakentamisen
prosesseihin. Tutkimuksen lähtökohtien ja tavoitteiden myötä tutkimuksessani on kolme toisiinsa nivoutuvaa kysymystä, joista ensimmäinen keskittyy
tarkastelemaan, miten tyttöjääkiekkoilun kulttuuriset käytännöt rakentuvat.
Ensimmäistä tarkentavassa toisessa tutkimuskysymyksessäni tarkastelen,
miten sukupuolta ja toimijuutta rakennetaan jääkiekon kontekstissa. Näissä
kysymyksissä analyysi kohdistuu koko aineistoon, kun taas kolmas kysymys
fokusoituu tyttöjen puheenvuoroihin: tarkastelen sitä, miten harrastusta
merkityksellistetään tyttöjen puheenvuoroissa. Puheenvuoroilla tarkoitan
tutkimukseni aineistoon sisältyviä ääneen lausuttuja ajatuksia, näkemyksiä
ja mielipiteitä sekä erilaisia kirjoitettuja tekstejä.

Tutkimuksen rakenne ja lukuohjeita
Luvussa kaksi paikannan tutkimukseni tieteellisiin ja käsitteellisiin keskusteluihin. Tutkimukseni sijoittuu feministisen kasvatus- ja koulutustutkimuksen
tavoin useille eri tieteenaloille, mutta paikannan tutkimukseni erityisesti
feministisen tutkimuksen ja tyttötutkimuksen kentille. 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 perehtymättömällekin lukijalle mahdollisuuden tavoittaa sukupuolen moninaisuus. Toivon,
että käsitteen laaja avaaminen mahdollistaa feminististä tutkimusta tuntemattomienkin lukijoiden seurata tutkimusta. Avaan näkökulmia myös siksi,
että urheilu on aluetta, jossa sukupuolirajat tulevat vahvasti esiin ja jossa
sukupuoli ymmärretään enimmäkseen biologisena. Lähestyn sukupuolta
myös Bronwyn Daviesin (1993) määrittelemän rajankäynnin käsitteen
avulla. Rajankäynti tarkoittaa tutkimuksessani neuvottelua sukupuolten
kategorioista ja niiden rajoista.
1 Kohti kaukaloa – johdattelu ja suuntaviivat
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Tutkimukseni kiinnittyy tilan ja toimijuuden käsitteisiin. Tarkoitan
tilan käsitteellä fyysistä, sosiaalista tai kulttuurista tilaa, jossa toimi
juuden on mahdollista toteutua. Fyysinen tila tarkoittaa paikkoja, joissa
havainnoimani joukkue kokoontui yhteen. Sosiaalinen ja kulttuurinen tila
puolestaan piirtyy moniulotteisena ja metaforisena. (Ks. Tolonen 2001;
Gordon, Holland & Lahelma 2000; Keskitalo-Foley 2004, Hakala 2007,
Anttila, Ojanen, Saarikoski & Timonen 2011.) Tutkimuksessani sosiaalinen tila viittaa esimerkiksi tilanteeseen, jossa jääkiekkoa harrastavalle
tytölle kaverien merkitys määrittyy tietynlaiseksi sosiaaliseksi saarekkeeksi.
Kulttuurisesta tilasta esimerkkinä on ulomman kehän käsite, jolla viittaan
tyttöjääkiekon marginalisoituun tilaan mediassa sekä kulttuurisissa asen
teissa ja käsityksissä.
Toimijuudella viittaan tyttöjen mahdollisuuksiin toimia sekä tehdä
päätöksiä tai valintoja. Toimijuus ei siis ole jotakin valmiiksi annettua, vaan
se rakentuu sosiaalisessa toiminnassa; näin ollen toimintaan kohdistuvat
erilaiset odotukset, mahdollisuudet ja rajoitukset joko kaventavat tai lisäävät
toimijuutta. (Gibbens 1976; Engeström & Virkkunen 2007; Ronkainen
2006, 2008; Gonick, Renold, Ringrose & Weems 2009, Ojala, Palmu &
Saarinen 2009; Koski & Tedre 2009; Ojanen 2011.) Toimijuutta voi tarkastella monella eri tavalla. Tässä tutkimuksessa sitä lähestytään makro-,
meso- ja mikrotasolla, jolloin se kiinnittyy yhteiskunnan valtasuhteisiin,
rakenteisiin, urheiluun instituutiona sekä yksilöihin itsenäisinä mutta valtasuhteisiin kiinnittyneinä toimijoina.
Valmentaminen on keskeinen tekijä urheilussa, jota harrastetaan urheiluseurassa. Siksi sitä ei voi sivuuttaa. Lähestyn valmentamista vallan ja
hallinnan käsitteiden avulla tukeutumalla Michel Foucault’n (1980; 1982;
1984; 1988; 1998) tuotantoon. Lisäksi luvussa kaksi käsittelen urheilun
sukupuolittuneisuutta ja urheilun hyväksi tehtyä tasa-arvotyötä tuomalla
esiin myös yhdenvertaisuuteen liittyvää lainsäädäntöä, vaikka tutkimus
fokusoituukin sukupuolen rakentamiseen ja sukupuolten välisen eron tuottamiseen. Näiden lukujen tarkoitus on selkiyttää tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden käsitteitä ja niiden ymmärtämistä. Luvut avaavat myös näkökulmia
tyttöjen ja naisten asemaan urheilussa ja kuvaavat tasa-arvotyön merkittävää
roolia kulttuurisen toimitilan avartamisessa.
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Kolmannessa luvussa avaan tutkimuksen metodologisia valintoja. Tutkimukseni pohjautuu noin vuoden mittaiseen kenttätyöskentelyyn. Tuona
aikana kuljin tyttöjen jääkiekkoharjoituksissa ja sarjapeleissä useilla eri
jäähalleilla. Kuvaan tutkimustani analyyttisena prosessina. Luku sisältää
myös tutkijan position määrittelemisen sekä valtaan ja eettisiin kysymyksiin
liittyvät pohdinnat. Lisäksi esittelen käyttämäni etnografian piirteitä. Tutkimuksen aineisto muodostuu kenttämuistiinpanoista, haastatteluista ja
erilaisista kirjallisista dokumenteista, kuten tyttöjen kirjoitelmista, taustatietolomakkeista, vanhempainpalavereiden muistioista ja ottelupöytäkirjoista.
Sovellan analyysissä kulttuurintutkimuksesta ja Clifford Geertziltä (1973;
1993) peräisin olevaa tiheän kuvauksen käsitettä, jossa yhdistyvät koke
musetäisen ja kokemusläheisen tulkinnan näkökulmat.
Seuraavat luvut ovat analyysilukuja. Luku neljä vastaa ensimmäiseen ja kolmanteen tutkimuskysymykseen. Aloitan fyysisen kentän kuvauksella. Kuvaan
fyysiset tilat ja ne ajalliset hetket, jolloin joukkue pelasi ja harjoitteli. Tarkastelen arjen virallisissa ja epävirallisissa käytännöissä rakentuvia järjestyksiä ja
pohdin, miten ja millaisilla käytännöillä toimijuutta tuotetaan. Luvussa neljä
katse kohdentuu myös siihen, miten kulttuuriset käytännöt rakentuvat yhteisöllisyyden ihanteeseen pohjautuen ja miten harrastusta merkityksellistetään.
Luvut viisi ja kuusi vastaavat toiseen tutkimuskysymykseen. Luvussa viisi
kohdistan huomioni virallisiin käytäntöihin ja erityisesti valmennuksen
käytäntöihin. Tarkastelen, miten hallinnan yleisellä, institutionaalisella ja
yksilöulottuvuudella tuotetaan jääkiekkoilijan toimijuutta rakentamalla sitä
mallisubjektiuteen sisältyvään yrittäjämäiseen toimintatapaan pohjautuen.
Luku kuusi kohdistuu sukupuolen rakentamista koskeviin prosesseihin.
Tarkastelen, miten sukupuolta rakennetaan ja tuotetaan harrastuksen virallisissa ja epävirallisissa käytännöissä.
Tutkimuksen viimeisessä analyysiluvussa, luvussa seitsemän, kietoutuvat
yhteen ensimmäinen, toinen ja osittain myös kolmas tutkimuskysymys. Katse
kohdentuu epävirallisiin ja erityisesti piiloisiin käytäntöihin ja sukupuolten
välisiin valtasuhteisiin, joita tuotetaan fyysisissä suihku- ja pukuhuonetiloissa.
Viimeisessä luvussa palaan takaisin tutkimuskysymysten äärelle. Luku toimii
tutkimuksen yhteenvetolukuna, jossa pohdin tuloksia sekä tutkimuksen
luotettavuuteen liittyviä tekijöitä.
1 Kohti kaukaloa – johdattelu ja suuntaviivat
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2 Tutkimuksen paikantuminen
ja teoreettinen viitekehys

Feministinen tutkimus suunnannäyttäjänä
Tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat ovat feministisessä tutkimuksessa,
jonka viitoittamaan suuntaan olen kulkenut tutkimusmatkani. 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 tutkimuksissa on tehty.
Jo tutkimuksen alkutaipaleella etsin vastauksia tiedon luonnetta koskeviin kysymyksiin feministisistä tietoteorioista. Ennen kentälle menoa
olin lukenut monia perinteisiä haastatteluoppaita, jotka kaikki tuntuivat
korostavan tutkijan neutraaliutta. Niissä pyrittiin eliminoimaan tutkijan
vaikutus tiedon muodostamiseen ja korostettiin informanttien tiedon
merkitystä (Oinas 2004, 212). Aika ajoin olin hämmentynyt, koska oma
tulkintani tutkijan osallisuudesta ei tuntunut sopivan tähän muottiin. Miksi
pitäisi lähestyä tutkittavia tyhjin mielin? Miten voisin kohdata tutkittavat
toimijat jo tutuksi tulleessa ympäristössä unohtamalla omat kokemukseni
sekä yhdessä synnyttämämme muistot? Miten voisin sivuuttaa positioni
tutkija-huoltajana? Voiko olla tutkimusta, jossa tutkija ei ole läsnä kokevana
ja tuntevana subjektina?
Vahvistusta ajatuksilleni sain teorioista, joissa on pohdittu tiedon
luonnetta ja tutkijan positioita tutkimuksessa. Muun muassa Sandra
Harding (1986; 1987a; 1987b; 1991; 1993) on kiistänyt arvoneutraalin
objektiivisuuden. Hänelle tieto on näkökulmasidonnaista. Kaikki tieto on
kulttuurista, historiallista, sosiaalisesti sijoittunutta ja hankittu tietynlaisen
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kokemusmaailman pohjalta. Harding ei kuitenkaan hylkää objektiivisuuden
käsitettä, vaan ajattelee, että objektiivisuus arvoneutraalina on heikkoa objektiivisuutta, jossa kiinnitytään reflektoimattomiin intresseihin ja vahvistetaan
valtajakoa. Vahva objektiivisuus sen sijaan merkitsee reflektoivaa otetta ja
tietämistä omasta tietämisestään. Vahvassa objektiivisuudessa tutkija on
tietoinen omista lähtökohdistaan, joita hän myös reflektoi tutkimuksessaan.
(Harding, 1986; 1987a; 1987b; 1991; 1993; Ronkainen, 2000.)
Tutkimustani on ohjannut ajatus, että totuus on rajallinen, osittainen ja
aina myös kontekstisidonnainen. Asioilla itsellään ei ole olemusta, vaan ne
syntyvät aina ihmisten tekemien tulkintojen seurauksena. Tietomme ei kuvaa
suoraan olemassa olevaa todellisuutta, vaan jokainen rakentaa sen tekemiensä
tulkintojen pohjalta. Tietomme ja käsityksemme ovat historian ja kulttuu
rin määrittämiä ja siksi relatiivisia. Tieto syntyy sosiaalisissa prosesseissa ja
totuus on se, joka ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa sellaiseksi tunnuste
taan. Siten tieto ja sosiaalinen toiminta kuuluvat yhteen. (Burr 1995, 2–8;
Koivunen & Liljeström 1996, 272; Matero 1996, 253; Liljeström 2004a;
2004b.) Edellä mainittuihin lähtökohtiin nojaten ajattelen, että historiallinen
ja kulttuurinen konteksti määrittävät, miten opimme ilmaisemaan, tutki
maan ja merkityksellistämään kokemuksiamme. Kokemukset ja tieto ovat
sidoksissa aikaan, paikkaan ja kulttuuriin, jolloin tietävästä subjektista tulee
paikantunut, ruumiillinen, sukupuolinen, seksuaalinen, rodullinen, etninen
sekä tiettyyn puhuja- ja intressipositioon sitoutunut, kuten Johanna Matero
(1996, 263) kirjoittaa.
Koska ajattelu edellyttää kieltä, on kielellä sosiaalista todellisuutta
rakentava merkitys (Burr 1995, 2–8). Tietäminen on aina suhteessa toisten
ihmisten tekemiin tulkintoihin ja niihin sosiaalisiin sopimuksiin, joiden
ympärillä olemisemme, tietämisemme ja tekemisemme tapahtuu. Siksi
tietomme on aina osittaista, tilanteista ja myös lakkaamatta uudelleen
muotoutuvaa. Samalla kun käsityksillämme kuvaamme todellisuutta, ra
kennamme todellisuuden mahdollisuuksia ja toisin sanottu voi tuottaa myös
muutoksen todellisuudessa.
Myös eron käsite on ollut feministisessä tutkimuksessa huomion kohteena. Se nostettiin tarkastelun kohteeksi sukupuolijärjestelmän yhteydessä.
Aluksi käsite liittyi pääasiassa sukupuolten välisen eron korostamiseen.
2 Tutkimuksen paikantuminen ja teoreettinen viitekehys
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Myöhemmin ero on liitetty myös seksuaalisuuteen, ruumiiseen, alistamiseen,
subjektiin ja identiteettiin. Lisäksi on tarkasteltu eroavuuksia naisten välillä.
Rosi Braidotti (1994, 146–147) näkee, että eron käsite on ollut keskeinen
länsimaisessa ajattelussa niin kauan kuin länsimainen ajattelu on toiminut
binaaristen oppositioiden avulla. Se on merkinnyt rakennetta erota jostakin, ja
tätä rakennetta puolestaan on tuotettu hallinnan ja poissulkemisen keinoin.
Sen vuoksi ilmaisu ”erota jostakin” on saanut merkityksen olla vähempiar
voinen tai vähemmän. (Mt., 146–147; ks. myös Rojola 1996.)1 Urheilun
sukupuolijärjestelmässä eroja tuotetaan käytännöillä, joissa miehet ja naiset
sekä tytöt ja pojat jaetaan omiin erillisiin sarjoihin ja joukkuelajeissa lisäksi
sukupuolen mukaisiin joukkueisiin. Urheilun sukupuolijärjestelmälle on
ominaista, että sekä tyttöjen että poikien valmentajat ovat useimmiten miehiä. Eron käsite tulee esille myös tyttöjääkiekon käytännöissä. Se tarkoittaa
sukupuolten välistä eroa ja eron rakentamista jääkiekkoilun käytännöissä
niin virallisella, informaalilla kuin fyysiselläkin tasolla. Eroa tuotetaan jouk
kueen sisällä arjen toiminnoissa ja puheissa sekä joukkueen ulkopuolelta
määrättyjen sääntöjen avulla. Lisäksi eroa tuotetaan tyttöjen keskuudessa
kaveriporukoihin mukaan pääsemisen ja ulossulkemisen avulla, jolloin ero
syntyy pelaajan pelihistoriasta, kokemuksesta ja taidoista.
Koska jääkiekon sukupuolittuneisuutta on tutkittu vähän, on aiheellista
käydä läpi laajemmin urheilua ja sukupuolta koskevaa tutkimuskirjallisuutta.
Leena Laine (esim. 1984; 1989; 1991; 1992; 1996; 2000) on tutkinut
suomalaisen urheilun historiaa laajasti. Hän on käsitellyt ruumiinkulttuurin, liikunnan sekä urheilun ja sukupuolen välistä suhdetta useissa eri kir
1
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Simone de Beauvoir (2000, 56, 101–110) toteaa teoksessaan Toinen sukupuoli, että
nainen on historian määrittämä ja miehet ovat pitäneet naisen kohtaloa käsissään.
Hän olettaa naisen määrittyvän suhteessa mieheen, miehen toisena eli erona miehestä. Nainen on sosiaalisen ja kulttuurisen todellisuuden tuote, joka hänet määrittää.
Määrittäminen puolestaan tapahtuu sukupuolieron avulla. Siten naisen eroavuus
miehestä ymmärretään naisten alistamisen mekanismiksi, ja koska ero määrittyy
patriarkaatin tuotteeksi, se tulee häivyttää ja purkaa pois. Koska de Beauvoir (mt.)
näkee kaikki ihmiset sukupuolesta riippumatta samanlaisina pyrkien sukupuolten
väliseen tasa-arvoon, hän ei myöskään usko olevan mitään naisolemusta tai naiserityisyyttä. (Mt., ks. myös Rojola 1996, 161.)
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joituksissaan. Riitta Pirinen (2006) on väitöskirjassaan tarkastellut urheilevaa
naista lehtiteksteissä. Myös Arto Tiihonen (1999; 2002; 2011) on useissa
teksteissään käsitellyt sukupuolen ja urheilun välistä suhdetta sivuten urhei
levan naisen asemaa. Jennifer Hargreaves (1994), Michael Messner (2002)
ja Soile Veijola (1992; 1998; 2004) ovat argumentoineet sukupuolesta ja
urheilusta. Muun muassa Ulla Kosonen (1998) ja Päivi Berg (2006; 2007;
2010a; 2010b) ovat tehneet koululiikuntaa ja sukupuolta tarkastelevaa tutkimusta. Susann Birrell (1988; 2000), Birrell ja Cheryl L. Cole (1990) ja
Nancy Theberge (2003a; 2003b) ovat tutkineet naisen ja urheilun suhdetta
useissa eri yhteyksissä.
Vaikka urheileva nainen tutkimuskohteena on jo yleistynyt, ei sukupuolen 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 keskisuomalaiseen
juniorijääkiekkojoukkueeseen, jossa pelaajat ovat 15–16-vuotiailta nuoria.
Rovio (mt.) kertoo, että hänen tutkimuksensa tavoitteena on ollut suunnitella, toteuttaa ja arvioida psyykkisen valmennuksen ohjelma joukkuelajiin.
Pelaajien sukupuolta tutkimuksessa ei mainita, mutta aineisto-otteissa
esiintyy pelkästään poikien nimiä (mt.). Myös Juntumaan (2009) väitöskirjatutkimus kohdistuu juniorijääkiekkojoukkueessa pelaaviin poikiin.
Tutkimus suoritettiin viitenä erillisenä tutkimuksena, jotka perustuvat yhteen
kyselyaineistoon. Iältään vastaajat olivat 14–16-vuotiaita. Tutkimuksessa
tutkittiin vanhempien kasvatustyylin yhteyttä jääkiekkoa pelaavien poikien
suoriutumisstrategioihin ja tyytyväisyyteen. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin
kasvatuksen 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 jääkiekkoon
Suomessa. Sanna Heikkinen (2005) tarkastelee artikkelissaan kanada
laisen Hayley Wickenheiserin asemaa suomalaisessa jääkiekkoyhteisössä
lehtiartikkeleiden pohjalta. Hän tuo artikkelissaan esiin käytäntöjä, joiden
avulla Wickenheiserin identiteetti palautetaan mediadiskursseissa hänen
biologiseen sukupuoleensa ja myös puutteisiin jääkiekon pelaajana. (Mt.)
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Elisabeth Etuen ja Megan Williamsin (1996) tutkimus kohdistuu ka
nadalaiseen jääkiekkoon käsitellen enimmäkseen naiskiekkoilun historiaa.
Nancy Theberge (2003a) on tutkinut naisjääkiekon kulttuuria Kanadassa.
Hän kuvaa, miten naisten jaettu identiteetti jääkiekon pelaajina ja sitoutuminen lajiin rakentavat vahvaa yhteisöllisyyttä erilaisista taustoista ja
sosiaalisista lähtökohdista tulevien naisten välille (mt.). Cynthia Fabrizio
Pelakin (2002) tutkimus kohdistuu yhdysvaltalaiseen naisten yliopisto
jääkiekkojoukkueeseen. Tutkimuksen aiheena on naisten kollektiivisen identiteetin muodostumisprosessi jääkiekon sukupuolittuneissa käytännöissä.
Carol J. Austerin (2008) tutkimus on sukupolvien välistä tutkimusta naisjääkiekkopelaajista Yhdysvalloissa. 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 selvitetään, mitä eroja 19–27-vuotiaat ruotsalaiset naisjääkiekkoilijat nostavat esiin kuvatessaan jääkiekon materiaalisia
ja rakenteellisia olosuhteita. Lisäksi tutkimuksessa analysoidaan, miten
naispelaajat kuvaavat maskuliinisuutta ja feminiinisyyttä urheilussa ja miten
he pohtivat itseään suhteessa maskuliinisuuteen ja feminiinisyyteen. Ruotsissakin naispelaajat joutuvat kamppailemaan jääajasta ja mediahuomiosta,
ja jääkiekko on mahdollista naisille vain harrastuksen muodossa, koska
sponsoritukea ei juuri ole. (Mt.) Rakenteellisten ja materiaalisten olosuhteiden kannalta tulokset ovat samansuuntaisia Pelakin (2002) tutkimustu
losten kanssa.
Edellä mainitut tutkimukset ovat merkittävässä asemassa tutkimuk
sessani. Useimmat näistä toimivat pintana, jota vastaan olen voinut peilata
huomioitani suomalaisesta kiekkoilukulttuurista. Kohdistan kriittisen katseeni jääkiekkoilun kulttuurisiin käytäntöihin. Useissa feministisissä urheilututkimuksissa on tuotu esille naisten toiseus urheilussa ja selvitetty, miten
naisten toiseutta rakennetaan ja vahvistetaan. Feministiset urheilututkijat
ovat kiinnittäneet huomiota erityisesti siihen, miten sukupuolta ylläpidetään
ja uudelleen tuotetaan urheilussa. Tutkijat ovat pohtineet, miten urheilussa
rakennetaan ja samalla edistetään sukupuolieroja korostamalla naisten
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alempiar voisuutta ja ylistämällä miesten paremmuutta. Feministisessä
urheilututkimuksessa urheilun nähdään perustuvan sukupuoleen, ikään ja
rotuun perustuville järjestelmille. Niiden on huomattu vahvistavan miesten
valtaa urheilussa. (Laine 1984; 1989; 1991; 1992a; 1992b; 2000; Hargreaves
1994; Birrell 1988; 2000, Birrell & Cole 1990; Costa & Guthrie 1994, 233;
Birrell & Theberge 1994; Tiihonen 1999; 2002; 2011; Messner 2002; The
berge 2003a; 2003b; Heikkinen 2005; Pirinen 2006.)
Lapsiin ja nuoriin kohdistuvissa urheilututkimuksissa on saatu yllä
mainittujen tulkintojen mukaisia tuloksia. Esimerkiksi Inger Eliassonin
(2011, 820–830) tutkimuksessa sukupuolijärjestys perustuu ajatukseen
sukupuolten välisistä eroista ja johtaa siihen, että maskuliiniset rakenteet
ovat hallitsevia. Laura Hills (2006) havaitsi vastaavasti, miten koulun
liikuntatuntien käytännöt sisälsivät perinteisen käsityksen sukupuolesta;
sukupuolten välistä eroa tuotettiin jakamalla oppilaat sukupuolen mukaisiin ryhmiin. Opettajien ideologioissa oli havaittavissa urheilun eri lajien,
esimerkiksi jalkapallon, ja sukupuolen mukaista yhteensopimattomuutta.
(Mt., 539–541.) Håkan Larsson, Birgitta Fagrell ja Karin Redelius (2009)
ovat tutkineet Ruotsissa koulun liikuntatuntien käytäntöjä havainnoimalla
liikuntatunteja ja haastattelemalla opettajia. Tulosten mukaan opettajat
tukeutuivat perinteiseen käsitykseen sukupuolesta. Poikien valta-asemaa
näytettiin pitävän luonnollisena ja normaalina, eivätkä opettajat haastaneet
omassa toiminnassaan ja ajattelussaan perinteisiä sukupuolistereotypioita.
(Mt., 1–17; vrt. myös Berg 2010a.)
Tutkimukseni on feminististä urheilututkimusta, mutta se on myös tyttötutkimusta, koska se kohdistuu 12–16-vuotiaisiin jääkiekkoa harrastaviin
tyttöihin. Tutkimuksessani huomio kohdistuu siihen, miten jääkiekkoharrastus merkityksellistyy tyttöjen puheenvuoroissa ja miten sukupuolta
rakennetaan käytännöissä. Tyttötutkimuksessa keskitytään eri-ikäisten tyttöjen tutkimukseen hyödyntämällä feministisiä teorioita ja metodologioita.
Monitieteinen tyttötutkimus sijoittuu feministisen nuorisotutkimuksen,
lapsuudentutkimuksen ja naistutkimuksen rajamaastoon. Nuorisotutkimus
ja lapsuudentutkimus tutkivat nuoruuden ja lapsuuden ilmiöitä myös sukupuolta teoretisoimalla, mutta tyttötutkimuksessa sukupuoli on keskeisin
tutkimusta luotsaava ankkuri. (Ojanen 2011, 9–10.)
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Sukupuolen lisäksi tyttötutkimuksen ajankohtaiset kysymykset liittyvät
valtaan, toimijuuteen, tilaan, moninaisuuteen ja muutokseen (Ojanen 2011,
9–10). Kohdistan huomioni kolmeen ensiksi mainittuun. Mielenkiintoni
kohteina ovat tyttöjen toimijuus, tila ja kulttuuriset käytännöt jääkiekon ja
hallinnan kontekstissa. Tyttötutkimuksen kysymyksenasettelut muistut
tavat feministiselle tutkimukselle tyypillisiä tapoja tarkastella kulttuurisia
ja yhteiskunnallisia ilmiöitä. Tyttötutkimuksessa on muun muassa pohdittu,
mitkä ehdot ja normit määrittävät tyttöyden rakentumista, millaista on olla
tyttö koulussa ja vapaa-ajalla, millaisia kulttuurisia tiloja tytöillä on, mitä
merkityksiä he niille antavat ja miten tyttö kulttuurisena kategoriana sekä
tytöt toimijoina sijoittuvat yhteiskunnalliseen sukupuolijärjestykseen. (Mt.,
9–10.) Lisäksi tutkimuksellani on emansipatorinen ote, koska tutkimukseni
on syntynyt tahdosta kohdistaa huomio jääkiekkoileviin tyttöihin, jotka ovat
jääneet huomiotta tieteellisessä keskustelussa.

Sukupuolen käsite
Yksi keskeinen tutkimustani ohjaava kysymys on se, miten sukupuolta rakennetaan jääkiekon kulttuurisissa käytännöissä. Kysymys itsessään sisältää tulkinnan
siitä, miten tutkijana ymmärrän sukupuolen. Sukupuoli ei perustu pelkästään
biologiseen eroon, vaan sitä myös rakennetaan, tuotetaan ja vahvistetaan
tekemisen ja toiminnan avulla. Sukupuolta voidaan hahmottaa monesta eri
näkökulmasta. Sukupuoli määritellään lapsen syntymän yhteydessä biologisesti,
mutta feministitutkijat ovat kritisoineet biologiaan perustuvaa yksipuolista
tulkintaa sukupuolesta. Kun sukupuoli ymmärretään syntymässä saatuna ja
luonnollisena erona, tulevat monet itsestään selvinä pidetyt ajatukset esimerkiksi
miesten ja naisten ammateista sekä harrastuksista perustelluiksi biologisella
luonnollisuudella. (Ojala, Palmu & Saarinen 2009, 18.) Muun muassa Carrie
Paechter (2007) tarkastelee sukupuolta sosiaalisena oppimisprosessina. Hän
näkee, että kun lapsi nimetään syntymän yhteydessä tytöksi tai pojaksi, hänet
sijoitetaan samalla maskuliinisiin ja feminiinisiin järjestelmiin sekä yhteisöihin,
jotka määräävät, miten yksilöä kohdellaan, millaista käyttäytymistä häneltä
odotetaan ja millaisia rooleja hän voi yhteiskunnassa toteuttaa (mt., 6–7, 27).
26 |

Tytöt kaukalossa

Silloin kun sukupuolta lähestytään roolina, ajatellaan, että ruumiilli
sen sukupuolen ohella on olemassa sosiaalinen sukupuoli, jonka yksilöt
oppivat sosiaalistuessaan kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Tällöin sukupuoli ja
sen mukainen käyttäytyminen eivät ole sisäsyntyistä luonnollisuutta, vaan
tietynlaiseen yhteiskunnassa vallitsevaan sukupuolijärjestelmään asettumi
sen tuloksena syntynyttä. Sukupuolena toimitaan suhteessa sosiaalisesti ja
kulttuurisesti muotoutuneisiin, sukupuolittuneisiin järjestyksiin ja normeihin sekä suhteessa naisten ja miesten rooleihin ja identiteetteihin. Tähän
liittyy myös kriittinen kysymys olemisesta: yksilöillä on sukupuoli tai he
ovat jotakin sukupuolta ja toimivat joko sukupuolensa mukaisesti tai sitä
vastaan. (Liljeström 1996, 115–120; Ojala, Palmu & Saarinen 2009, 17.)
Kirsti Lempiäinen (2007, 118) huomauttaa, että roolissa sukupuoli on paitsi
normeja ja odotuksia, myös jotakin synnynnäistä, sillä on olemassa joku, joka
rooleja ottaa ja pukeutuu sukupuoleen.
Judith Butler (1990, 7) on teoretisoinut sukupuolen käsitettä performatii
visuuden idean avulla. Butlerin mukaan sukupuolta ei voi palauttaa miehen
ja naisen ruumiilliseen eroavaisuuteen. Sukupuoli ei ole biologisessa olemuksessa eikä ruumiin piirteissä, vaan sitä tuotetaan erilaisissa yksittäisissä
teoissa muotonsa saavissa tietovaltarakenteissa. Sukupuoli on tekemistä, joka
tapahtuu toistaen tiettyjä, vakiintuneita miehisiksi ja naisisiksi kulttuurisesti
sukupuolittuneita tekoja, eleitä, asentoja ja puhetapoja. Tämä kulttuurinen
eleistö palautuu ”heteroseksuaaliseen matriisiin”, joka puolestaan määrittää
kaksi perustavanlaatuista ruumiin muodon, seksuaalisen halun ja sosiaalisen
roolin yhdistävää tyyppiä: nainen ja mies. (Butler 1993, 4–6; 1990, 10–44;
myös Liljeström 1996, 119–120; Ojanen 2011, 11–12, 33.) Leena-Maija
Rossin (2010, 26–27) mukaan Butler viittaa performatiivisuudella nimen
omaan vakiintuneiden sukupuoliesitysten jatkuvaan toiston ominaisuuteen,
mutta toisaalta myös muutoksen mahdollisuuteen juuri toistossa tapahtuvien
toisintekemisien myötä.
Eeva Jokinen (2004, 288; Veijola & Jokinen 2001) kirjoittaa erilaisista
tapaisuuksista. Hän viittaa niillä arjen toistuviin toimintoihin sukupuo
littuneina tapaisuuksina tarkoittaen sitä, miten naisilla ja miehillä on ollut
tapana tehdä erilaisia asioita. Tapaisuus rakentuu tottumuksesta, joka on
samanaikaisesti sekä kutsu tietyn tapaiseen toimintaan että valittavissa tai
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käytettävissä. (Veijola & Jokinen 2001; Jokinen 2004, 288.) Maskuliinisuus
ja feminiinisyys ovat kulttuurisesti määrittyneitä merkkejä, eleitä tai tyylejä,
joita voi käyttää hyväkseen sukupuolta esitettäessä. Sekä maskuliinisuus että
feminiinisyys kantavat mukanaan kulttuurisesti jaettuja merkityksiä sekä
miehisinä ja naisellisina pidettyjen ominaisuuksien ideaaleja. Maskuliini
suus kuvaa miehiltä ja feminiinisyys naisilta vaadittuja ominaisuuksia. Ne
asettuvat toistensa vastakohdiksi ja määrittyvät toistensa pohjalta olemalla
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 performatiiveja, merkitysten ja representaatioiden strategioiden
hyödyntämistä. Naiseus hahmottuu kulttuurisena määreenä ja representaa
tiona jostakin ideaalista, johon itse kukin voi halutessaan kiinnittyä, kuten
Carrie Paechterkin (2006, 2007) kirjoittaa. Kiinnittymisen mahdollisuus
oman halun mukaan on kuitenkin rajallista. Yksilö ei voi valita mitä tahansa, vaan sukupuolen performoinnin vaihtoehdot ovat vallan tuottamia
ja rajoittamia. (Butler 1990.) Paechterin (2006, 261) mukaan se, että joku
on mies- tai naispuolinen ei kuitenkaan kuvaa paljonkaan sitä, miten
hänen maskuliinisuutensa tai feminiinisyytensä on rakentunut. Paechter
(2007, 12,22) lähestyykin maskuliinisuutta ja feminiinisyyttä kahdesta eri
näkökulmasta. Ensinnäkin ne ovat erilaisten ryhmien representaatioita naisista ja miehistä. Toiseksi jokainen ihminen muodostaa henkilökohtaisesti
subjektiivisen maskuliinisuutensa tai feminiinisyytensä. Paechter (2006,
261–268) huomauttaa, että itse kukin identifioituu ja kiinnittyy eri tavoilla
maskuliinisuuden tai feminiinisyyden ihannemuotoihin. Hänen mukaan
feminiinisyyden ja maskuliinisuuden hahmottaminen performatiivisena paljastaa niiden moninaiset ilmenemistavat. Siitä syystä käsitteitä pitäisi hänen
mielestä käyttää monikossa, jolloin on olemassa erilaisia feminiinisyyksiä ja
maskuliinisuuksia. Hän esittää, että ei ole yhtä ainoata feminiinisyyttä, jota
kaikki feminiiniseksi pyrkivät ihmiset toteuttaisivat. Sen sijaan on erilaisia
feminiinisyyksiä, joita itse kukin yhdistää valitsemallaan tavalla feminiinisyyden ”ideaan”. (Paechter 2007, 22–23; 2003.)
Feminiinisyyden ja maskuliinisuuden performatiivisuudesta sekä yksikkö- ja monikkomuotojen erottamisesta toisistaan seuraa, että nainen voi
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harjoittaa maskuliinisiksi miellettyjä käytäntöjä kuten voimakkaan ruumiin
tai fyysisen voiman käyttöä ilman, että hän menettäisi yhteyttään Paechterin
(2007, 34) mainitsemaan feminiiniseen 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 tapaan
”ruumiin voimakkaalla käytöllä ja välineillä” riittää perusteeksi kyseenalaista
maan tytölle määrätyn ”oikeanlaisen” feminiinisyyden (mt., 147).
Tutkimuksessani kuvaan rajankäyntitilanteina sellaisia tilanteita, joissa tytöt 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 rajankäynnillä lasten neu
vottelua maskuliinisuuden ja feminiinisyyden kategorioista. Rajankäynti
viittaa erilaisiin tilanteisiin, jotka pakottavat yksilön sukupuolistumiseen eli
paikantumaan sukupuolikategoriaan. Rajankäynti toimii erojen tuottamisen mekanismina. (Davies 1993.) Rajankäynti tuottaa eroja, mutta samalla
se lisää tietoisuutta 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 rakenteelliset
olosuhteet paranivat sukupuolitietoisuuden ja neuvottelun tuloksena. (Mt.)
Tulkintani mukaan rajankäynnin käsite liikkuu lähinnä symbolisella tasolla, kun taas Barrie Thornen (1993) käyttämä rajatyön (borderwork) käsite
viittaa tyttö- ja poikaryhmien välisiin eroihin ja kohdistuu konkreettisiin
tilanteisiin, joissa rajat tulevat käytännössä esiin. Thorne (mt., 64–84) viittaa käsitteellä sukupuolirajoja ylittävään vuorovaikutukseen koulussa. Hän
havainnoi oppilaiden vuorovaikutusta koulussa ja tarkasteli erilaisia konkreettisia tilanteita, joissa tytöt ja pojat olivat yhdessä. Joissakin tilanteissa
rajat aktivoituivat ja vahvistuivat, mutta joissakin puolestaan liukenivat pois,
jolloin sukupuolesta tuli merkitsevä, rajoja herättävä tai vaiettu tekijä. (Mt.,
64–84.) Päivi Berg (2007; 2010a) on soveltanut rajatyön käsitettä tutkiessaan,
millä tavoin eroja tuotetaan ja luodaan koulun liikuntatunneilla. Rajatyöti
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lanteita sukupuolen aktivoimiselle tai vaientamiselle olivat tyttöjen ja poikien
erilliset ryhmät sekä osittain näiden ryhmien erilaiset käytännöt (mt., 114).
Tuija Metson tulkintoja (2004, 35) lainaten ajattelen, että sukupuolta
rakennetaan, mutta sitä voidaan myös asettua vastustamaan yhteiskunnan ra
kenteiden, instituutioiden, kulttuurin ja arkisten käytäntöjen vuoropuhelussa.
Ymmärrän sukupuolen kategoriat – nainen ja mies sekä tyttö ja poika – per
formatiivisiksi, kulttuurisiksi ja sosiaalisiksi kategorioiksi. Tyttötutkimuk
sessa tämä suuntaus on ollut vallitseva 2000-luvun alkuvuosista lähtien.
Tyttöys on jotakin, joka on neuvoteltavaa ja jatkuvasti liikkeessä olevaa.
Se on historiallinen prosessi, mutta toisaalta myös kulttuurinen konstruk
tio, jossa ovat esillä perinteiset odotukset ja konventionaaliset sukupuolen
esittämisen ja tekemisen tavat. (Ojanen 2011, 11.) Tyttöyden kulttuurisen
konstruktion luonne tulee esiin tilanteissa, joissa tytöt neuvottelevat tyt
töydestä tai naiseudesta ja purkavat niihin liittyviä perinteisiä käsityksiä.
Tytöt vastaanottavat, tuottavat ja uusintavat päivittäin esityksiä sukupuolesta. He peilaavat sukupuoleen liittyviä käsityksiään suhteessa historiaan
ja perinteisiin käsityksiin sukupuolen kategorioista. He kyseenalaistavat ja
haastavat perinteiset sukupuolitapaisuudet siitä, mitä naisilla ja miehillä on
ollut tapana tehdä. Yhteiskunnassa opitaan toimimaan sukupuoleen liittyvien
odotusten mukaan, mutta perinteisiä käsityksiä voidaan murtaa toimimalla
vastoin stereotypioita.

Toimijuus, tila ja kulttuuriset käytännöt
Sukupuolen käsitteen rinnalla toimijuus, tila ja kulttuuriset käytännöt
ovat keskeisiä käsitteitä, joiden varaan tutkimukseni rakentuu. Seuraavaksi
määrittelen käsitteet edellä mainitussa järjestyksessä.
Toimijuuden käsite on nykyään yksi keskeisimmistä käsitteistä tyttötutki
muksessa ja kulttuurintutkimuksessa ylipäätään (Gonick, Renold, Ringrose
& Weems 2009, 4–5). Lähtökohtanani tässä on, että toimijuus on kiinnittynyt valtaan. Foucault’n (1980; 1982; 1998) valtakäsityksiin 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.
Siten valta on yksilöllistä, mutta myös totalisoivaa. Se valmistaa yksittäisiä
toimijoita, mutta operoi yhteiskunnan kaikilla alueilla ja kaikissa suhteissa.
Vaikka valta on tuottavaa, on se tuottavuutensa ohella normalisoivaa. Kurivalta muokkaa toimijuutta ja valmistaa toimijoita toimimaan tuottavasti
ja yhteiskunnalle hyödyllisellä tavalla. Näin valta on luonteeltaan toiminnallista ja ilmenee toiminnoissa ja teoissa. Valta myös säätelee sitä, mitä on
mahdollista tehdä tai sanoa tai jättää tekemättä tai sanomatta. (Foucault
1980; 1982; 1998.)
Foucault’n (1980) mukaan valtaan liittyy aina vastarinnan mahdolli
suus. Toimijuuden käsitteellisenä lähtökohtana on ajatus, että yksilöt ja
ryhmät voivat asettua neuvotteluun, vastarintaan, muuttamaan ja luomaan
uudenlaisia yhteiskunnallisia käytäntöjä arjen vuorovaikutuksessa (Koski
& Tedre 2009, 248). Laura Hillsin (2006, 540) tavoin ajattelen, että toimijuus on aina jollakin tavalla keskeneräistä, monimuotoista ja muutoksessa
olevaa. Toimijuus ei välttämättä merkitse muutosta tai vastarintaa, vaan se
voi olla piiloutunutta, tiedostamatonta tai heikkoa. Toimijuus tai tekemi
nen tarkoittavat, että tytöt voivat kyseenalaistaa heihin kohdistettuja
sukupuolittuneita odotuksia joko poikkeamalla niistä avoimesti, tekemällä
”toisin” tai käyttämällä stereotyyppisiä repertuaareja heille itselleen edul
lisella tavalla. (Ojanen 2011, 24.) Tätä juuri ovat tekemässä jääkiekkoilevat
tytöt. Harrastaessaan jääkiekkoa tytöt poikkeavat kulttuurisista odotuksista
tekemällä toisin kuin heidän odotetaan tekevän. Kulttuurisissa käsityksissä
tyttöjen on odotettu harrastavan jotakin muuta kuin maskuliiniseksi ole
tettua jääkiekkoa.
Suvi Ronkainen (2008, 388) ymmärtää toimijuuden valtajakojen avulla
analysoiduksi suhteeksi toiminnan mahdollisuuksien, resurssien ja ehtojen
välillä. Hänen mielestään toimijuudesta on mielekästä puhua vain, jos on
olemassa mahdollisuus toimimiseen, valintojen tekemiseen ja tilanteiden
merkityksellistämiseen. Toimijuuden analyysi on aina myös vallan analyysia.
Pakko, alistaminen ja vaihtoehdottomuus kaventavat toimijuuden tilaa. (Mt.,
388.) Urheilusta on löydettävissä tähän useita käytännön esimerkkejä. Esimerkiksi Kajsa Gilenstam ym. (2008) tarkastelevat tutkimuksessaan, miten
jääkiekkoa pelaavat naiset kuvaavat tilannettaan jääkiekossa ulkopuolisina.
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Valtasuhteiden todettiin tuottavan eriarvoisuutta verrattuna miesjääkiekkoon, jolloin naiskiekkoilijoiden toimijuuden tila näyttäytyy kapeampana
kuin mieskiekkoilijoiden.
Sukupuoli liittyy läheisesti valtaan kietoutuvaan toimijuuteen. Se mää
rittelee, millaisia yleisiä odotuksia naisille ja miehille asetetaan ja millaisiksi
toiminnallisiksi velvoitteiksi asetetut odotukset muotoutuvat erilaisissa
instituutioissa ja yhteisöissä. Sukupuoli myös määrittelee yksilön käytössä
olevia resursseja ja edellytyksiä vastata asetettuihin odotuksiin. Se vai
kuttaa yksilön käsityksiin omista mahdollisuuksista ja rajoituksista toimia.
Toimijuuteen ja sukupuoleen liittyvät odotukset konkretisoituvat erilaisissa
instituutioissa odotuksina siitä, miten tietyissä tilanteissa tulee toimia. (Ojala,
Palmu & Saarinen 2009, 14–23, 27.)
Tulkitsen ruumiillisuutta tässä tutkimuksessa toimijuuden perustaksi.
Yksilöiltä odotetut toiminnan velvoitteet ja odotukset välittyvät ruumiissa
tekemisenä. Ruumiin avulla välitetään myös sukupuolen performatiivit
tekoina, eleinä, asentoina ja puhetapoina. Siten ruumis voidaan ajatella
sosiaalisten merkitysten paikkana, johon erilaiset valtasuhteet ja sosiaaliset
kategoriat kaivertuvat (Skeggs 2004; Bourdieu 1977; 1984; 1990; 1998).
Jääkiekossa tarvitaan fyysisesti vahvaa ruumista, mutta ruumiiseen kaivertamisen prosessit eivät ole pelkästään ruumiin fyysistä muokkausta, vaan myös
moraalista muokkaamista biovallan avulla kohti urheilullista elämäntapaa
sekä yksilön minuuteen kohdistuvaa kaivertamista minäteknologioiden
avulla (ks. Berg 2010b, 127).
Kajsa Gilenstam ym. (2008) tarkastelevat jääkiekon ja sukupuolen välistä
suhdetta yhteiskunnan valtasuhteiden avulla symbolisella, rakenteellisella ja
yksilöllisellä tasolla. Toinen tapa tarkastella toimijuutta on hahmottaa sitä
makro-, meso- ja mikrotasoilla. Makrotasolla voidaan esimerkiksi pohtia,
millaista kulttuurista asenneilmastoa ja toimitilaa erilaiset diskurssit tuottavat toimijuudelle. Mesotasolla tutkimuksen kohteena ovat instituutiot
ja yhteisöt, diskursiiviset valtajärjestelmät, insituutionaaliset käytännöt ja
yhteisöjen sisäinen dynamiikka. Kolmannella tasolla eli mikrotasolla tar
kastelun kohteena ovat yksilöiden määritelmät toimijuudesta. (Ojala, Palmu
& Saarinen 2009, 15–16.) Tässä tutkimuksessa katse kohdistuu näiden
kolmen tason yhdistelmään. Pohdin arjen toimijuutta tarkastelemalla, miten
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sukupuoli rakentuu ja miten sitä tuotetaan kulttuurisissa käsityksissä, arjen
käytännöissä ja normeissa, sääntöjen, rajoitusten ja reunaehtojen puitteissa
sekä millainen tila tytöillä toimijoina on tässä viitekehyksessä.
Tila tarkoittaa tutkimuksessani sekä fyysistä tilaa että kulttuurisesti ja
sosiaalisesti tuotettua diskursiivista tai mentaalista tilaa. Diskursiivisena ja
mentaalisena tila tarkoittaa moniulotteista ja merkityksellistä sosiaalista
paikkaa, joka voi muodostua esimerkiksi puheesta, mielipiteistä tai käsi
tyksistä. (Ks. Keskitalo-Foley 2004, 18.) Tyttökulttuurien tutkimuksessa
lähtökohtana on ollut, että tilat ovat sukupuolittuneita ja suhteessa laajempiin kulttuurisiin ja yhteiskunnallisiin järjestyksiin. (Hakala 2007, 16; Anttila, Ojanen, Saarikoski & Timonen 2011, 135–136.) Tyttötutkimuksessa
yksi käsite on ollut oma huone, joka on suomennettu Virginia Woolfin (1929)
teoksen A Room of One’s Own pohjalta. Aluksi käsite viittasi konkreettisesti
tytön omaan huoneeseen kodissa, mutta myöhemmin se on laajentunut
kattamaan abstraktimmin eräänlaisia tyttöjen omia tiloja, jotka luovat tytöille
monenlaisia mahdollisuuksia ja joista muodostuu tyttöjen sosiaalisia saarek
keita. (Ojanen ym. 2011, 135.) Tässä mielessä käsite on käyttökelpoinen
yhä edelleenkin, mutta en käytä oman huoneen termiä, vaan rinnastan sen
sosiaaliseksi saarekkeeksi, jonka jääkiekko harrastuksena tytöille tuottaa.
Tila merkitsee kaikkia niitä reunaehtoja, puhetavoissa ja käytännöissä
rakentuvia rajoja, joiden sisällä tutkimuksessa mukana olevat subjektit
liikkuvat, paikantuvat ja ovat suhteissa keskenään (Hakala 2007). Joissakin
feministissä urheilututkimuksissa liikunta tai urheilu näyttäytyy tilana,
jossa määritellään erilaisia reunaehtoja naisten tai tyttöjen toimijuudelle
sekä rakennetaan rajoja sukupuolten väliselle toimijuudelle. Esimerkiksi
Laura Hillsin (2006) tutkimuksessa liikunta edustaa tilaa, joka korostaa
sukupuolen ja ruumiillisuuden suhdetta. Hän havaitsi, että käsitykset sukupuolen ja fyysisyyden välillä vallitsevasta suhteesta rajoittavat tyttöjen
mahdollisuuksia osallistua vahvasti fyysiseen toimintaan liikuntatunneilla
ja vapaa-ajan harrastuksissa (mt., 545).
Yllä mainittuihin lähtökohtiin viitaten tila tarkoittaa tutkimuksessani
fyysistä, sosiaalista, kulttuurista tai mentaalista tilaa sekä erilaisia toiminnan
reunaehtoja tai rajapintoja, joissa toiminta mahdollistuu ja saa merkityk
sensä. Sosiaaliset, kulttuuriset ja mentaaliset tilat rakentuvat ympärillä
2 Tutkimuksen paikantuminen ja teoreettinen viitekehys

| 33

vallitsevasta kulttuurista samalla, kun arjen käytäntöjä ja ajatusmalleja
rakennetaan, uusinnetaan, haastetaan ja kyseenalaistetaan ja niistä neu
votellaan arjen toiminnassa. Urheilutoimintaa ohjaavia ilmapiirejä on
kutsuttu eetoksiksi, joita on käytetty kuvaamaan sitä, millaisia urheilun
toimintatavat ovat, millaista toiminta on luonteeltaan ja millaisia ovat urheilussa havaittavissa olevat asenteet. Osa eetoksesta on näkyvää ja tietoista,
osa sen sijaan piiloista. Tulkitsen eetoksen liittyvän urheilun kulttuurisiin
käytäntöihin. Ymmärrän käytännöt erilaisina toistuvina tekoina, toimintoina, asenteina, ajatuksina ja diskursseina, jotka voivat olla näkyviä tai
piiloisia. (Hämäläinen 2008, 26.)
Tarkastelen edellä nimettyjä käytäntöjä virallisen, epävirallisen ja fyysisen
tason avulla. Olen soveltanut käsitteet Elina Lahelman ja Tuula Gordonin
(2003, 10) tutkimuksesta. He ovat tarkastelleet koulua määritellen sen viralli
seksi, informaaliksi ja fyysiseksi kouluksi. Virallisella koululla he viittaavat
opetussuunnitelmaan, koulunkäyntiä koskeviin asiakirjoihin, opetusmenetel
miin ja -materiaaleihin, oppikirjoihin, koulun sääntöihin ja opetuksen
ympärille rakentuvaan vuorovaikutukseen. Virallisen koulukulttuurin käsite
viittaa tutkimuksessani virallisiin käytäntöihin, jotka muodostuvat jääkiek
koa määrittävistä virallisista asiakirjoista, jääkiekkosäännöistä, joukkueen
keskenään sopimista toimintasäännöistä, valmentamiseen liittyvistä menetelmistä ja metodeista sekä vuorovaikutuksesta valmentamisen yhteydessä.
Kiteyttäen tämä tarkoittaa sitä, että viralliset käytännöt viittaavat sellaisiin
toimintoihin, jotka ovat julkisesti nähtävillä ja jotka ovat institutionaalisesti
normitettuja. Lahelman ja Gordonin (mt., 10) tutkimuksessa informaali eli
epävirallinen koulu muodostuu oppituntien ja tuntien ulkopuolella tapahtu
vasta vuorovaikutuksesta, oppilaskulttuureista ja epävirallisista hierarkioista.
Tässä tutkimuksessa epäviralliset käytännöt rakentuvat valmennustapahtu
man ja kaukalon ulkopuolella tapahtuvasta vuorovaikutuksesta, esimerkiksi
pukuhuoneeseen sijoittuvasta vuorovaikutuksesta ja tyttöjen keskinäisistä
kulttuurisista käytännöistä sekä hierarkioista. Siinä missä viralliset käytännöt
ovat näkyviä, epäviralliset käytännöt ovat enemmänkin piiloisia. Fyysisellä
koululla Lahelma ja Gordon (mt., 10) viittaavat kouluun fyysisenä tilana.
Se luo puitteet sekä virallisen että informaalin koulun käytännöille. Tutkimuksessani fyysinen tarkastelutaso rinnastuu fyysisiin tiloihin eli niihin
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konkreettisiin tiloihin, joissa joukkue harjoitteli ja pelasi jääkiekkoa. Fyysiset
tilat muodostuvat jäähallien tiloista; kaukaloista, eteisauloista, katsomoista
ja pukuhuone- ja suihkutiloista.

Kutsumattomina miesten taloon
– urheilun sukupuolittuneisuus
Tutkimukseni lähti liikkeelle huomiosta, että tytöt eivät olleet yhdenvertaisessa asemassa poikien kanssa, kun jäävuoroja jaettiin. Tyttöjen rajoitettu toimijuus ei tule esiin ainoastaan jääkiekossa, vaan tyttöjen ja naisten
osallistumismahdollisuuksia on rajoitettu laajemminkin urheilussa. Urheilu
on kauttaaltaan sukupuolitettua. 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 kilpaileminen ja usein myös harjoitteleminen tapahtuu sukupuolitetuissa ryhmissä,
mikä tarkoittaa erillisiä miesten ja naisten sarjoja. Urheilua onkin pidetty
hierarkisoituneen sukupuolieron ylläpitäjänä. Erityisesti kilpaurheilu ja
valmennus sekä urheilun tutkimus, tiedotus ja johtaminen ovat miesten
hallitsemia alueita. Kilpaurheilussa sukupuolta rakennetaan esimerkiksi
naisten ja miesten vastakkainasettelun pohjalta. Miesten suorituskäytännöt
toimivat pohjana, johon naisia useimmiten verrataan. Moniin urheilulajeihin
on sisään kirjoitettuna sukupuoli, joka pohjautuu käsityksiin miehille ja
naisille sopivasta ruumiinkäytöstä. (Laine 1984; 1989; 1991; 1992a; 1992b;
2000; Hargreaves 1994; Messner 2002; Tiihonen 2002; Pirinen 2006, 11–21;
Julkunen 2010, 228.)
Naisten matka urheilun sisään on ollut hidas ja vaiheittain kulkeva prosessi. Esimerkiksi olympiakisapaikkoja on annettu naisille hyvin hitaassa
tahdissa. Vuoden 1900 olympialaisissa naisten lajit rajoittuivat tennikseen ja
golfiin. Lajimäärä kasvoi vähitellen, ja seuraavissa kisoissa yksittäisiä naisia
osallistui tenniksen ja golfin lisäksi purjehdukseen, jousiammuntaan ja taitoluisteluun. Uinti tuli mukaan vuoden 1912 kisoissa, ja ensimmäistä kertaa
naiset pääsivät osallistumaan yleisurheilulajeihin vuonna 1928. (Turpeinen
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ym. 2011, 18–19.) Naisten osallistumismahdollisuuksien hidas laajeneminen
osoittaa, että naisten on ollut helpompaa päästä mukaan sellaisiin lajeihin,
joissa korostuvat ruumiin esteettisyys ja ilmaisullisuus (Hargreaves 1994,
213–220; Pirinen 2006, 14).
Joukkuepalloilulajit avautuivat naisille vasta vuoden 1964 olympialaisissa,
joissa naisjoukkueet kisasivat ensi kertaa lentopallomestaruudesta. Maraton
lisättiin kisaohjelmaan vuonna 1984. Naiset saivat osallistumisoikeuden
kamppailulajeihin, seiväshyppyyn, painonnostoon ja jääkiekkoon 1990-luvulla. Nyrkkeilyyn naiset saivat osallistua ensimmäistä kertaa vuoden 2012
ja mäkihyppyyn vuoden 2014 kisoissa. (Turpeinen ym. 2011, 18–19.)
Jääkiekon kotimaassa Kanadassa naiset ovat pelanneet jääkiekkoa jo yli
vuosisadan verran. Ensimmäiset rekisteröidyt ottelut järjestettiin Ottawassa
jo 1800-luvun loppupuolella. Vasta tasa-arvoaatteen yleistymisen myötä
naisten toiminta liikunnassa ja urheilussa on laajentunut perinteisesti miesten
lajeina pidettyihin lajeihin (Kiipeli 2009, 3). Suomessa naiset ovat pelanneet
jääkiekkoa Suomen mestaruussarjassa vuodesta 1983 lähtien. Kansainvälisen
jääkiekkoliitto IIHF:n järjestämä naisten EM-turnaus pelattiin ensi kerran
vasta vuonna 1989. Vuotta myöhemmin naiset saivat oikeuden osallistua
MM-kisoihin, ja olympialaisiin naisten jääkiekko hyväksyttiin lajiksi vuonna
1998. (Theberge 2003a, SJL, IIHF.) Naisten jääkiekon kehittäminen alkoi
Suomessa tavoitteena lisätä tyttöjääkiekkoilijoiden määrää. Tyttöjääkiekkopäiviä (Girls’ Hockey Day) on järjestetty Suomessa vuodesta 2006 alkaen2.
Naisten urheilemiseen on suhtauduttu hyvin epäluuloisesti, ja naisten
osallistumiselle on asetettu monia rajoituksia sekä esteitä. Naiset ovat
joutuneet kamppailemaan urheilussa saadakseen tilaa ja vahvistaakseen
identiteettiään. (Theberge 2003a, 90.) 1900-luvun alkukymmeninä naisten
osallistumisesta urheiluun käytiin kiivasta keskustelua julkisesti sanomaleh2
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Kaudella 2011–2012 Suomen Jääkiekkoliitto on tehnyt yhteistyötä kansainvälisen
jääkiekkoliiton kanssa ja ollut mukana kansainvälisen jääkiekkoliiton IIHF:n
lanseeraamassa Girls’ Hockey Weekend -tapahtumassa, joita järjestettiin ympäri
maailmaa. Hankkeeseen osallistui Suomessa yli 60 seuraa, jotka järjestivät tytöille
tarkoitetun erityisen tyttökiekkotapahtuman. Jääkiekkoliiton mukaan tapahtumaan
olivat tervetulleita kaikenikäiset tytöt pelihistoriasta riippumatta. Tavoitteena on
pyrkiä kasvattamaan lajin harrastajamäärää. (Suomen Jääkiekkoliitto.)
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tien välityksellä. Urheilun katsottiin olevan naisille sopimatonta ja rumaa.
Tuolloin tuotiin hyvin avoimesti esiin ajatus, jonka mukaan liikunta ei saa
tehdä naisesta atleettia eikä miehistää hänen ulkomuotoaan. Jos nainen uh
masi ohjenuoraa harrastamalla urheilua, hänet leimattiin epänaiselliseksi.
Sen lisäksi, että naisten urheilun ajateltiin olevan epänaisellista ja epäesteettistä, siihen liitettiin myös terveydellisiä ja sosiaalisia vaaroja. Naisurheilun
vastustajat esittivät, että urheilevan naisen terveys, naisellisuus ja sukupuoliidentiteetti joutuvat vaakalaudalle. (Laine 2000, 80–90; Turtiainen 2005, 51.)
Urheilua alettiin arvostaa oppikouluissa 1920- ja 1930-luvuilla. Urheilemi
sessa oli kuitenkin omat edellytyksensä tytöille. Suurin osa vanhemmista ja
naisopettajista vieroksui tyttöjen saattamista avoimiin voimamittelyihin ja
kilpailutilanteisiin. Taustalla vallitsivat tuolloisen yhteiskuntajärjestyksen
moraali- ja sukupuoliasenteet, joiden mukaan kilpaurheilu uhkasi tyttöjen
orastavaa naisellisuutta ja oli ristiriidassa heidän biologisen luontonsa kanssa.
Niinpä naisten liikunnan harrastaminen keskittyi 1900-luvun alkupuolella
pääasiassa ei-kilpailulliseen voimisteluun ja tanssiin, joiden uskottiin olevan
sopusoinnussa vallitsevan naiskäsityksen 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 ”urheilun
isät” – miehet, joiden kunnia-asiana on ollut edistää urheilua – ajattelivat
naisten urheilemisesta negatiiviseen sävyyn vedoten samoihin syihin kuin
koululiikunnankin kohdalla. Merkittävä suomalaisen urheilun kehittäjä
Lauri Pihkala vastusti naisten urheilemista juuri biologian vuoksi3. (Klemola
1963; Laine 1991, 54; 2000.)
Joissakin urheilulajeissa on asetettu erityisiä rajoituksia naisille ja sääntöjä
on soviteltu sukupuolen mukaan. Niinpä esimerkiksi jääkiekossa taklaamista ja kasvojen suojaamista koskevat säännöt ovat erilaiset naisille kuin
miehille. Miehet saavat taklata, mutta naiset eivät. Naisten tulee käyttää
kokokasvosuojusta, kun taas miehille riittää visiiri, joka peittää kasvoista vain
3

Lauri Pihkalaa (1888–1981) on pidetty merkittävänä urheilun ja liikunnan kehittäjänä. Hän oli urheilija, valmentaja, kouluttaja, toimittaja, kirjailija, urheilumuotojen
kehittäjä, urheilufilosofi ja kriitikko. (Klemola 1963; Laine 2000.)
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yläosan. Rajoituksilla tuotetaan myyttiä naisen heikkoudesta. Rajoituksia
on perusteltu esimerkiksi siten, että naisilla ei ole urheilussa vaadittavia
kykyjä, naisen ruumis on liian heikko ja helposti vahingoittuva. Fyysisten
kontaktilajien on katsottu olevan uhka naisten lisääntymiskyvylle ja naiseudelle asetetuille hyveille. (Hargreaves 1994, 146; Kane 1995; Tiihonen
2002; Theberge 2003; Pirinen 2006; Storms 2008, 71.)
Arto Tiihonen (2002, 255) kirjoittaa, että naisellisuus ja epämiehekkyys
eivät kuulu urheilukentille eivätkä urheilun suureen kertomukseen, jota
esimerkiksi urheilujournalismi tuottaa. Useissa feministisissä urheilututkimuksissa (esim. Theberge 2003; Pirinen 2006) on todettu, että naisten
urheilutuloksia ei arvosteta eivätkä ne saa tilaa mediassa. Tämän voi itse kukin
todeta seuraamalla muutaman viikon ajan sanomalehtien ja televisiolähe
tysten uutisointia kiinnittämällä huomiota siihen, minkä verran esimerkiksi
naisten jääkiekkotulokset saavat tilaa. Usein miesten jääkiekkopeleistä on mittavat otsikot ja vähintään puolen sivun mittaiset artikkelit, mutta jos naisten
tulokset ylipäätään mainitaan, ne julkaistaan vain muutaman rivin tekstinä.
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 mekanismi (Thorpe 2008, 200). Esimerkiksi lumilautailua harrastavat naiset
ovat olleet mediassa esillä 2000-luvun alusta saakka lähestulkoon heti
lajin syntymisestä 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 aktiivisina
toimijoina, jolloin huomion kohteena on enemmänkin fyysinen kyvykkyys
kuin ruumiin ulkomuoto. Myös sukupuolineutraalia kieltä käytetään, mutta
silti naislautailijoista esitetty kuva ei ole homogeeninen, vaan mukana voi
olla esimerkiksi seksuaalisuuteen viittaavia asentoja. (Mt., 204–207.) Kuitenkin näiden vaihtelevien diskurssien vaikutus on Thorpen (mt., 204–207)
mukaan tarpeellinen, koska mediadiskurssit auttavat muovaamaan naisten
lumilautailukäytäntöjä ja lumilautailijan ruumiillisuutta.
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Urheilun periaatteet vastaavat hegemonisen maskuliinisuuden peri
aatteita (Tiihonen 2002, 255). Raewyn W. Connelin (1995, 71) mukaan
hegemoninen maskuliinisuus viittaa yleisesti hyväksyttyyn ja kulttuuriseksi
tavoitteeksi asetettuun maskuliinisuuden ideaan. Hegemoninen maskuliinisuus on määritelty miesten valta-asemaksi suhteessa naisiin ja alisteisiin
maskuliinisuuksiin eli miehiin, jotka poikkeavat siitä, mitä normiksi asetettu
maskuliinisuuden ideaali on. Se on joukko käytäntöjä ja piirteitä, jotka
kuvastavat maskuliinisena olemisen tapaa ja palvelevat tietyn maskuliini
suuden ideaalien johtavaa asemaa yhteiskunnassa ja kulttuurissa. (Mt., 71.)
Urheilua on pidetty instituutiona, jossa fyysinen voima, aggressiivisuus,
väkivaltaisuus ja kilpailullisuus kytkeytyvät miehisyyteen (Turtiainen 2005,
51–52). Feminiinisyyteen liitettävät ominaisuudet ovat täysin päinvastaisia
kuin ominaisuudet, jotka liitetään kilpaurheilemiseen ja menestymiseen. On
ajateltu, että urheilu ja feminiinisyys ovat toisensa poissulkevia tekijöitä, sillä
urheilullisuus on miehisyyttä ja feminiinisyys puolestaan ei-urheilullisuutta
(Tiihonen 2002, 265). Historiallisesti näyttää olevan selvää, että naiset ovat
tulleet kutsumattomina miesten taloon ryhtyessään harrastamaan kilpaur
heilua (Tiihonen 2002, 296). Naisten lajivalikoima urheilussa on reilun sadan
vuoden kuluessa laajentunut ja tila jääkiekossakin avautunut, mutta kamp
pailu mahdollisuuksista ja kunnioituksen saamisesta jatkuu yhä edelleen.
Michael Messner (2002) näkee urheilun instituutiona, joka on adoptoinut
uskomukset miesten paremmuudesta. Hän uskoo, että se hidastaa edelleen
naisten pyrkimystä urheilussa täysimääräiseen kunnioittamiseen, tasa-arvoon
ja valtaan (mt.). Vaikka naisten asema urheilussa on avartunut, näyttäytyy
se edelleen alisteisena, ”toisena”, heikompana ja urheilullisesti huonompana
sukupuolena, kuten Arto Tiihonen (2002, 269) toteaa.
Kuva maskuliinisuudesta ja feminiinisyydestä hierarkkisina ja toisiaan
täydentävinä tarjoaa mallin kulttuurisille käsityksille. Idealisoidun kuvan mukaan jääkiekkoilevat miehet ovat fyysisesti vahvoja, voimakkaita ja kykeneviä
väkivaltaan. Feminiinisyys sen sijaan ei sovi jääkiekkoiluun, vaan naiset ja
miehet, jotka eivät täytä perinteisiä maskuliinisuuden piirteitä, suljetaan ulos
toiminta-alueesta. Ajatusmalli herättää monia mielenkiintoisia kysymyksiä,
joihin tutkimuksessani mukana olleet tytötkin keskusteluissamme viittasivat.
Jääkiekko on vahvasti fyysinen laji, mutta miksi nainen ei voisi olla fyysisesti
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vahva ja kykenevä väkivaltaisuuteen? Jos nainen ja mies eroavat toisistaan
esimerkiksi fyysisten ominaisuuksien ja ruumiinrakenteen osalta, niin eroja
on myös naisten ja miesten keskuudessa: kaikki naiset eivät ole heikkoja
eivätkä kaikki miehet fyysisesti isoja ja voimakkaita. Voisiko jääkiekkoa
opetella ymmärtämään ilman väkivaltaa? Mitä väkivalta yleisesti ottaen
antaa jääkiekolle? Voisiko pelikulttuuri rakentua ilman väkivaltaisuutta ja
taklauksia, joiden vuoksi moni jääkiekkoilija on loukkaantunut fyysisesti?
Ja ennen kaikkea, millainen jääkiekko on lajina perusolemukseltaan? Pohdimme muun muassa näitä kysymyksiä haastattelemieni tyttöjen kanssa.

Tasa-arvo ja urheilu
Tässä luvussa tuon tyttöjen jääkiekkoharrastuksen osaksi syrjintää, tasa-arvoa
ja yhdenvertaisuutta koskevaa keskustelua, vaikka varsinaisena tavoitteena
ei ole tasa-arvon tutkiminen urheilussa. Edellisen luvun alussa mainittujen
lähtökohtien vuoksi annan tutkimuksessani tilaa tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta määrittävälle lainsäädännölle ja siihen liittyvälle keskustelulle.
Tasa-arvokeskustelulla ja -politiikalla on erityinen rooli naisten kulttuurisen
toimitilan laajentumisessa. Feministisen tutkimuksen kehittymisen myötä
esiin noussut tasa-arvotyö on avannut tietä naisten mahdollisuuksiin osallis
tua urheiluun. Tästä esimerkkinä toimii muun muassa naisten Pohjois-Amerikassa 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 harrastavien naisten osallistumismahdollisuuksia on
rajoitettu monilla eri tavoilla, mutta nykyisin lajin laajalle levinnyt suosio
ilmaisee Stormsin (mt., 84) mukaan tyttöjen ja naisten voimaantumista.
Tasa-arvokeskustelu on tutkimukseni kannalta merkittävä konteksti,
joka sitoo tutkimusaiheen yhteiskunnalliseen keskusteluun. 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-arvopolitiikan
rinnalla, mutta hitaasti ja monessa eri vaiheessa4. Syrjintäkielto saatiin
työsopimuslakiin vuonna 1970, ja kahta vuotta myöhemmin perustettiin
tasa-ar voasian neuvottelukunta (TANE)5, jonka seurauksena virallinen
tasa-arvopolitiikka syntyi. Tasa-arvolaki säädettiin vuonna 1986 YK:n
naisten syrjinnän poistamista koskevan yleissopimuksen seurauksena.
Vasta vuonna 2004 säädettiin muita kiellettyjä syrjintäperusteita koskeva
yhdenvertaisuuslaki. (Pylkkänen 2012,64–66; Nousiainen 2012b, 149.) Kes
keisimmät syrjinnän vastaiset säännökset on kirjattu Suomen perustuslakiin,
lakiin naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta sekä yhdenvertaisuuslakiin.
Naisten ja miesten välisen tasa-arvolain mukaan sukupuolten tasa-arvoa
on edistettävä yhteiskunnallisessa toiminnassa sekä työelämässä, erityi
sesti palkkauksesta ja muista palvelussuhteen ehdoista määrättäessä. Yh
denvertaisuuslaki (20.1.2004/21) kieltää syrjinnän etnisen tai kansallisen
alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen,
iän, terveydentilan, vammaisuuden, sukupuolisen suuntautumisen tai
muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. (Nousiainen 2012b, 143–144;
Kantola, Nousiainen & Saari 2012, 8–25.) Tasa-arvolain ala kattaa siis
sukupuolisyrjinnän, mutta yhdenvertaisuuslaki kieltää syrjinnän lukuisilla
muilla perusteilla (Nousiainen 2012b, 153).

4

5

Oikeudellisen perustan tasa-arvon toteutumiselle muodosti aluksi lähinnä vuoden
1919 hallitusmuodon yhdenvertaisuuspykälä. Syrjinnästä ei vielä tuolloin puhuttu,
vaan yhdenvertaisuus käsitettiin lähinnä yhtäläisiksi mahdollisuuksiksi vain muodollisessa mielessä. (Pylkkänen 2012,64–66.)
Tasa-arvolautakunta on riippumaton hallintoyksikkö, joka valvoo tasa-arvolain nou
dattamista sekä käsittelee ja ratkaisee tasa-arvolain mukaan sille kuuluvia asioita.
Tasa-arvovaltuutettu on itsenäinen lainvalvontaviranomainen, joka valvoo tasaarvolain noudattamista ja erityisesti syrjintäkiellon ja syrjivän ilmoittelun kiellon
noudattamista. Tasa-arvovaltuutetun toimenkuvaan kuuluu aloitteiden, ohjeiden
ja neuvojen antaminen sekä tasa-arvolakiin liittyvien tietojen informoiminen. Lisäksi valtuutetun tehtävänä on seurata naisten ja miesten tasa-arvon toteutumista
yhteiskuntaelämän eri aloilla. (Sisäasianministeriö.)
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Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden käsitteitä käytetään oikeudellisesti
siten, että tasa-arvo viittaa naisten ja miesten asemaan, kun taas käsitettä
yhdenvertaisuus käytetään muiden henkilöryhmien yhteydessä. Laki on
haasteellinen, koska se on muotoutunut kansainvälisen tasa-arvopolitiikan
seurauksena, suurelta osin Euroopan Unionin vaikutuksesta. Lakia on muo
kattu useaan otteeseen ja täydennetty lukuisilla eri direktiiveillä, joten se
on rakenteeltaan hajanainen ja velvoitteet sisältyvät eri pykälien alle. Sekä
suomenkieliset lakien nimet että niiden käännökset antavat ymmärtää, että
tasa-arvolailla tähdätään laajempaan ja sisällöllisempään tasa-arvoon kuin
yhdenvertaisuuslailla, joka käsittäisi lähinnä syrjintäkieltoja. Molempiin
lakeihin kuitenkin sisältyy sekä syrjintäkieltoja että tasa-arvon edistämistä
koskevia normeja.6 Vaikka yhteistä pohjaa käsitteistölle ei ole, voidaan
tasa-arvo käsittää oikeudelliseksi käsiteryppääksi, johon sisältyvät ainakin
yhdenvertaisuus, yhdenmukaisen kohtelun periaate, syrjinnän kieltäminen
sekä tasa-arvon edistäminen. (Nousiainen 2012a, 32–33.)
Tasa-arvolain soveltamisala on yleinen. Lain mukaan sukupuoleen perus
tuva syrjintä on kielletty kaikessa yhteiskunnallisessa toiminnassa ja kaikilla
elämänalueilla, joita ei ole nimenomaisesti rajattu lain soveltamisalan ulkopuolelle, mutta syrjintäkielto painottuu kuitenkin erityisesti naisten aseman
parantamiseen työelämässä. Lain soveltamisalan ulkopuolelle sijoittuvat
perheenjäsenten väliset ja muut yksityiselämään kuuluvat suhteet, evanke
lis-luterilainen kirkko, ortodoksinen kirkkokunta ja muu uskonnollisten
yhdyskuntien uskonnon harjoittamiseen liittyvä toiminta. (Aaltonen, Jo
ronen, Villa 2009, 6–14.) Yksityiselämän jättämistä lain soveltamisalan
ulkopuolelle on perusteltu muun muassa lainvalvonnan vaikeudella yksityis
elämässä (Nousiainen 2012b, 154).
Suomessa elää yhä hyvin voimakkaana mielikuva tasa-arvon mallimaasta,
jossa sukupuolten välinen tasa-arvo on suomalaisen hyvinvointivaltion
6
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Valtiosääntöperinteessä yhdenvertaisuus on termi, jota on perinteisesti käytetty
viitatessa muodolliseen yhdenvertaisuuteen lain edessä. Tasa-arvosta sen sijaan on
puhuttu enemmänkin poliittisessa ja sosiaalisessa yhteydessä viitatessa tasa-arvolle
asettuviin sisällöllisiin tavoitteisiin, kuten esimerkiksi resurssien tasaamiseen. Näin
myös Suomen perustuslakiin liittyvissä esitöissä ja perustuslain yhdenvertaisuutta
koskevassa pykälässä käytetään näitä käsitteitä. (Nousiainen 2012a, 32–33.)
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ominaispiirre,7 mutta onko suomalainen tasa-arvo kuitenkaan ulottunut
kaikkien tasa-arvoksi? (Kantola ym. 2012, 23–25). Suomen hyvinvointivaltiollisen tasa-arvon edistämiskeinojen ongelmana on ollut se, ettei niiden
täytäntöönpanoa ole juuri kyetty valvomaan – ja mikäli laiminlyöntejä on
ollut, ei niistä ole seurannut sanktioita. Velvoitteita tosin on vahvistettu
lakiuudistuksilla, mutta tasa-arvosuunnittelun valvonnassa on yhä edelleen
ongelmia, vaikka viranomaisten valtuuksia valvoa lain toteutumista on jonkin
verran lisätty 2000-luvulla. Siten voidaankin kysyä, onko lain velvoittavuus
tasa-arvon edistämiseen liittyvissä kysymyksissä vahvalla perustalla? Lisäksi
Euroopan unionin velvoitteiden täyttämiseen tähtäävän yhdenvertaisuuslain
sisältämät tasa-arvon (yhdenvertaisuuden) edistämisvelvoitteet ovat huo
mattavasti vaatimattomammat kuin sukupuolisen tasa-arvon velvoitteet.
Vaikka viranomaisilla on yleinen velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta, vain
etnisen yhdenvertaisuuden osalta heillä on velvollisuus laatia suunnitelma
toimenpiteistä sen sijaan, että esimerkiksi työnantajilla tai koulutuksen
järjestäjillä ei ole tällaisia edistämisvelvollisuuksia. Heillä on pelkästään
velvollisuus ryhtyä kohtuullisiin toimiin vammaisten mahdollisuuksien
parantamiseksi. Niinpä velvoitteiden sisältö ja valvonta ovatkin oikeudellisesti jokseenkin avoimia. (Kantola ym. 2012,16–22.)
Vaikka muodollisen yhdenvertaisuuden ohella on nykyisin kiinnitet
tävä huomiota myös tosiasiallisen tasa-arvon edistämiseen ja syrjinnän
poistamiseen, on tasa-arvoa käytännössä vaikea edistää. Edistämistoimien
valvontaa on vaikea järjestää kattavasti, ja tasa-arvoon liittyvät toimenpiteet
hajaantuvat eri alueille ja toimijoille. Vaikka hallituksen tasa-arvo-ohjelmiin
kirjataan toistuvasti samoja tavoitteita, niin silti keinot ja resurssit ta
voitteiden saavuttamiseksi ovat vaatimattomat. (Pylkkänen 2012, 67–68.)
Onko tasa-arvosta tulossa muodollista yhdenvertaisuutta niin, että säännökset, oikeudet ja velvoitteet ovat kirjattuna vain lakikokoelmiin, mutta
tosiasiallinen lopputulos häipyy pykälien, hienojen vaatimuksien ja luvattujen
7

Tasa-arvon ominaispiirteinä on pidetty naisten työssäkäynnin yleisyyttä, varhain
saatua naisten ääni- ja vaalioikeutta, osallistumista päätöksen tekoon, tyttöjen ja
naisten hyviä kouluttautumismahdollisuuksia, lisääntymisterveyttä sekä elinikää
(Kantola, Nousiainen & Saari 2012, 23–25).
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oikeuksien käsiteviidakkoon? Huomiota pitäisi kiinnittää siihen, miten vel
voitteet, vaatimukset ja resurssit saataisiin kohtaamaan toisensa niin, että ne
pureutuisivat vielä enemmän tosiasialliseen tasa-arvoon.
Urheilua määrittävä lainsäädäntö ja sopimukset

Edelliset säännökset keskittyivät pääasiassa työelämään jättäen esimerkiksi
urheilun ulkopuolelleen. Siitä huolimatta urheilu ei elä elämäänsä irrallaan
tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kehittämistoimenpiteistä. Tasa-arvoa on
pyritty parantamaan myös kuntalailla (17.3 1995/365), jonka tarkoituksena
on edistää asiakkaiden hyvinvointia. Liikuntalaki (8.12.1998/1054) ohjaa
kunnat kiinnittämään huomion tarkemmin liikuntasektorille ja jakaa siten
liikuntaedellytysten luomisen valtion ohella kuntien vastuulle. Liikuntalaki
tähtää myös liikunnan sekä kilpa- ja huippu-urheilun edistämiseen pyrkien
samalla liikunnan avulla edistämään väestön hyvinvointia, terveyttä ja lasten
ja nuorten kasvua ja kehitystä. Lisäksi lain tarkoituksena on edistää liikunnan avulla tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä tukea kulttuurien moninai
suutta ja ympäristön kestävää kehitystä. Lain mukaan kuntien on luotava
puitteita kansalaisten liikunnalle terveysliikuntaa, paikallista ja alueellista
yhteistyötä kehittämällä, kansalaistoimintaa tukemalla ja liikuntapaikkoja
tarjoamalla. (Finlex.) Kuntien tarjoamat liikuntapalvelut ovat osa kuntien
peruspalveluja, joten yhdenvertaisuuden vaatimukset koskevat muiden pal
velujen osalta myös niitä8. Liikuntalaissa (1998/1054) valtion ja kuntien
tehtäväksi säädetään yleisten edellytyksien luominen liikunnalle – liikun
tajärjestöille puolestaan jää pääasiallinen vastuu liikunnan järjestämisestä.
(Aaltonen ym. 2009, 8, 134.)
Opetusministeriö on mukana monella tavalla liikunnan ja urheilun
sukupuolten välisessä tasa-arvotyössä. Varsinainen liikuntaan ja urheiluun
kohdistuva tasa-arvotyö alkoi järjestelmällisesti vuonna 1995, jolloin
Opetusministeriön asettama Piikkarit-työr yhmä julkaisi toimenpide8

Liikuntapalveluiden tarjonta on kaksijakoinen kokonaisuus, jossa yhteistyötä tekevät
valtiot ja kunnat sekä liikunnan kansalaistoimikenttä eli urheiluseurat ja liikunta
järjestöt (Aaltonen ym. 2009, 8, 134).
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ehdotuksensa naisten ja miesten tasa-arvon edistämiseksi suomalaisessa
liikuntakulttuurissa (Opetusministeriö 1995, 7–8) 9. Opetusministeriö
myöntää liikuntalain nojalla valtion avustuksia valtakunnallisille ja alueellisille liikuntajärjestöille, liikuntapaikkarakentamiseen, liikuntatieteelliseen
toimintaan sekä valtionosuuksia kuntien liikuntatoimintaan. Lisäksi kunnat
tukevat urheiluseuroja myöntämällä 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 urheilukulttuurin tasaarvotyön kokonaisuudesta vuoteen 2012 saakka. Vuoden 2013 alusta SLU:n
työtä katto-organisaationa on jatkanut Nuoren Suomen, Suomen Liikunnan ja Urheilun sekä Suomen Kuntoliikuntaliiton vuonna 2012 perustama
Valo ry, johon Suomen Jääkiekkoliittokin kuuluu. Tavoitteena on tasa-ar
voinen liikuntakulttuuri, jossa kaikilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet
harrastaa, toimia ja päättää. SLU laati jäsenjärjestöjensä kanssa vuosille
1998–2000 liikuntajärjestöjen Yhteinen maali -tasa-arvo-ohjelman, joka
linjaa myös tämän päivän tasa-arvotyötä. Vuosina 1998–2000 SLU toimi
puheenjohtajana European Women and Sports -verkostossa. Se yhdisti
suomalaisen liikuntakulttuurin tasa-arvotyön osaksi eurooppalaista tasaarvotyötä. EWS-puheenjohtajuuskauden päätyttyä tasa-arvotyön painopiste
siirtyi alueellisten ja paikallisten LiikunNaiset-verkostojen kehittämiseen
aluejärjestöjen yhteyteen, jolloin tasa-arvotyössä kiinnitettiin huomiota
myös sukupuolisen häirinnän ehkäisemiseen ja käsittelemiseen urheilussa.
Vuonna 2002 tasa-arvon kansallinen työ käynnistyi liikuntasosiologi Arto
Tiihosen johdolla yhteistyössä SLU:n jäsenjärjestöjen kanssa. Tavoitteena
oli tutkimus- ja selvitystoiminnan aloittaminen, koulutustoiminnan ja -ma
teriaalin tuottaminen. (Suomen Liikunta ja Urheilu.)
9

Työr yhmä pohti naisen asemaan liikuntakulttuurissa vaikuttavia tekijöitä ja pyrki
laatimaan tasa-arvoa edistäviä kehittämisehdotuksia. Tavoitteena oli kerätä tietoa
naisten asemasta liikunnan harrastajina sekä liikunnan johto-, ohjaus ja valmennustehtävissä. (Opetusministeriö 1995, 7-8.)
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Vuonna 2004 suomalaiset liikuntajärjestöt hyväksyivät yhteiset Reilun
pelin periaatteet, joissa kiteytyvät liikuntajärjestöjen yhteiset periaatteet lii
kunnan ja urheilun hyvästä toiminnasta. Reilun pelin periaatteiden mukaan
kaikilla tulee olla mahdollisuudet harrastaa, toimia ja päättää liikunnassa ja
urheilussa. Yksi liikunnan tärkeimmistä tehtävistä on edistää ja toteuttaa tasa-arvoa. Liikunnan ja urheilun tasa-arvokysymyksiä ovat muun muassa alueellinen, etninen, kielellinen ja kulttuurien välinen, koulutuksellinen, lajien
välinen, poliittinen ja aatteellinen, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen,
sukupolvien, sukupuolten, taloudellinen sekä ikään, kehitystasoon, tervey
teen, toimintakykyyn ja lahjakkuuteen liittyvä tasa-arvo. (Valo.) Tavoitteet
ovat samansuuntaisia tasa-arvolain ja yhdenvertaisuuslain kanssa. Säännök
siin on listattu paljon tavoitteita, jolloin vaarana on, että sukupuoli häipyy ja
peittyy käsitykseen jo olemassa olevasta tasa-arvosta. Poliittinen korrektius,
valtion myöntämät määrärahat ja avustukset edellyttävät vähintäänkin muo
dollisen tasa-arvon käsittelyä ja kirjaamista toimintasuunnitelmiin, mutta
hienot lausumat jäävät helposti vain retoriikaksi.
Vuosi 2007 sen sijaan oli Euroopan yhdenvertaisten mahdollisuuksien
teemavuosi, jolloin vielä liikunnan ja urheilun kattojärjestönä toiminut SLU
aloitti liikuntahankkeen ”Hyvä Seura kuuluu kaikille”. Hankkeessa pyritään
edistämään eri väestöryhmien mahdollisuuksia ja poistamaan osallistumisen
esteitä suomalaisessa liikuntakulttuurissa. Vuonna 2010 SLU jatkoi tasa-ar
votyötä toimien kansainvälisen järjestön IWG:n10 puheenjohtajana. Tämän
päivän merkittävämpänä haasteena on tasa-arvonäkökohtien valtavirtais
taminen liikuntajärjestöissä. (Valo.) Monet urheiluseurat ja lajiliitot ovat
jo huomioineet tasa-arvon edistämisen ja estämisen – esimerkiksi Suomen
Jääkiekkoliitto, joka on sisällyttänyt ajatuksen tasa-arvon edistämisestä ja
kehittämisestä juniorikiekon ideologiaan. Jääkiekkoliiton tavoitteissa mainitaan, että jokaisen lajin ja jokaisen seuran tulisi pohtia yhteiskunnallista
vastuutaan muun muassa tasa-arvon edistämisessä ja eriarvoisuuden poista
misessa. (Suomen Jääkiekkoliitto.)

10 International Working Group on Women and Sport.
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Valtavirtaistaminen kehittämisen tukena

Opetus- ja kulttuuriministeriön teettämä tutkimus Liikunta ja tasa-arvo
2011 (Turpeinen ym. 2011) osoittaa, että tasa-arvo urheilussa on edennyt,
mutta kokonaiskuva on edelleen miehinen. Erityisesti huippu-urheilun
ja johtamisen kentällä miehiä on enemmän kuin naisia. Monet lajit ovat
edelleen sukupuolittuneita, ja perinteisiä sukupuolistereotypioita löytyy
niin strategiselta kuin operatiiviselta tasolta. Sukupuolten väliset jaot on
helppo havaita monella urheilun alueella, mutta käytännön prosesseja on
vaikeampi hahmottaa ja siten myös kohdentaa toimenpiteitä niihin. Tasaarvo on saavutettu vain puheissa, mutta käytännössä tasa-arvo ei useinkaan
näy. Tutkimuksessa todetaan, että näiden syiden vuoksi tarvitaan enemmän
sukupuolen mukaista tilastointia, sukupuolinäkökulman huomioon ottavaa
tutkimusta ja tasa-arvoa edistäviä toimenpiteitä. (Mt., 62.)
Valtavirtaistaminen on strategia, joka on kohdennettu yhteiskunnan
ja sen eri tasojen rakenteisiin ja prosesseihin. Valtavirtaistamisen avulla
sukupuolinäkökulma ja tasa-arvon edistämisen tavoite sisällytetään suunnit
telun ja toiminnan tasoille. Tavoitteena on läpäistä kaikki yhteiskunnan
osa-alueet, rakenteet ja prosessit ja muuttaa esimerkiksi organisaatioiden
toimintaa ja prosesseja niin, että sukupuolinäkökulma tulisi huomioiduksi.
Se edellyttää uudenlaisten ajatusten omaksumista ja kehittämistä ja niiden
siirtämistä käytännön ruohonjuurityöhön. (Opetusministeriö 2005, 11;
Saari 2012, 175–197.) Sukupuolten tasa-arvonäkökohtien sisällyttäminen
järjestelmän kaikkiin käytäntöihin ja rakenteisiin edellyttää kuitenkin sitä,
että pystytään tunnistamaan tapoja, joilla järjestelmät toimivat epätasa-arvoi
sesti ja myös kumoamaan sukupuoliasenteisiin liittyviä vinoutumia (Valo).
Valtavirtaistamisen edistämiseksi voidaan harjoittaa suvausta eli arvioida
sukupuolivaikutuksia. Sen on huomattu olevan ongelmallista: se ei ole va
kiintunut edes lainvalmistelussa rutiininomaiseksi tavaksi. On huomattu,
että valtavirtaistaminen on kohdannut muutosvastarintaa ja tasa-arvon
merkitystä vähätellään. Valtavirtaistaminen jää todellisuudessa pelkästään
suurien juhlapuheiden tasolle eikä ole käytännössä muuttunut arjen vakiintu
neeksi toiminnaksi, kuten on ollut tavoitteena. Muuttuvatko asetettujen
tavoitteiden ja velvoitteiden päämäärät ja häipyvätkö ne toiminnan tasolla
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niin, että ne sopeutetaan vastaamaan organisaatioiden toimintakulttuuria?
(Saari 2012, 175–197.)
Matka tasa-arvon taipaleella on Suomessa ollut pitkä ja hitaasti etenevä. Tasa-arvotyölle kuuluvat kaikesta huolimatta kiitokset sukupuolten
tasa-arvonäkökulmien huomioimisesta ja naisten aseman kehittymisestä
yhteiskunnan eri osa-alueella. Tasa-arvotyöllä on pyritty parantamaan
tuottavuutta, tehokkuutta, kilpailukykyä, tyttöjen, naisten, miesten, eriikäisten, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen sekä maahanmuuttajien
asemaa (Brunila 2009, 170). Tasa-arvopolitiikka on luonut pohjaa esi
merkiksi naisten mahdollisuuksille osallistua erilaisiin urheilulajeihin, mutta
tasa-arvopolitiikan nykyinen tilanne suhteessa naisten urheiluun herättää
kysymyksiä. Tasa-arvotyö ja sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen
ovat vaatineet urheilun lajiliittoja kohdistamaan katseensa myös tyttöihin
ja naisiin, kuten esimerkiksi Jääkiekkoliiton tavoitteista käy ilmi. Eräänä
esimerkkinä tästä ovat tytöille järjestetyt tyttöjääkiekkopäivät, mutta oli
siko tilannetta vielä kehitettävä jollakin muulla tavoin? Onko kaksi kertaa
vuodessa järjestettävä tapahtuma riittävä määrä? Huomiota pitäisi kiinnittää
myös alueellisuuteen ja lisätä kehittämistyötä, jossa pohdittaisiin, onko Suomessa tarpeeksi sellaisia jääkiekkoseuroja, jotka ovat perustaneet erityisiä
tyttöjoukkueita. 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 jalkoihin ja väistyy
”kiireellisempien ja tärkeämpien” toimenpiteiden edestä taka-alalle. Val
tavirtaistaminen on lainmukainen toimenpide, jonka pitäisi velvoittaa
kaikkia yhteiskunnassa toimivia ihmisiä kääntämään katseet sukupuolten
väliseen tasa-arvoon. Se koskee niin kokonaisia organisaatioita kuin siellä
toimivia yksittäisiä ihmisiäkin. Valtavirtaistaminen ja tasa-arvon edistäminen eivät ole vain organisaatioiden ja hallinnollisten elimien asioita vaan
koskevat 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 keskeinen osa urheiluseuran
alaisuudessa harrastettavaa urheilua. Tyttöjen toimijuus saa hahmonsa valmentamisen alaisuudessa. Siksi huomio kohdistuu myös valmennustapahtu
maan, mutta toisenlaisesta näkökulmasta kuin perinteisesti. Olen kulkenut
tutkimusmatkani feministisen tutkimuksen viitoittamaan suuntaan, jolloin
jääkiekkoetnografiani yhtyy feministisen kasvatus- ja koulutustutkimuksen
tavoitteisiin. Feministisessä kasvatustutkimuksessa rikotaan käytäntöjä, ky
seenalaistetaan itsestäänselvyyksiä ja muutetaan tuttua oudoksi. Feministi
nen tutkimus pakottaa katsomaan käytäntöjä ja teorioita uudesta näkökul
masta ja haastamaan aikaisemmin ”normaaleiksi” määritellyt toimintatavat.
(Naskali 2010a, 278.)
Tarkastelen valmentamista seuraavassa alaluvussa ensin kuvaamalla muutamia perinteisiä valmentamisen määritelmiä. Usein junioritason valmentamiseen liitetään kasvatukselliset tavoitteet, ja siinä nähdään olevan samoja
elementtejä kuin opettajan työssä. Siksi vertaan tyttöjen jääkiekkoharrastusta
koulukontekstiin ja pohdin, mitä yhtäläisyyksiä ja eroja valmentamisen ja
koulukontekstin välillä on. Seuraavaksi lähestyn valmentamista vallan ja
hallinnan teorioiden avulla. Michel Foucault’n (1980; 1982; 1984; 1988;
1998; 1991) ja hänen työtään jatkaneiden teoreetikoiden tulkinnat vallasta
ja hallinnasta ovat työssäni toimineet viitekehyksenä, jonka sisään olen
valmentamisen kulttuurisena käytäntönä sijoittanut.
Valmentaminen kulttuurisena käytäntönä

Valmentamisen perinteiset määritelmät painottavat fyysisen suoritusky
vyn ja fyysisten valmiuksien kehittämistä. Heikki Kantolan (1988a, 237)
mukaan urheiluvalmennus tarkoittaa urheilijan suorituskyvyn suunnitel
mallista parantamista, missä käytetään hyväksi tietoon, kokemukseen ja
tieteelliseen tutkimukseen pohjautuvaa harjoitusta. Myös Dietrich Harren
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(1975, 15) ajatukset edustavat perinteistä käsitystä. Hänen mukaan valmen
nus on tieteellisten ja erityisesti pedagogisten periaatteiden mukaan ohjattu
urheilullisen kehityksen prosessi, jossa vaikutetaan suunnitelmallisesti ja
systemaattisesti urheilijan suorituskykyyn ja -valmiuksiin ja tähdätään hyviin
tai huipputason suorituksiin (mt., 15). Näissä määritelmissä mielenkiinnon
kohteena on urheilijan suorituskyky, jolloin urheilijasta piirtyy kuva ul
koapäin mekaanisesti ohjattavana objektina vailla omaa tahtoa, kokemuksia,
tunteita ja aktiivisuutta.
Jyri Puhakainen (1995) syyttää suomalaista valmennuskulttuuria mekanistisesta ihmiskäsityksestä, jossa mielenkiinto kohdistuu pelkästään
urheilijan suorituskykyyn ja hänen tuloskuntonsa optimointiin. Hän on
kehittänyt väitöskirjassaan kokonaisvaltaisen valmentamisen määritelmää.
Taustalla vaikuttaa Lauri Rauhalan (1983, 14) holistinen ihmiskäsitys, jonka
mukaan ihmisen olemassaolon perusmuodot jakautuvat kehollisuuteen,
tajunnallisuuteen ja situationaalisuuteen. Puhakainen (1995, 20–21) esittää,
että valmennus tulisi ymmärtää edellä mainittujen perusmuotojen mukaan.
Kehollisuus viittaa ihmiseen elävänä organismina. Tajunnallisuus liittyy
psyykkiseen puoleen. Ihminen on tunteva, kokeva, tietävä ja itsestä vastuun
ottava yksilö. Situationaalisuus tarkoittaa elämäntilannetta ja ympäröivää
todellisuutta osana urheilijan elämää. (Mt., 20–21.)
Jyri Puhakainen (1995, 18) nimeää valmennukselle neljä lähtökohtaa,
joista ensimmäinen on valmennussuhde. Koko valmennuksen peruslo
giikka rakentuu sen ajatuksen varaan, että on mahdollista saada sanoin
ja teoin yhteys toiseen ihmiseen. Toisena lähtökohtana on valmennuksen
kohdistuminen urheilevaan ihmiseen, eli valmennuksella on aina jokin
kohde. Urheilija on ensisijainen subjekti, koska valmennuksen tarkoitus
on edistää hänen hyväänsä. Kolmas lähtökohta kohdistuu valmennuksen
tarkoituksellisuuteen. Valmennuksella on aina jokin tarkoitus, jossa tietty
ja vallitseva alkutila tuottaa aina kausaalisesti tietyn tuloksen. Neljännen
lähtökodan mukaan valmennus on tarkoitettu urheilijan hyväksi. (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 psykologisen ajattelumallin
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mukaan. Muun muassa Hannele Forsman ja Kyösti Lampinen (2008, 79)
jakavat kokonaisvaltaisen valmentamisen kehittämisen osa-alueet fyysismotoriseen, kognitiiviseen, sosiaaliseen ja emotionaaliseen alueen mukaisiin
lokeroihin. Fyysis-motorinen alue sisältää lajivaatimukset ja -taidot sekä
fyysisen kunnon kehittämisen. Kognitiivisella alueella kehittäminen kohdis
tuu ajatteluun, asioiden ymmärtämiseen ja sisäistämiseen. Emotionaalinen ja
sosiaalinen alue sisältävät tunne-elämysten käsittelyn ja ihmissuhdetaitojen
kehittämisen. (Mt., 79.) Kokonaisvaltaisessa valmentamisessa kaikkien
osa-alueiden ajatellaan olevan päällekkäisiä ja tekemisissä keskenään; kun
vaikutetaan yhteen, vaikutetaan kaikkiin osa-alueisiin (Närhi & Frantsi
1998, 36).
Keskustelimme valmentajan kanssa valmennusfilosofioista ja valmen
nustyyleistä11. Valmentaja katsoi oman valmennustapansa noudattelevan
kokonaisvaltaisen valmentamisen ideaa. Kokonaisvaltaisessa valmennus
filosofiassa valmennettavaa lähestytään kokonaisuutena eli huomioidaan
sekä fyysiset että psyykkiset taidot. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että
harjoitellaan jääkiekossa tarvittavia lajikohtaisia taitoja ja kehitetään kiekkoilijan fyysistä kuntoa ja kestävyyttä. Lisäksi valmennetaan psyykkistä
aluetta, mikä tarkoittaa erilaisia toimenpiteitä psyykkisten valmiuksien ja
taitojen kehittämiseen. Tärkeimpänä ei pidetä huippusuorituksia ja teknistä
tai taktista osaamista, vaan ne nähdään ennemminkin välineinä edistää
valmennettavan kasvamista ihmisenä ja edesauttaa häntä siten kehittämään
myös omaa persoonallisuuttaan. (Rychta 1983, 92–93; Närhi & Frantsi
1998.) Myös tyttöjen puheenvuoroissa jääkiekkoharrastus merkityksellistyi
fyysisten valmiuksien, teknisten taitojen, pelikäsityksen sekä psyykkisten,
emotionaalisten ja sosiaalisten taitojen omaksumisena ja kehittämisenä,
kuten hieman myöhempänä tulevat luvut osoittavat.
Useat edellisellä mainituista taidoista liittävät valmentamisen kas
vatukselliseen kontekstiin. Monissa tutkimuksissa on tuotu esiin, että
urheilua ja liikuntaa voidaan käyttää kasvatuksellisena keinona haluttaessa
kehittää ja tukea lapsen ja nuoren fyysisen kehittymisen lisäksi psyykkistä
ja sosiaalista kehittymistä. Urheilun ja liikunnan avulla on katsottu mah11 Valmentaja esiintyy aineistossa pseudonyymillä Matti.
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dolliseksi kehittää monia ominaisuuksia, esimerkiksi yhteistyökykyisyyttä,
sosiaalisia taitoja, itsenäisyyttä, itsevarmuutta ja urheiluhenkisyyttä. Urheilun
on nähty laajentavan kokemuksia ja näkemyksiä. Lisäksi on huomautettu,
että urheileminen ja terveelliset elämäntavat ohjaavat nuorta tai lasta saavut
tamaan tasapainoisen elämään ja mahdollistavat ihmisenä kehittymisen
laajemminkin. (Hirvi 1988, 99; Kantola 1988b, 104–110; Parkatti 1990,
18; Närhi & Frantsi 1998, 15.)
Urheilun ja liikunnan seuratyön voi nähdä osana nuorisotyötä, jolla on
myös kasvatuksellinen tehtävä. Lasten ja nuorten urheilun ja liikuntaseuratoiminnan 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 vuorovaikutuksellista. Urheilun tai liikunnan ympärille rakentuvalla
yhteisöllä voi olla merkittävä vaikutus nuoren tai lapsen identiteetin rakentumiseen. Se voi myös vaikuttaa ehkäisevästi syrjäytymiseen. (Koski 2007,
308; Kokko 2010, 109.)12 Pasi Kosken (2007, 299) mukaan liikunnan ja
urheilun seuratyö on vapaaehtoisen nuorisotoiminnan muotona merkittävä
sosialisaatiojärjestelmä. Organisoitu liikunta- ja urheilutoiminta tarjoaa
yhteiskunnalle keinon sosiaalistaa nuoret yhteiskuntaan ja siinä vallitse
viin arvoihin. Sosiaalistamista voidaan määritellä erilaisin sisällöin, mutta
keskeisintä lienee, että se viittaa ”kunnon kansalaiseksi” kasvattamiseen.
(Mt., 306–307.)
Kunnon kansalaiseksi kasvattaminen on lasten ja nuorten liikunta- ja
urheiluseuratyötä sekä koulua yhdistävä tekijä. Päivi Bergin (2012, 39) tutkimuksessa jalkapalloseuran juniorivalmennuspäällikkö rinnastaa urheilun
ja liikuntaharrastuksen arvoja pohtiessaan harrastuksen arvot koulukasvatukseen: ”Kaikki mitä nyt koulussakin, kaikki terveystiedot ja kaikki suvait12 Yksi esimerkki syrjäytymistä ehkäisevästä nuoriin ja lapsiin kohdistuvasta toiminnasta 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 osallistumaan kansalaisuuden kasvatukselliseen
tukemiseen. Kunnon kansalaisuus on historiallinen ja aatevirtausten mukaan
muuttuva idea, joka saa sisältönsä yhteiskunnan poliittisista keskusteluista.
Perustavanlaatuisin kansalaisuuden idea on ajasta ja paikasta huolimatta
yksilön jäsenyys yhteisössä sekä ajatus siitä, että kasvatus tekee ihmisestä
kansalaisen. (Nivala 2006.)
Kunnon kansalaiseksi kasvattamisen diskurssin perusteella valmennus
voidaan yhdistää koulukontekstiin ja kasvatukseen. Lisäksi niissä on joitakin muitakin yhdistäviä tekijöitä. Jere Vasarainen ja Antti Hara (2005, 6)
näkevät, että joukkuelajin valmennuksessa yhdistyy piirteitä niin liikunnanohjauksesta, opettajan työstä kuin yritysten johtamisestakin. Jokaisessa
edellä mainitussa yksi tai useampi johtaa, opettaa ja pyrkii kehittämään
suurta joukkoa. Yritysjohtajan pitää huolehtia kokonaisuudesta ja oman
joukkonsa yksilöistä, toiminnanlaadusta, koheesiosta ja tiimityöstä. Opet
taja puolestaan omassa kouluympäristössään vastaa erilaisten taitojen tai
ainekokonaisuuksien opettamisesta samalla tavalla kuin valmentaja omassa
työssään. (Mt., 6.)
Valmentajan ja opettajan työssä on elementtejä, joiden perusteella ne
voidaan rinnastaa toisiinsa, mutta toisaalta toimintaympäristöjä määrittävät
erilaiset viitekehykset, joiden pohjalta ne eivät asetu samaan muottiin. Seuraavaksi vertaan jääkiekkovalmennusta peruskoulun opetukseen siltä osin
kun se on tarkoituksellista tässä tutkimuksessa.
Ympäristöt ovat virallisilta käytännöiltään erilaiset. Suomalainen
peruskoulunopettajuus kouluinstituutioon yhteiskunnallisesti kytkeytyneenä
ammattina on säädeltyä ja valvottua lainsäädännöllä, valtiollisilla asetuk
silla, mietinnöillä ja muilla hallinnollispoliittisilla teksteillä (Hakala 2007,
49). Valmennuksen toimintaympäristön viralliset käytännöt määräytyvät
pääasiassa Suomen Jääkiekkoliiton, Kansainvälisen jääkiekkoliiton ja seuran
laatimien sääntöjen sekä sopimusten pohjalta. Siten valmentamisella ei ole
niin vahvaa yhteiskunnallista ja juridista perustaa kuin perusopetuksen
virallisissa käytännöissä.
Koulu on instituutiona rakentunut kulttuurisesti ja historiallisesti
kommunikatiivisen dialogin ja oikean tiedon välittämisen paikaksi, jossa
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opettajalla on vastuu opettaa tietoa oppilaille. Toiminnassa osallistutaan ja sitoudutaan opetussuunnitelmaan, joka antaa kehykset opetukselle. Opettajalla
on valta määrätä opetuksen kulku ja arvioida oppilaita opetussuunnitelman
puitteissa. (Hakala 2007, 8, 46, 49.) Näin voi valmentajakin toimia, mutta
hänellä on vapaammat kädet päättää toiminnastaan. Tämän tutkimuksen
tyttöjääkiekkojoukkueen valmennus mukaili Nuori Suomi -ideologiaa,
koska se oli sinettiseura13. Laillista perustaa opetettaville asiasisällöille ei
ollut, mutta valmentaja käytti perustana Jääkiekkoliiton laatimaa lomaketta,
jossa kuvattiin harjoiteltavat asiat ikäkausien mukaan.
Opettaja on työ- tai virkasuhteensa pohjalta kasvatusvastuussa oleva aikuinen, jolla on suhteeseen perustuva virallinen asema, vastuut, velvollisuudet ja
oikeudet (Lappalainen 2007b, 67). Lainsäädäntö määrää erilliset perusteet
opettajan ammattivaatimuksille ja koulutukselle toisin kuin valmentajan
työssä, jossa ei ole lakisääteistä perustaa koulutusvaatimuksille. Tyttöjen valmentajalla oli takanaan pitkä kokemus valmentamisesta ja erilaisia tutkintoja
suoritettuna. Valmentajakoulutusta järjestetään, mutta useinkaan se ei ole
edellytys valmentajan työssä toimimiseen. Koulutusta tarjoavat esimerkiksi
erilaiset urheilu-, liikunta- ja ammattiopistot, joissa valmentajakoulutusta
järjestetään Opetushallituksen laatimin perustein. Opetushallituksen määrittelemä ja näyttötutkintona suoritettava valmentajantutkinto muodostuu
kolmesta pakollisesta osasta, jotka ovat valmentaminen, lajivalmentaminen ja
toimintaympäristö sekä kilpaileminen. Myös Jääkiekkoliitto järjestää ja orga
nisoi koulutusta valmennuksen tarpeisiin, mutta koulutuksesta riippumatta
valmentajana voi toimia kuka tahansa henkilö, jonka seura katsoo sopivaksi.
Yleensä valmentaja on tehnyt valmennussopimuksen urheiluseuran kanssa,
13 Nuori Suomi aloitti vuonna 1992 sinettiseuratoiminnan, joka on Nuoren Suomen
ja lajiliittojen yhteinen laatujärjestelmä (Härkönen 2009, 49). Tavoitteena on, että
sinettiseurat toteuttaisivat Nuori Suomi -järjestön laatimia toimintamalleja. Nuori
Suomi -järjestö mainitsee sinettiseurakriteereikseen neljä teemaa, jotka ovat yhteisöllisyys ja yksilöllisyys, viestintä ja organisointi, harjoitteleminen ja kilpaileminen
sekä ohjaaminen ja valmentaminen. Tavoitteekseen järjestö asettaa lapsen ja nuoren
kasvun tukemisen sekä lapsuuden ja nuoruuden kunnioittamisen niin, että se välittyisi urheilussa ilona, innostuksena, oppimisena, kehittymisenä, kaveruutena ja
yhdenvertaisina mahdollisuuksina osallistua. (Nuori Suomi. )
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mutta junioritasolla sopimuksista ei voida puhua työsopimuksina. Valmentaminen perustuu vapaaehtoisuuteen: korvaukset, jos niitä ylipäätään
maksetaan, ovat minimaalisia.
Sekä opettajan ja oppilaan että valmentajan ja valmennettavan välillä
vallitseva suhde on valtasuhde, koska opettaja ja valmentaja ovat suhteessa
auktoriteetteja. Molemmilla on tietoa ja taitoa annettavanaan, mutta perusopetuksessa oppimista leimaa oppivelvollisuus ja pakonomaisuus. Velvollisuutena on suorittaa koulu loppuun, vaikka opiskelu ei kiinnostaisikaan. Sen
sijaan valmennukseen valmennettava on yleensä hakeutunut mielenkiinnon
ja innostuksen vuoksi. Jos mielenkiinto harrastamista kohtaan hiipuu, sen
voi lopettaa omasta vapaasta tahdostaan.
Perusopetuksessa rakentuu erilaisia oppilaskulttuureja, toimintamalleja,
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, urheilullisuus ja tyttöjen keskuuteen syntyneet kaveriporukat, jotka rakensivat
hierarkioita ja eroja joukkueen sisälle.
Tuula Gordon, Pirkko Hynninen, Elina Lahelma, Tuija Metso, Tarja
Palmu ja Tarja Tolonen (2007, 44) sisällyttävät fyysiseen tarkastelutasoon
tilan, liikkeen, äänen, ajan ja ruumiillisuuden säätelyn. Perusopetuksen ja valmennuksen fyysisissä ympäristöissä on sekä eroja että yhtäläisyyksiä. Jääkiekkoilijoita valmennetaan pääasiassa jääkiekkokaukalossa, mutta perusopetus
tapahtuu sille erikseen tarkoitetussa koululaitoksessa, luokissa ja muissa erillisissä kalustetuissa opetustiloissa. Oppilaat sijoittuvat istumaan pulpetteihin,
mikä kahlitsee heidän toimintamahdollisuuksiaan. Opetus kestää yleensä
45 minuuttia, ja opettajalla on valta säädellä äänenkäyttöä ja liikkumista.
Jääkiekossa tyttöjen toiminnallisuus on valvottua ja rajattua, mutta enem
män liikkeessä olevaa, koska taitoja opetellaan kokeilemisen ja harjoittelun
avulla. Jääkiekkoharjoittelussa keskeisintä on liike ja toiminnallisuus, jotka
myös synnyttävät erilaisia ääniä. Perusopetuksessa lukujärjestys ja säännöt
ohjaavat, missä paikassa oppilaiden pitää milloinkin olla (Hakala 2007, 50).
Tyttöjen jääkiekkoharrastuksessa valmentajan laatima harjoitusohjelma toimii
lukujärjestyksenä ajankäytölle, sijoittumiselle ja toiminnalle.
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Valmentaminen vallan ja hallinnan kehyksessä

Valmentaminen voi olla suorituskyvyn parantamista ja parempiin tuloksiin
tähtäämistä, kuten luvun alussa esitetyissä määritelmissä todetaan. Fyysistä
suorituskykyä korostavat määritelmät eivät kuitenkaan yksinään ole kattavia
kuvaamaan valmentamista, vaan valmentaminen täytyy nähdä laajempana
kokonaisuutena, kuten Jyri Puhakainen (1995) ajattelee. Kokonaisvaltaisen
valmennuksen taustalla vallitseva holistinen ihmiskäsitys johtaa kaikesta
huolimatta funktionaaliseen ja lokeromaiseen valmennuskäsitykseen ja
jättää valmentamisen käytäntönä irralleen ympäristöstään. Tässä luvussa
katson valmentamista etäännyttäen sen omasta kontekstistaan ja sijoittaen
sen vallan ja hallinnan teorian kehikkoon.
Valmentamisen tarkastelu hallinnan ja vallan kehyksessä hallinnan ulottuvuuksia 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, miten hallinnan käytännöt välittyvät jääkiekon
kulttuurisissa käytännöissä ja miten valmennuksen käytännöt liittyvät monella tavalla yhteiskunnallisiin ja poliittisiin keskusteluihin.
Vaikka valmentaminen ymmärrettäisiin pelkästään urheilijan suori
tuskyvyn optimoijana, kokonaisvaltaisena valmentamisena tai kasvattami
sena, ei valtaa voi sivuuttaa. Valtaa on olemassa aina ja kaikkialla, missä
ihmisiäkin on. Läpi elämänsä ihmiset ovat sidoksissa suhteisiin, joihin liittyy
auktoriteettia ja valtaa. (Husa 2012; Pulkkinen 1998, 91.) Myös valmen
nussuhde on suhde, jota ei voida nähdä irrallisena vallasta. 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 yhteyksissä. Hänen käsityksiään vallasta ei pidetä varsinaisina
valtateorioina, vaan enemmänkin valta-analyysinä. Foucault (1982b, 208)
toteaa itsekin, että hänen tavoitteenaan ei ole ollut analysoida valtaa ilmiönä
vaan erityisesti niitä kulttuurisia käytäntöjä, joissa yksilöistä muovautuu
subjekteja. Valta ei ole kenenkään omistuksessa, vaan se on luonteeltaan
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strategista ja vaikuttaa erilaisissa suhteissa. Se on löydettävissä kaikista
käytännöistä, joissa ihmiset vaikuttavat toisiinsa. 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 kieltämistä, rajoittamista
ja alistamista. Toisessa merkityksessään valta on positiivista ja tuloksia
tuottavaa ja merkitsee kykyä, taitoa ja mahdollisuutta toimia. (Foucault
1980.) Valmentamisessa valmennettavia muokataan kurivallan, kontrollin
ja normalisoivan vallan alaisuudessa kohti asetettuja päämääriä ja tavoitteita.
Valmentamisessa vaikutetaan yksilöiden toimintaan ja käyttäytymiseen
niin, että heidän taitonsa kehittyisivät. Samalla tuotetaan pelaajia, joista
parhaat valikoidaan pelaamaan mestaruussarjoihin ja edustamaan maataan
kansainvälisissä kisoissa pyrkimyksenä tuottaa maalle mainetta ja kunniaa.
Teoksessaan Tarkkailla ja rangaista Foucault (1980) erittelee erilaisia
vallan muotoja. Foucault ’n ajattelun mukaan modernissa yhteiskunnassa
kurivalta on korvannut suvereenivallan, mutta kurivalta ei niinkään pyri
rajoittamaan, vaan se on luonteeltaan enemmänkin normalisoivaa. Se pyrkii
muokkaamaan yksilöitä erilaisten tekniikoiden avulla tavoitteenaan saada
yksilöt toimimaan tavoiteltujen normien mukaisesti. Siten kurivallalla on
positiivisia tavoitteita ja sillä pyritään yksilöiden hyödyllisyyden lisäämiseen.
Tällaisia ovat esimerkiksi sotilaskuri ja työpaikkakuri. Sotilaskuri tuottaa
maanpuolustustaitoja ja lisää tehokkuutta. Myös työpaikkakuri lisää tehokkuutta ja on luonteeltaan tuottavaa. Se saa työntekijät noudattamaan
sääntöjä ja kunnioittamaan esimiestään. (Mt., 158, 237.)
Ymmärrän vallan pyrkimykseksi muovata, hyödyntää, voimaperäistää ja
ohjata ihmisten kykyjä ja ominaisuuksia, jotka ovat ruumiillisia, sielullisia,
ajatuksellisia ja yhteisöllisiä (ks. Helén 2004, 206). Vaikutusyritysten tuloksellisuutta ei kuitenkaan voi ennustaa loppuun saakka, koska siellä missä
on valtaa, on myös vastarintaa (Foucault 1982, 220). Valta vakiintuu ajan
myötä hallinnaksi, jossa muodostuneet käytännöt ylläpitävät suunnitelmia
ja pitkäjänteisiä valtasuhteita (Alhanen 2007, 125). Valmennuksessa hallinta
tarkoittaa joko sitä, että valmentaja ohjaa valmennettavien käyttäytymistä
tavoitteiden mukaiseen suuntaan tai sitä, että valmennettavat itse pyrkivät
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ohjaamaan omaa käyttäytymistään. Keskeistä hallinnassa on vallan kohteen
toimitilan sääteleminen, reunoittaminen ja ihmisten yksilöiminen, mutta
toisaalta myös valtaan osallistuvan toimijan omaehtoinen itsesäätely. Hal
linnan tekniikat ovat ohjelmallisia, organisoituja hallintakäytäntöjä, joi
den muotoon rationaliteetit vaikuttavat pyrkimällä erittelemään, miten ja
millaisiksi ihmisten pitäisi tulla. Hallinnan tekniikat muodostuvat kaikista
niistä välineistä, mekanismeista ja taktiikoista, joita hallinta tarvitsee saa
vuttaakseen päämääränsä. (Dean 1999, 10–12, 31–32.)
Kenttätyöni aikana nousi usein esiin se, kuinka vahvasti tyttöjen valmentaja korosti tyttöjen omaa osuutta jääkiekkotaitojensa kehittämisessä. Yksi
keskeinen hallinnan osa-alue onkin itsehallinta eli se, miten yksilöt hallitse
vat itseään. Hallinnan käsite sisältää oletuksen autonomisesta yksilöstä, joka
kykenee erilaisten minätekniikoiden avulla tarkkailemaan ja säätelemään itse
omaa käyttäytymistään. Niiden avulla ihmiset kehittävät ominaisuuksiaan,
ajattelu- sekä toimintatapojaan toivottuun suuntaan. (Foucault 1988, 16–41.)
Michel Foucault (mt., 18) katsoo, että minätekniikat antavat yksilöille
mahdollisuuden vaikuttaa joko itse tai muiden avulla ruumiinsa ja sielunsa
toimintaan, ajatteluunsa, käyttäytymiseensä ja olemisen tapaansa muut
taakseen itsenään ja saavuttaakseen tietynlaisen onnellisuuden, puhtauden,
viisauden, täydellisyyden ja kuolemattomuuden tunteen.
Jääkiekkojoukkueessa yksilöiden toimintaa ja käyttäytymistä säädeltiin
joukkueen keskuudessa sovituilla säännöillä, joita noudatettiin pääasiassa
sovitulla tavalla, mutta toisinaan sääntöjä laiminlyötiin ja vastustettiin.
Sääntöjen noudattaminen edellyttää minätekniikoiden hyödyntämistä.
Michel Foucault (1998, 132–135) liittää minätekniikoihin moraalin,
josta hän erottaa moraalisäännöt ja yksilöiden todellisen käyttäytymisen
suhteessa annettuihin sääntöihin ja arvoihin. Sillä hän tarkoittaa tapoja,
joilla yksilöt vaihtelevissa määrin alistuvat johonkin käyttäytymisperiaat
teeseen, tottelevat tai vastustavat kieltoa tai ohjetta, kunnioittavat 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 toiminnassa Foucault (1998, 132–135) lähestyy neljästä näkökulmasta. Ensimmäinen
58 |

Tytöt kaukalossa

näkökulma on eettinen substanssi, joka tarkoittaa sitä osaa itsestä, josta tulee
hallinnan tai eettisen mielenkiinnon kohde. Alistumisen tapa puolestaan
kuvaa yksilön suhdetta annettuun sääntöön eli sitä, mikä asema säännöllä
yhteiskunnassa on ja miten yksilö toteuttaa sääntöä. Eettinen työ sen sijaan
tapahtuu minätekniikoiden avulla. Niillä yksilö ohjaa omaa käytöstään kohti
sääntöjen asettamaa ihannetta. Eettinen työ tarkoittaa niiden käytäntöjen
joukkoa, joilla eettistä substanssia pyritään hallitsemaan. Moraalisubjektin
teleologia Foucault’n ajattelussa viittaa siihen olemisen tapaan ja moraalisen
toiminnan malliin, johon yksilö pyrkii itsehallinnalla. (Mt., 132–135.) Kai
Alhanen (2007, 156–166) kutsuu minätekniikoita itsekäytännöiksi. Niiden
avulla yksilö rakentaa itseään moraalisen käyttäytymisen subjektiksi. Ne
ovat erilaisia tapoja ja tekniikoita, joiden avulla yksilö asettaa itselleen käyt
täytymissääntöjä yhteiskunnallisten normien puitteissa.
Olen soveltanut analyysissäni Nikolas Rosen (1998, 152) määrittelemiä
hallinnan ulottuvuuksia. Hän näkee hallinnan toteutuvan kolmen toisiinsa
kietoutuvan ulottuvuuden välityksellä. Ensimmäinen on poliittinen ulottuvuus. Se tarkoittaa joukkoa käsityksiä, laskelmia, strategioita ja taktiikoita,
joiden avulla erilaiset viranomaiset toimivat yksilöiden yllä pyrkien torjumaan
epätoivottua ja yrittäen saavuttaa esimerkiksi sellaisia houkuttelevia tiloja
kuten onni, terveys ja levollisuus. (Rose 1998, 152.) Poliittinen ulottuvuus
viittaa siis keinoihin, joilla erilaiset auktoriteetit, asiantuntijat ja viranomaiset
pyrkivät vaikuttamaan ihmisten ajatteluun ja toimintaan (Keskitalo-Foley,
Naskali & Komulainen 2007,112). Tutkimuksessani se tarkoittaa yleistä
ulottuvuutta ja yhteiskunnassa yleisesti hyväksyttyjä ja toteutuneita käy
täntöjä. Institutionaalisella ulottuvuudella Rose (1998, 153) viittaa erilaisiin
instituutioihin kuten vankiloihin ja kouluihin. Ne ovat käytäntöjä, jotka
samanaikaisesti sekä yrittävät maksimoida tiettyjä valmiuksia että rajoittaa
toisia valmiuksia erityisen tiedon mukaan kohti sellaisia päämääriä kuten
vastuullisuus, kurillisuus ja ahkeruus (mt., 153). Tulkitsen valmennuksen
urheilun käytäntönä institutionaaliseksi ulottuvuudeksi. Kolmas ulottuvuus
on eettinen ja liittyy Michel Foucault’n (1988, 18) mainitsemiin minäteknii
koihin. Autonominen subjekti kehittää ja ymmärtää itseään suhteessa siihen,
mikä on totta, sallittua ja haluttavaa (Rose 1998, 153). Eettinen ulottuvuus
tarkoittaa analyysissäni yksilöön kohdistuvaa analyysiä.
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Arjen käytännöissä hallinta ilmenee erilaisissa käytännöissä ja hyödyntää
erilaisia tekniikoita. Se esimerkiksi järjestää toimijoita valmennuksen tilassa
tiettyyn järjestykseen. Lajikohtaisten taitojen opettaminen on tekniikkaa,
jolla pyritään parantamaan yksilön suorituskykyä. Psyykkisten taitojen
kehittäminen ja omaksuminen edellyttävät erilaisten minätekniikoiden
hyödyntämistä. Valmentajan laatima harjoitusohjelma on eräs hallinnan
tekniikoista, joilla toimijoiden tilaa normalisoidaan ja reunoitetaan niin,
että toiminnasta saadaan irti suurin mahdollinen hyöty. Urheilulliseen
elämäntapaan ohjaaminen viittaa Foucault’n (1980; 1998) mainitsemaan
biotekniikkaan. Myös Päivi Berg (2010b) on lähestynyt liikuntakasvatusta
minän hallintana. Artikkelissaan hän kuvaa, kuinka koulun liikuntakasvatuksella pyritään kasvattamaan 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.)
Joukkueen yhdessä sopimat pelisäännöt ovat esimerkki hallinnan tek
niikoista tai välineistä, joilla voidaan määrittää, miten joukkueessa toimitaan
ja miten toimijuutta rajataan tai säännöstellään. Toisaalta joukkueen keskenään sopimat pelisäännöt viittaavat käytäntönä myös osallistamiseen. Kun
urheiluseuratyö nähdään yhtenä nuorisotyön muotona ja sillä on yhteyksiä
koulumaailmaan kunnon kansalaisten kasvattamisen kontekstissa, voidaan
ajatella, että pelisäännöissä on kysymys pelaajien osallistamisesta päätöksentekoon. Lasse Siuralan (2007, 350) mukaan nuorisotoimen ydintehtävä
on tukea nuoria ja lapsia osallistumaan päätöksentekoon. Nuorisotyön
kentällä tähän on käytännössä erilaisia vaihtoehtoja ja tapoja, esimerkiksi
nuorisokuulemiset, nuorisopaneelit, nuorisovaltuustot ja nuorisoparlamentit (mt., 364–361). Jos tällaisia käytäntöjä suosittaisiin urheilun parissa
laajemminkin, on mahdollista, että niiden myötä lapset ja nuoret pääsisivät
vaikuttamaan urheilun käytäntöjen muuttamiseksi tasa-arvoisemmaksi ja
yhdenvertaisemmaksi. Käytännössä tämä mahdollisesti edellyttäisi muitakin
vaihtoehtoisia tapoja pelisääntökeskustelujen ja niiden sopimiskäytäntöjen
rinnalle.

60 |

Tytöt kaukalossa

3 Etnografia tutkimuksen metodologiana

Etnografinen tutkimus ja tutkimukseni kentät
Olen päätynyt etnografiseen tutkimusotteeseen siksi, että etnografisen tut
kimuksen anti on sen mahdollisuudessa tuottaa yhteiskunnallisesti tärkeää
tutkimusta tekemällä näkyväksi erilaisia eroja tuottavia, poissulkevia ja
ihmisten toimijuutta rajoittavia käytäntöjä (ks. Lappalainen 2007a, 14).
Lisäksi valintaani on tukenut ajatus siitä, että feministisesti orientoituneen
etnografisen tutkimuksen avulla on kyetty nostamaan esiin yleisiä kult
tuurisia käsityksiä ja uskomuksia piilossa tai marginaalissa olevista sosiaalisista todellisuuksista pyrkimyksenä saada kuuluviin ääniä, jotka muuten
jäisivät marginaaliin (vrt. Mirza 2006, 138). Olen katsonut etnografisen
tutkimuksen hyödyksi myös mahdollisuuden käyttää useita vaihtoehtoisia
aineistoja rinnakkain. Niinpä tutkimuskysymyksiä voidaan valottaa erilaisista
näkökulmista.
Jääkiekkoetnografiani rakentuu 1900-luvun alkupuolella syntyneen
etnografisen tutkimusperinteen pohjalta. Antropologien tavoin lähdin
tutkimusmatkalle pyrkimyksenäni kuvata ja ymmärtää kohteena olevan
kulttuurin jäsenten näkökulmia, toimintatapoja ja kulttuurisia käytäntöjä.
Taustalla on vaikuttanut oletus, että ihmisten toimintaa voidaan ymmärtää
vain siinä kontekstissa, missä se tapahtuu. (Geertz 1973, 10, 23; Hammersley
& Atkinson 1983, 2; Burgess 1984, 12; Tesch 1990, 15–16, 21; Boyle 1994,
162; Vidich & Lyman 2003, 60.) Sana etnografia tarkoittaa kirjaimellisesti
kansan kuvausta, ja se pohjautuu kreikan kielen sanoihin ethnos sekä grafia,
joista ensimmäinen tarkoittaa kansaa tai heimoa ja jälkimmäinen puolestaan
kirjoittamista tai kirjoitusta (Opas 2004, 155). Näin ymmärrettynä etnografia
merkitsee kulttuurista kirjoittamista ja kulttuurin saattamista tekstuaaliseen
muotoon (Salo 2007, 227–228).
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Antropologisen vieraiden kulttuurien tutkimuksen lisäksi etnografian
juuret voidaan sijoittaa myös sosiaalitieteisiin, jonne se levisi 1920- ja
1930-luvuilla Chicagon koulukunnan piirissä kehittyneen symbolisen in
teraktionismin välityksellä. Symbolisessa interaktionismissa korostetaan
ihmisen toiminnan sosiaalista ja symbolista luonnetta, ja sosiaalisia prosesseja
tarkastellaan sellaisena kuin ne sosiaalisessa kanssakäymisessä tapahtuvat.
(Burgess 1984, 16–18; Tesch 1990, 15–16, 21–23; Kalliola 2001, 332; Rock
2001, 26–29.)
Kasvatustieteisiin etnografia levisi 1970-luvulla. Nykyisellä etnogra
fisella tutkimuksella on vahvat perinteet 1980-luvun brittiläisessä sekä
pohjoisamerikkalaisessa koulututkimuksessa. Suomessa etnografia yleistyi
kouluun kohdistuvana tutkimuksena 1990-luvulla, ja sen jälkeen sitä on
hyödynnetty monissa muissakin konteksteissa (Lahelma & Gordon 2007,
17–38; Suoranta 2008). Suomalaisen nuorisotyön kontekstissa etnografista
tutkimusta on tehnyt esimerkiksi Veronika Honkasalo (2011). Hän on
tutkinut monisyisessä etnografisessa tutkimuksessaan monikulttuurisuuden
ja sukupuolten tasa-arvoa nuorisotyössä. Tutkimuksen mukaan nuorisotyö
on sukupuolittunutta sekä kohteensa että nuorisotyöntekijöiden näkökulmasta. Honkasalo (mt., 106) toteaa, että tasa-arvoretoriikan ja käytännön
välillä näyttäisi olevan kuilu. Tutkimuksessa tasa-arvosta puhuttiin, mutta
haastateltavat eivät kyenneet osoittamaan, miten sukupuolten välinen tasaarvo toteutuu käytännössä nuorisotyön kentällä ja mitä sen kehittämisen
eteen voitaisiin tehdä (mt., 106).
Urheiluun liittyvää etnografista tutkimusta on tehnyt muun muassa Inger
Eliasson (2011) Ruotsissa. Hän on tutkinut 11–12-vuotiaiden tyttöjen ja
poikien jalkapalloharrastusta havainnoimalla erikseen 12–13-vuotiaiden
tyttöjen ja poikien jalkapalloharjoituksia. Lisäksi hän kertoo haastatelleensa valmentajia sekä pelaajien vanhempia. Artikkelissaan hän tarkastelee,
miten tytöt ja pojat tuottavat sukupuolta sosialisaation prosessissa. (Mt.,
820–833.) Laura Hills (2006) puolestaan on etnografisessa tutkimuksessaan
havainnoinut Pohjois-Englannissa koulun liikuntatunteja ja haastatellut
12–13-vuotiaita tyttöjä. Hän tarkastelee tyttöjen sukupuolittuneita käsityksiä
ruumiillisuudesta koulun liikuntatunneilla. Tutkimuksessa liikunta edustaa
tilaa, joka korostaa sukupuolen ja fyysisyyden välistä suhdetta. Yhteistä et62 |
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nografisille tutkimuksille on kenttätyö, jonka aikana tutkija viettää aikaansa
tutkimassaan yhteisössä ja tuottaa tutkimusaineistoa yhdessä tutkittaviensa
kanssa. Laura Hills (2006) kertoo viettäneensä kentällä aikaa noin vuoden.
Inger Eliasson (2011) puolestaan teki kenttätyötä kahdella toisistaan erillisellä fyysisellä kentällä.
Etnografia ei ole pelkästään kenttätyötä, vaan se on monivaiheinen ja
värikäs prosessi, joka alkaa aineiston keräämisestä kentällä ja jatkuu kuvailusta analyysiin ja tulkintaan. Yleensä kenttä on jokin yhteisö, kulttuurin
osa-alue tai yhteiskunnan instituutio, johon tutkija astuu sisään itselleen
joko tuttuun tai vieraaseen. (Palmu 2007, 139.) Tutkin tyttöjääkiekkojoukkuetta, jota käsittelen tutkimuksessani yhteisönä. Katson, että valintani
liittyy feministisen tutkimuksen perinteeseen ja pyrkimykseen rikkoa käytäntöjä ja kyseenalaistaa itsestään selviä tapoja toimia (Naskali 2010a, 278).
Perinteisissä liikuntatutkimuksissa käytetään yleensä joukkueen käsitettä,
mutta näen, että yhteisön käsite sopii kuvaamaan joukkueen toimintatapoja
laajemmin, etäämpää ja teoreettisemmalla tasolla. Lisäksi joukkueella on
samoja ominaisuuksia, joiden mukaan yhteisökin määritellään. Yhteisö on
kokonaisuus, jolla on muun muassa yhteinen organisaatio ja joka voidaan
määritellä alueellisesti rajattavissa olevaksi yksiköksi, sosiaalisen vuo
rovaikutuksen tai yhteenkuuluvuuden sekä muiden symbolista yhteyttä
osoittavien ilmiöiden yksiköksi. Yhteisön jäsenillä on yhteisiä kokemuksia
ja kiinnostuksen kohteita, ja he kommunikoivat keskenään saavuttaakseen
intressejään. (Lehtonen 1990, 17; Mercer 2000, 105; Rogoff 2003, 80.)
Tiedostan, että tiedon paikantuneisuus ja alueellinen sekä sosiaalinen
konteksti ovat tärkeitä tutkimuksessa. Eettisien syiden ja tutkittavien
anonyymiyden turvaamisen takia voin paikantaa tutkimukseni vain seuraavin suuntaa antavin kuvauksin. Tutkimuksen kohteena oleva joukkue
sijaitsee pääkaupunkiseudun ulkopuolella keskikokoisessa teollisuus- ja
opiskelijakaupungissa. Joukkue, jossa pelaa 21 tyttöä, toimii osana paikallista
jääkiekkoseuraa. Iältään tytöt olivat 12–16-vuotiaita. Tyttöjen ikähaitari on
suuri verrattuna siihen, että tyypillinen ikäjakauma joukkuelajien junioritasolla on noin kaksi vuotta. Näin oli esimerkiksi Inger Eliassonin (2011)
havainnoimissa jalkapallojoukkueissa, joissa pelaajat olivat 12–13-vuotiaita.
Alueellisuus ja asukasmäärä vaikuttavat ryhmien muotoutumiseen ja ikäja3 Etnografia tutkimuksen metodologiana

| 63

kaumaan, mutta tyttöjen ikäjakauman syyt liittynevät enemmänkin siihen,
että jääkiekko ei ole tyttöjen keskuudessa suosittu joukkuelaji. Jääkiekkoa
harrastavia tyttöjä on poikiin ja muihin lajeihin verrattuna suhteellisen
vähän. Osa jääkiekkoa harrastavista tytöistä pelaa poikajoukkueessa, mikä
suoraan vähentää tyttöjääkiekkojoukkueiden pelaajamäärää. Niinpä useimmilla seuroilla ei ole mahdollista perustaa jokaiselle ikär yhmälle erikseen
tyttöjoukkuetta, vaan eri-ikäiset tytöt yhdistetään yhteen ryhmään kuten
tutkimassani joukkueessa.
Joukkuetta täydensi johtor yhmä, johon kuului vastuuvalmentaja, kaksi
apuvalmentajaa, kaksi jääkiekkohuoltajaa sekä joukkueenjohtaja. Lukuun
ottamatta apuvalmentajia kaikki muut johtoryhmän jäsenet olivat pelaajien
vanhempia. Valmentajat, joukkueenjohtaja sekä toinen huoltajista olivat
miehiä. Lisäksi johtor yhmään voi lukea mukaan joukkueen rahastonhoita
jan ja talkoovastaavan. Rahastonhoitajana toimi mies ja talkoovastaavana
nainen. Tyttöjen vanhemmat rakensivat puitteet joukkueen toimintamah
dollisuuksille. He osallistuivat tyttöjen kuljettamiseen ja erilaisiin käytännön
järjestelyihin toimimalla esimerkiksi erilaisissa tehtävissä sarjapeleissä. Myös
minut laskettiin johtoryhmän jäseneksi tutkijan ja huoltajan positiossa.
Matkani kyseisen yhteisön jäseneksi tutkijana ja huoltajana alkoi, kun
otin valmentajaan yhteyttä ja pyysin tutkimuslupaa keväällä 2009. Olin
yhteydessä myös seuran toiminnanjohtajaan. Kun vanhemmat kokoontuivat
seuraavan kerran vanhempainkokoukseen, jossa minäkin olin, valmentaja
otti tutkimukseni puheeksi. Pyyntööni suhtauduttiin myönteisesti. Koska
vanhempien keskuudessa ei ilmennyt halukkuutta joukkueen toiseksi naishuoltajaksi, 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 harjoituskausi
alkoi elokuussa 2009, annoin tytöille kirjallisen tutkimustiedotteen. Val
mentajat saivat myös omat kappaleensa. Lähetin vielä saman tiedotteen
sähköpostitse sekä tytöille että heidän vanhemmilleen.
Kuvaan etnografista kenttää kolmivaiheisena prosessina. Fyysisellä kentällä
tarkoitan paikkaa ja tilaa, johon tutkimukseni kohdentuu (ks. Atkinson
1992, 9). Fyysinen kenttäni muodostui paikoista ja hetkistä, joissa tytöt
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kokoontuivat harjoittelemaan ja pelaamaan pelejä. Päivinä, jolloin tytöillä
oli jääharjoitukset, fyysinen kenttäni oli jääkiekkokaukalossa ja sen liepeillä.
Kirjoitettu kenttä muodostuu kenttämuistiinpanoista ja muista kirjallisista
dokumenteista, esimerkiksi taustatietolomakkeista, kirjoitelmista, litteroiduista 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; Coffey & Atkinson 1996, 10, 45–52.) Tekstuaalisella kentällä tarkoitan
aineiston, koodauksen, analyysin ja kirjoittamisen tuloksena syntynyttä
valmista tekstiä (vrt. Atkinson 1992, 6–9; Palmu 2007, 138).
Fyysinen, kirjoitettu ja tekstuaalinen kenttä eivät ole toisistaan erillisiä
kenttiä, vaan ne ovat eläneet tutkimuksessani rinnakkain, päällekkäin ja
limittäin. Ollessani tekstuaalisella kentällä ja kirjoittaessani tutkimusraporttia olen palannut yhä uudelleen fyysisen kentän tapahtumiin. Näin
kirjoittaminen on ollut muistoihin palaamista, jolloin olen elänyt monet
tapahtumat uudelleen (vrt. Emerson, Fretz & Shaw 2001, 358). Etnografian
tutkimuskohde jakautuu konkreettisesti ja symbolisesti menemiseksi sinne
(going there), olemiseksi siellä (being there) ja olemiseksi täällä (being here).
Lopulta etnografiani on saanut muotonsa tilanteessa, jossa olen tutkijana ollut
tekstini kanssa kahden. Ollessani täällä olen kirjoittanut kaikki menemisen,
tulemisen ja olemisen vaiheet tutkimukseksi eli grafiaksi. (Vrt. Salo 1999, 17.)
Kun menin tutkijana kentälle ryhmän ulkopuolelta, jouduin vääjäämättä
tilanteisiin, joissa tunsin itseni aika ajoin naiiviksi. Ryhmän ulkopuolisena
jouduin kyselemään ymmärtääkseni asioita. Tein tarkennuksia ryhmän toi
minnasta ja toimintaan sisältyvistä käsitteistä. (Vrt. Rock 2001, 32.) Toisen
käden tieto omien lasten kokemusten pohjalta antaa hyvät lähtökohdat
tutkittavien elämismaailman hahmottamiseen ja ymmärtämiseen, mutta
toisinaan tunsin olevani hyvin kaukana tutkittavien maailmasta, esimerkiksi
silloin, kun jotkin lajiin kuuluvat termit ja käsitteet olivat minulle vieraita.
Jouduin tarkentamaan esimerkiksi sääntöihin liittyviä kysymyksiä lukemalla
Jääkiekkoliiton sääntökirjaa. Toisinaan palasin fyysiseltä kentältä tieteen
pariin hakemaan teorioista argumentteja, jotka käsittelevät jotakin kentällä
havaitsemaani tapahtumaa, asiaa tai vaikkapa valmentajan ja valmennetta
vien välillä käytyä vuorovaikutustapahtumaa.
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Tutkimuksen aineisto
Tässä alaluvussa esittelen tutkimukseni aineiston. Keskityn erillisissä alaluvuissa kuvaamaan kahta tärkeintä aineistomuotoa, jotka muodostavat
analyysini perustan. Ne ovat kenttämuistiinpanot sekä haastattelut ja erilaiset
muut vuorovaikutukselliset keskustelut. Seuraava taulukko kuvaa aineistoa
kokonaisuudessaan:
Taulukko 1. Tutkimuksen aineisto

Nimike

Kenttämuistiinpanot
(31.8.2009–8.5.2010)

Tilanne/tilaisuus

Kpl

Pelit

21

Harjoitukset

Aloitustilaisuus

1

Palautekeskustelu

1

Vanhempainpalaveri

Tyttöjen taustatietolomakkeet

Videotallenteet

19
Valmentaja
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1

1

90 min.

3 kpl

45–90 min.

Yksilöhaastattelu,
mukana 1 tyttö

1 kpl

90 min.

Harjoitukset

1

5

n. 30 min.

Yht. 2 h

Sarjapelit

11

30–45 min.

Tytöt:
Parihaastattelut,
mukana 2 tyttöä

Aloitustilaisuus
Pikkujoulu

Ääninauhuriäänitteet

6

20
5

Muistiot

Haastattelut

2

13

Ottelupöytäkirjat

Pelisääntölomake

Kesto/aika

1

Pikkujoulu

Muut palaverit

Tyttöjen kirjoittamat kirjoitelmat

46

Harjoitukset
Sarjapelit

1

12
5

1h

Yht. 59 min.
Yht. 1,5h

Kenttätyöskentelyni kesti elokuusta 2009 toukokuuhun 2010. Seurasin tyt
töjen harjoituksia pääasiassa kahtena tai kolmena iltana viikossa. Harjoitukset
kestivät kokonaisuudessaan noin kolme tuntia mukaan lukien ennen jäävuoroa
pidetyt oheisharjoitukset. Lisäksi kuljin joukkueen mukana sarjapeleissä, jotka
pelattiin lauantaisin ja sunnuntaisin. Harjoituksia, joissa olin läsnä, kertyi yh
teensä 46 kertaa. Peleissä olin mukana yhteensä 21 kertaa. Peleistä 17 oli sarjapelejä ja loput neljä varsinaisen sarjan ulkopuolella pelattuja harjoituspelejä.
Tutkimukseni merkittävimpinä tietolähteinä ovat olleet kentällä kirjoitta
mani kenttämuistiinpanot ja tyttöjen kirjoitelmat (20 kpl). Tytöt kirjoittivat
valmentajalle kirjoitelman, joka luvattiin tyttöjen suostumuksella tutkimuskäyttöön. Laadin kauden alussa tytöille täytettäväksi erillisen taustatietolomakkeen, jossa tiedustelin tyttöjen ikää ja mahdollisia aiempia joukkueita,
joissa he olivat pelanneet. Lisäksi kysyin, 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 palauttamatta. 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 täydentävässä roolissa ovat olleet erilaiset kirjalliset dokumentit:
vanhempainpalavereiden muistiot, ottelupöytäkirjat ja joukkueen kirjalliset,
tekstin muotoon kirjoitetut pelisäännöt sekä videotallenteet, joista osa on minun, osa muiden henkilöiden kuvaamia. Aikomukseni oli käyttää videokameraa
havainnoinnin apuna, mutta luovuin ajatuksesta kuten Päivi Berg (2010, 108) ja
Elina Paju (2013) ovat myös tehneet. Muutamia kertoja pukukopissa kuvates
sani jotkut tytöistä välttelivät kuvattavaksi joutumista. Lisäksi videoin joitakin
kertoja jäällä tapahtuvia harjoituksia, mutta luovuin siitäkin, koska epäilin
kuvaamisen häiritsevän tyttöjen keskittymistä. Nauhoitin myös ääninauhurilla muutamia tilanteita, joissa valmentaja antoi tytöille ohjeita harjoituksissa
tai palautetta pelien jälkeen. Varmistin ensin valmentajalta, saanko käyttää
nauhuria. Lisäksi otin nauhurin käytön puheeksi tyttöjen kanssa pukukopissa.
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Kenttämuistiinpanot osana aineistoa

Kenttämuistiinpanojen kirjoittaminen on ollut olennainen osa etnogra
fista tutkimusprosessiani. Kenttämuistiinpanoillani tarkoitan punaista,
valkokukallista vihkoa, jota kuljetin laukussani mennessäni seuraamaan
tyttöjen harjoituksia tai pelejä. Kirjoitustekniikkana käytin perinteistä
kynällä kirjoittamista. Kenttämuistiinpanojen kirjoittaminen on yksi tapa
tallentaa kentällä tehtyjä havaintoja (Hammersley & Atkinson 1983, 145).
Kenttämuistiinpanojen kirjoittaminen voidaan ymmärtää aineistontuotan
non muotona, jossa aineiston synty nähdään sosiaalisena prosessina ja tutkija
kenttämuistiinpanoja kirjoittaessaan myös väistämättä merkityksellistää il
miötä (Ramazanoglu & Holland 2002, 154). Siten kenttämuistiinpanot ovat
aina samaan aikaan sekä tutkimusaineistoa että tutkijan havaintojen pohjalta
tehtyjen tulkintojen tulosta (DeWalt & DeWalt & Wayland 2000, 271).
Kenttämuistiinpanoni ovat kirjoitettuun muotoon saatettua presen
taatiota kentällä tekemistäni havainnoista. Muistiinpanojen tuottaminen
on myös tulkintaprosessi, jossa olen väistämättä joutunut tekemään erilaisia
valintoja siitä mitä, missä ja miten kirjoitan. (Ks. Emerson & Fretz & Shaw
2001, 8–10, 353.) Aluksi yritin kirjoittaa muistiinpanot paikan päällä, mutta
tilanteiden hektisyyden ja kiireen vuoksi vaihdoin käytäntöä ja kirjoitin
havaintoni vihkoon saapuessani kotiin. Jos olin väsynyt tai kiireinen kotiin
tullessani, jätin muistiinpanojen kirjoittamisen seuraavalle aamulle. Kun
havaintoja oli kertynyt viikolta tai kahdelta, siirsin muistiinpanot tietokoneelle. Joskus kirjoitin tärkeältä tuntuvia havaintoja ja kommentteja myös
erillisille pikkulapuille, esimerkiksi lompakosta löytyviin kauppakuitteihin,
joista sitten siirsin tiedot tietokoneella olevaan tiedostoon. Kenttämuis
tiinpanojen tuottaminen on uudelleen kirjoittamista, jossa asioiden kuvaus
on interaktiivinen, kuvainnollinen ja historiallinen prosessi, johon tutkijan
lukemat tekstit, elämänhistoria ja kollegoiden kanssa käydyt keskustelut
kietoutuvat (Clifford 1990, 54–57).
Muistiinpanoni muotoutuivat osittain episodeiksi, jotka tarkoittavat
Harriet Strandellin (1994, 44) mielestä ajallisesti ja paikallisesti yhtenäiseksi
rajattua tapahtumaketjua, jossa on oma osallistujakokoonpanonsa. Episodit
rakentuvat tapahtumien kuvaamisesta sellaisena kuin havainnoija ne näkee,
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mutta mukaan kirjoitetaan myös osallistujien repliikit. Edellinen määritelmä korostaa tapahtumien puitteita, aikaa ja paikkaa, kun taas Ulla-Maija
Salon (1999, 68) määritelmässä korostuvat tapahtumien luonne ja mer
kityksellisyys. Hänen mukaansa episodi on tapahtumakulku, joka nousee
vuorovaikutuksessa esiin keskeisyytensä, merkittävyytensä tai seuraustensa
vuoksi, tai joka kiinnostavuudessaan tai yllättävyydessään herättää tutkijan
mielenkiinnon (mt., 68). Kirjaamani episodit sisältävät piirteitä molemmista määritelmistä. Toisinaan kiinnitin huomioni kentän tapahtumiin ja
toimintaan. Kirjasin muistiin, mitä tapahtui, mitä tehtiin, miten asioihin
reagoitiin, kuka oli äänessä, ketkä puhuivat tai toimivat ja miten puhuttiin.
Joskus puolestaan käänsin katseeni 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 etenemistä.
Oheinen katkelma kuvaa tunnelmia, kun annoin tytöille tutkimustiedotteen,
jossa haastattelut mainittiin yhtenä aineistonhankinnan muotona:
31.8.2009 Harjoitukset. Annoin tytöille tiedotteen, joka on osoitettu
sekä pelaajille että heidän huoltajilleen. Kolme innokkainta sanoi lä
hestulkoon yhteen ääneen: ”Haastattele minua.” Yksi tytöistä kysyi, voiko
haastattelussa mainita sitä, että tytöt eivät saa jäävuoroja yhtä paljon
kuin poikajoukkueet. Kerroin tytöille, että tietysti he saavat ottaa esiin
sellaisia asioita, jotka ovat heille tärkeitä, koska heidän kokemuksista
juuri on kysymys. Jäin pohtimaan tutkijan valtaa ja tiedon luonnetta.
Millä oikeudella voisin määrittää, mitä he ottavat haastattelussa esiin
[...]. (Kenttämuistiinpanot.)
Olin kasvokkain itselleni haastavan tilanteen kanssa elokuun loppupuo
lella jakaessani tytöille tiedotetta tutkimuksestani. Tiedotteessa mainitsin
toiveestani haastatella tyttöjä. Saadessaan lappusen käteensä yksi tytöistä
kysyi, saako haastattelussa esittää omia mielipiteitä. Kysymys haastoi poh
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timaan, miten tutkijana voisin määrätä, mikä aihe on oikeutettu haastattelun
sisällöksi ja minkä puolestaan voisin sulkea ulos keskustelusta. Toiseksi se
johdatti miettimään, miten tutkijan ja tutkittavan välinen suhde mielletään
haastattelussa helposti tutkijan valta-asemaan pohjautuvaksi ja millaisia odotuksia haastattelun kulkuun liitetään. Kysymyksen myötä jouduin kysymään
itseltäni, haluanko sijoittaa itseni asemaan, jossa minut nähtäisiin valtiaana,
joka asemansa perusteella on oikeutettu asettamaan sanat tutkittaviensa
suuhun ja jossa tutkittava asemoidaan erityisen vallan kohteeksi. Sara Ah
media (2000, 49–68) mukaillen halusin ymmärtää etnografiani eettiseksi
kohtaamiseksi, jossa tutkija kuuntelee tutkimukseensa osallistuvia ihmisiä
samalla kunnioittaen heidän tietämistään ja niitä merkityksiä, joita he
asioille antavat. Tuossa tilanteessa kysymykset jäivät vielä avoimiksi, koska
keskustelu aiheesta ei jatkunut pidempään emmekä sopineet haastattelujen
käytännön järjestelyistä enempää.
Joitakin viikkoja edellistä repliikkiä pohdittuani minulle selkiytyi, että
en halua asettaa itseäni positioon, joka tytön kysymyksestä piirtyi, koska
valta kehysti positiotani jo entuudestaan osallistuvan havainnoijan roolissa
(ks. seuraava luku). Tahdoin nähdä haastattelut enemmänkin vuorovaiku
tustapahtumana, jossa tutkija yhdessä tutkittaviensa kanssa osallistuu
tiedonmuodostusprosessiin (Ruusuvuori & Tiittula 2009). Ymmärrän
haastattelutilanteen dialogiseksi prosessiksi. Se on vuorovaikutustapahtu
ma, josta ymmärr ykset, merkitykset ja tulkinnat kumpuavat esiin yhteisessä
horisontissa. Yhteinen horisontti piirtyy tilana, jossa etsitään ja pohditaan
itse kullekin merkityksellisiä asioita ja jossa mahdollistuu myös tutkimus
kysymysten kannalta olennainen toimijuuden reflektoiminen.
Palasin keskusteluhetken järjestämiseen kenttätyövaiheeni loppupuolella
eli maalis-huhtikuun tienoolla. Ajattelin, että tuolloin olisin tutustunut
kentän jäseniin paremmin. Barbara Sherman Heyl (2001, 369) näkee, että
parhaimmillaan haastattelu toteutuu projektissa, jossa tutkija on muo
dostanut kunnioittavan ja jatkuvan suhteen informantteihin kentällä läsnä
ollessaan. Suhteen on oltava tarpeeksi läheinen, jotta tutkija pääsisi aitoon
näkökulmien vaihtoon haastateltaviensa kanssa. Tiesin myös, että tuolloin
sarjapelit olisivat jo takana eikä tutkimukseni siten ainakaan vaikuttaisi
häiritsevästi pelien kulkuun ja tyttöjen keskittymiseen. Otin keskustelua
70 |

Tytöt kaukalossa

koskevan kysymykseen uudelleen esiin helmi-maaliskuun aikana. Yhteensä seitsemän tyttöä halusi osallistua haastatteluihin. Tarjosin heille myös
mahdollisuutta osallistua yhdessä toisen pelaajan kanssa tilaisuuteen, jos
yksin osallistuminen jostain syystä aiheutti epäröintiä. Vain yksi tyttö saapui
yksinään tapaamaan minua. Loput tytöistä saapuivat haastattelutilaisuuteen
pareittain. Lisäksi tapasin valmentajan hänen ehdottamassaan paikassa,
jossa keskustelimme pääasiasta samoista teemoista kuten tyttöjenkin kanssa,
mutta puheenaiheet rönsyilivät myös teemojen ulkopuolelle.
Tavoitteenani oli tutkimushaastattelun myötä tuottaa tutkimusaineistoa
tutkittavien puheesta, joka liittyy tutkittavaan ilmiöön tai aiheeseen (vrt.
Rastas 2009, 78). Ajattelin, että etnografisen haastattelun myötä olisi mah
dollista kerätä yksityiskohtaista tietoa suoraan niiltä, jotka osallistuvat tut
kittavaan sosiaaliseen maailmaan (ks. Heyl 2001, 369). Kun lähtökohtana on
tutkijan tiedon rakentuminen vuorovaikutuksessa, on vaikea edes kuvitella
etnografista tutkimusta, jossa tutkija menisi kentälle pelkästään havain
noimaan ja keräämään valmiita dokumentteja. Kentällä ollessaan tutkijan
tarkoitus on käydä keskustelua ja rakentaa dialogia kentällä kohtaamiensa
ihmisten kanssa. (Rastas 2010 67.)
Ensimmäinen kohtaaminen tapahtui jäähallilla tyttöjen harjoitusten
yhteydessä. Kun muut tytöt lähtivät viereiseen halliin tekemään oheishar
joitteita, kaksi tytöistä lähti mukaani keskustelemaan jääkiekosta. Aluksi olin
ajatellut keskustella pukuhuoneessa, joka olisi paikkana tuttu ja turvallinen,
mutta koska emme tuolla kertaa päässeet sinne, päätimme jutella katsomossa.
Katsomossa ei ollut muita ihmisiä, mutta jäällä harjoiteltiin taitoluistelua
ja taustalla soiva musiikki häiritsi keskustelun kulkua siinä määrin, että
aika ajoin haastateltavien ääni peittyi musiikin alle. Keskusteluhetki eteni
pääasiassa minun ehdoillani ja kysymysteni ohjaamana. Tyttöjen vastaukset
jäivät lyhyiksi ja tein paljon täydentäviä kysymyksiä. Keskusteluun sisältyi
myös hiljaisia hetkiä. Joskus hiljaisuus tarkoittaa kompleksista reaktiota, eli
vastaaja ei tiedä, mitä sanoa. Haastattelijan tulee kuitenkin haastateltavaa
kunnioittaen hyväksyä hiljaisuus ja antaa hänelle mahdollisuus miettiä asiaa
– tai antaa myös olla vastaamatta. (Heyl 2001, 376.) Niinpä en tehnyt enää
lisäkysymyksiä, jos olin sellaisen jo tehnyt eikä haastateltava enää syystä tai
toisesta kommentoinut asiaa.
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On mahdollista, että hiljaiset hetket ja lyhyet vastaukset johtuivat ajasta
ja paikasta. Sen lisäksi että sosiaalinen konteksti, haastattelutilanne ja haastattelusuhde ovat merkityksellisiä, aika ja paikka vaikuttavat myös haas
tattelun laatuun. (Heyl 2001, 379.) Yhtä hyvin on mahdollista, 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 keskustelemaan aiheesta pareittain, aloin miettiä, millä
tavalla keskusteluhetket etenisivät. Olin pohtinut valmiiksi joitakin teemoja,
joista keskustelisimme. Aloitin tilaisuudet kysymällä, onko heillä itsellään
mielessä jokin tärkeä aihe, jonka he haluavat nostaa esiin. Näin halusin
antaa tilaa tutkittaville ja heidän omille mielenkiinnon kohteille. Kysymyksen vapaamuotoisuuden vuoksi jokainen haastattelutilanne muotoutui
erilaiseksi eikä siten edennyt liitteenä olevan haastattelurungon mukaan.
Ohjasin kuitenkin keskustelua niin, että kaikki suunnittelemani teemat
käytiin läpi. Yksi teemoista rakentui harrastuksen merkityksen ympärille.
Toinen teema oli valmentaminen. Seuraava teema liittyi yhteisöllisyyteen
ja viimeinen koski sukupuolta.
Seuraavat keskustelutilaisuudet sujuivat jo paljon joustavammin kuin
ensimmäinen. Yksi niistä pidettiin harjoitusten yhteydessä, mutta tytöille
varatussa pukuhuoneessa aikana, jolloin muu osa joukkuetta oli hallin
läheisyydessä oheisharjoituksissa. Loput keskusteluista sovimme pidettäväksi toukokuussa harjoitusten ulkopuolella, mutta paikkana oli jälleen
jäähallin pukuhuone, koska se tuntui luontevalta paikalta ja myös tytöt
ehdottivat sitä tapaamispaikaksi. Ensimmäistä haastattelua seuranneissa
kahdessa keskusteluhetkessä oli piirteitä, joiden pohjalta rinnastan tilanteet ryhmäkeskusteluun. Suomalaisissa tutkimuksissa ryhmäkeskusteluun
on tyypillisesti osallistunut kuudesta kahdeksaan henkilöä, mutta katson
ryhmän muodostuvan jo kahdesta ihmisestä mukaan lukien itseni tutkijana. Pyrin toimimaan tilanteissa noudattelemalla ryhmäkeskustelun ideaa.
Ryhmäkeskustelussa vetäjä pyrkii tietoisesti saamaan aikaan osallistujien
välille vuorovaikutusta tarjoten aiheeseen liittyviä teemoja osallistujien
keskenään keskusteltavaksi (Valtonen 2009, 223–224). Ryhmäkeskustelut
olivat haastattelun tavoin tilanteita, joissa osapuolet pyrkivät hyödyntämään
kulttuuristen merkitysten varantoaan ja yhteistoiminnassa tuottavat arki
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järkeilyä ja jäsennyksiä kulloinkin keskustelun aiheena olevasta teemasta
(Nikander 2010, 242).
Näissä kohtaamisissa palattiin yhdessä menneeseen aikaan, yhteisiin
muistoihin ja yhdessä vietettyyn aikaan – kurottiin mennyttä umpeen
Tarja Tolosen ja Tarja Palmun (2007, 102) sanoja lainatakseni. Keskuste
luhetket sisälsivät viittauksia yhteisesti tunnettuihin ihmisiin, tapahtumiin
ja paikkoihin; edellisiin peleihin, harjoituksiin, valmentajiin ja muihin
tuttuihin ihmisiin. Jaoimme ennakko-oletuksiamme, kokemuksiamme ja
tunteitamme suhteessa toimintaympäristöön. (Ks. myös Coffey 1999, Tolo
nen & Palmu 2007.) Nämä keskustelutuokiot etenivät pääasiassa tyttöjen
ehdoilla ja tyttöjen kielellä. Vaikka keskustelimme samoista teemoista kuin
aiemmassakin haastattelussa, koin, että viimeisten keskustelujen myötä
näkökulmat laajenivat. Etnografisessa haastattelussa esitetyt kysymykset
eivät synny pelkästään tutkijan esioletuksen ja tutkimuskirjallisuuteen pe
rehtymisen avulla, vaan aina myös tutkimuskentän ohjaamina. Kun tutkija
keskustelee tutkittavien kanssa, hänen ymmärr yksensä kentän suhteista ja
tapahtumista muotoutuu jokaisessa haastattelussa hieman erilaiseksi kuin
mitä se aiemmissa haastatteluissa on ollut. (Tolonen & Palmu 2007, 92.)
Keskustelutilanteen alussa varmistin, saisinko nauhoittaa keskustelut.
Koska kukaan ei kieltäytynyt, nauhoitin keskustelut. Voidakseen analysoida
haastatteluja tutkijan on muutettava haastattelut kirjoitettuun muotoon eli
litteroitava ne (Tiittula & Ruusuvuori 2009, 16). Litteroin aineiston kesäkuussa 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 ylimääräiset 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 tutkimuksessani ollut. Aluksi kuvaan matkaani
tutkijan positioon ja määrittelen positioni jääkiekkojoukkueen huoltajana
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toimimisen pohjalta. Sen jälkeen lähestyn positiota ruumiillisena kokemuksena, minkä jälkeen analysoin tutkijan ja tutkittavan välistä valtasuhdetta.
Position rinnalla puhutaan tutkijan paikasta tai tutkijan paikantumisesta.
Positioon sisältyy tutkijan suhde aiheeseen, aineistoon ja tutkimukseen
osallistuviin henkilöihin. (Ronkainen, Pehkonen, Lindblom-Ylänne &
Paavilainen 2011, 71.) Matkani tutkijan positioon on kehittynyt useiden
vuosien aikana. Suhteeni tutkimuksen aiheeseen on syntynyt lasteni jääkiek
koharrastuksen pohjalta. Olin jo vuosia seurannut jääharjoituksia ja pelejä
katsomosta, mutta katsomosta näkee vain sen, mitä jäällä tapahtuu. Halusin
tutustua tutkimuskohteeseeni vielä lähempää ja päästä näkemään sekä kuulemaan tapahtumia sellaisissa paikoissa, joita katsomosta ei voi tavoittaa.
En myöskään katsonut eettisesti sopivaksi tavaksi tehdä tutkimusta niin,
että havainnoinnin kohteena olevat ihmiset eivät tiedä aikeistani siitäkin
huolimatta, vaikka toiminta tapahtui julkisissa tiloissa silloin, kun joukkue
oli jäällä. Lisäksi näen tutkimusaiheellani yhteyksiä opiskeluvuosien varrella
tekemiini erilaisiin seminaaritöihin, jotka ovat jollakin tavalla käsitelleet
kasvattajan ja kasvatettavan väliseen suhteeseen liittyvää valtapositiota. Siten
tutkijan positioni on rakentunut kasvatustieteelliseltä perustalta.
Suhteeni aineistoon ja tutkimukseen osallistuviin henkilöihin rakentuu
etnografiselle tutkimukselle tyypilliseen tapaan kenttätyöskentelyssä ja osallistuvassa havainnoinnissa. Ne ovat perinteisiä tutkimusmenetelmiä, joita on
käytetty sosiaaliantropologisessa ja etnografisessa tutkimuksessa (Delamont
2004, 206). Tutkimuksen kenttä ja tutkijan orientaatio vaikuttavat siihen,
millaiseksi tutkijan positio kentällä muotoutuu ja kuinka paljon tutkija on
mukana arjen toiminnassa; osallistuuko hän toimintaan vai jääkö seuraa
maan tapahtumia sivusta (Spradley 1980, 58–62; Paju 2013, 37). Kuvaan
positiotani Carol P. Germainin (2001, 237—267) nimeämällä havainnoija
osallistujana roolissa, jossa tutkija osallistuu toimintaan ja rooli sekä tavoitteet
ovat julkisia kohteelle. Osallistuin joukkueen toimintaan sekä huoltajana
että tutkijana. Positioni huoltajana ja tutkijana oli kentän jäsenten tiedossa.
He olivat tietoisia siitä, että huoltajan töiden rinnalla tein tutkimusta. Myös
tavoitteeni tulivat julkisiksi kentän jäsenille.
Tutkijan ja huoltajan tehtävien pohjalta positioni voisi nimetä kak
soisrooliksi, kuten Esa Rovio (2002, 15) kuvaa omaa sijoittumistaan tutki74 |
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jaksi ja toimijaksi. Hänen tavoitteenaan oli suunnitella, toteuttaa ja arvioida
psyykkisen valmennuksen ohjelma joukkuelajiin. Hän pyrki toimintatutkimuksessaan tietoisesti vaikuttamaan jääkiekkojoukkueeseen kehittävällä
tavalla. (Mt., 15.) Tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan ollut tavoitteena
auttaa joukkuetta kehittymään kohti tavoitteitaan, vaan toimijan paikkani
määräytyi omien intressieni, tutkimustehtävieni ja huoltajan positiooni
liittyvien tehtävien perustella:
20.9.2009. Harjoitukset. Kopissa: Tytöt (loputkin) tulevat ja lähtevät
saman tien ulos tekemään kuivatreenejä. Täytämme pullot. Seuraavaksi
vuorossa on varusteiden vaihtaminen. Jaamme harjoituspaidat. Kopissa
mankka huutaa taas täysillä ja tytöt meluavat keskenään, paitsi muu
tamat, jotka seuraavat hiljaisena toisten tyttöjen touhuja itse keskittyen
pukemiseensa. Huoltaja pyytää hiljaisuutta, jotta voisimme kysyä kuka
tilaa joukkueen logolla varustetun collegepuvun. Lähimpänä istuvat tytöt
vastaavat, mutta perällä oleva porukka jatkaa omia juttujaan. Huoltaja
menee ja keskeyttää heidät. Hän saa vastauksen kysymykseensä, mutta sen
jälkeen tytöt jatkavat omia juttujaan. Meteli yltyy sen verran kovaksi
ja homma hervottomaksi, että yhteen ääneen huomautamme, mitä kello
on. Huomautus tehoaa ja kaikki menevät kasseilleen ja pukevat. Lähden
pois kopista. Käyn katsomassa 19.27, ovatko he valmiina. Maalivahti
on enää kopissa. Muut ovat lähteneet. Jäällä: Vaihtoaitiossa on paljon
porukkaa. Yksi tytöistä istuu siellä välillä, mutta menee sitten pois. Yksi
entisistä pelaajista, joka ei pelaa enää joukkueessa, tulee istumaan aitiossa
istuvan tytön viereen. Yksi tytöistä on sairaana, joten hän ei jäällä, mutta
katsoo vaihtoaitiossa harjoituksia. Yhden tytön äiti käy aitiossa. Useampia
pelaajia istuu aitiossa. Jonkun varusteet haiskahtavat pahalle, hikiselle.
(Kenttämuistiinpanot.)
Positiotani leimasi liikkeessä oleva ja tehtävästä toiseen vaihteleva toimin
nallisuus. Osallistuin joukkueen toimintaan huoltajana, mutta käytännössä
positioni määräytyi niin, että päävastuu huoltajan töistä jäi toiselle huoltajalle. Tein kuitenkin huoltajan tehtäviä niin paljon kuin havainnoimiseltani
vain kykenin. Toimintaani ohjasivat huoltajan tehtävät, jotka muodostuivat
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arjessa samankaltaisiksi ja toistuviksi rutiineiksi. Työtehtävät koostuivat
juomapullojen täyttämisestä ja kuljettamisesta, pelipaidoista huolehtimisesta
sekä muista yleisistä järjestyksen ylläpitotehtävistä. Arjessa rutiinit rakentuivat niin, että täytimme toisen huoltajan kanssa vesipullot sillä aikaa kun tytöt
olivat tekemässä oheisharjoittelua. Jos oheisharjoituksia ei jostakin syystä
pidetty, täytimme pullot tyttöjen pukiessa varusteita. Yleensä valutimme
veden pulloihin vessassa tai suihkuhuoneessa olevasta erillisestä vesihanasta.
Seuraavaksi jaoimme tytöille pelipaidat. Vietyämme pullot ja erillisen
huoltotarvikelaatikon jään vieressä olevaan vaihtoaitioon etsimme lähialueelta – joko hallin ulkopuolelta tai jään huoltokoneiden varaston läheisyydestä – jäätä tai lunta pusseihin, joita käytettiin ensiapuna loukkaantumisiin.
Peleissä käytännöt olivat samat, mutta tilanteena oli vain sarjapeli, vastassa
poikajoukkue ja sijaintina joko tutuksi tullut kotihalli tai vieraspaikkakunnan
halli riippuen siitä, missä peli pelattiin. Harjoitusten ja pelien jälkeen vuorossa
oli pullojen ja huoltolaatikon kuljettaminen pukuhuoneeseen, pullojen tyh
jentäminen ja paitojen kerääminen tytöiltä pois. Lopuksi tarkistimme, oliko
pukuhuone joukkueen jäljiltä siistissä kunnossa. Sen jälkeen olimme valmiit jättämään hallin. Toinen huoltaja kuljetti vesipullot ja muut varusteet mukanansa
kotiin, koska joukkueella ei ollut käytössä omaa erillistä varastotilaa hallilla.
Toiminnallisuus tuo omat haasteensa havainnoivan osallistujan toimi
juuteen, kuten Ruth Behar (1996, 5) epäilee kirjoittaessaan osallistumisen
ja havainnoinnin paradoksista. Hän kysyy, miten havainnoida ja osallistua
samanaikaisesti niin, että havainnoiminen ei häiriinny (mt., 5). Osallistu
minen huoltajan tehtäviin toi väistämättä eteen tilanteita, joissa havainnointi
jäi toissijaiseksi toimijuuteni kohdistuessa vaikkapa vesipullojen täyttämiseen
tai muuhun varustehuoltoon. Vesipulloja täyttäessäni olin tilassa, josta ei
ollut näkö- tai kuuloyhteyttä muuhun toiminnalliseen ympäristöön.
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. Tunnistan, 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 toisin kuin minä tehdessäni vain avustavia tehtäviä. Olen pohtinut, tuoko
sisäpiiriläisen positio vielä joitakin muita jännitteitä position ja analyysin
välille. Tutkijana kuuluin suomalaiseen kantaväestöön kuten tutkittavanikin,
mutta millaisia jännitteitä silloin olisi syntynyt, jos positioon olisi liittynyt
etnistä ja kulttuuritaustoihin liittyvää eroavuutta? Tutkimuspaikkakunnalla
asuu erilaisista etnisistä ja kulttuuritaustoista tulevia nuoria, mutta tähän
harrastukseen heitä ei ollut kulkeutunut. Tämä voi osaltaan johtua har
rastuksen taloudellisista tekijöistä, mutta myös siitä, että monissa kulttuureissa jääkiekkoa ei tunneta lainkaan, eikä sitä harrasteta kaikissa maissa.
Lisäksi olen pohtinut, miten tuttujen naisten ja tyttöjen kertomat tarinat
olivat värittäneet minun ajatuksiani, käsityksiäni ja ennakkoluulojani.
Vääristävätkö sisäpiiriläisen tuoma läheisyys ja siihen liittyvät ruumiilliset
kokemukset liiaksi tulkintojani? Katson, että tähän etäisyyttä ovat kuitenkin
tuoneet kenttätyöskentelyn ja analyysin sekä tulkinnan väliin sijoittuneet
”välivuodet”. En päässyt käsiksi aineistoon heti kenttätyöskentelyn jälkeen,
vaan aloitin analyysin vasta reilun vuoden kuluttua.
Kuvauksesta käy ilmi, että etnografiselle tutkimukselle on ominaista
omakohtainen ruumiillinen kokemus (vrt. Atkinson, Coffey, Delamont,
Lofland & Lofland, 2001). Koen, että etnografisessa havainnoinnissa ja
osallistumisessa ruumiillisuus on läsnä ehkä vahvemmin kuin missään
muussa tutkimuksessa. Etnografina osallistuin yhteisön arkeen pyrkien
avaamaan kaikki aistini vastaanottamaan tietoa; kuuntelin, katselin ja tun
nustelin tutkimassani yhteisössä (vrt. Lappalainen 2007c, 113). Katsellessani
ja kuunnellessani haistoin kylmän ja kostean jään, hallien rakenteisiin syöpyneen kosteuden ja pukuhuoneissa sekä niiden lähellä olevilla käytävillä
leijuvan hikisten varusteiden tuottaman hajun. Haistoin hajut välillä niin
voimakkaasti, että ajatus koppiin menemisestä tuntui epämiellyttävältä.
Kopissa soiva musiikki yhdistettynä toisinaan äänekkääseen valmistautumi
seen koetteli hermojani. Toisinaan se myös häiritsi muiden aikuisten työtä
sellaisissa tilanteissa, joissa aikuisilla olisi ollut jotakin sanottavaa.
Laajensin ruumiillisten kokemusten kirjoa tunnustelemalla, miltä jääkiekon harjoitteleminen kaukalossa tuntuu. Kauden lopussa ja sarjapelien
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jo ollessa takana puin varusteet ylleni ja menin tyttöjen mukaan jäälle.
Kokemus oli mieleenpainuva ja hauska. Taidoissani oli parantamisen varaa,
mutta suurin anti kokemuksesta oli yrittämisen riemu ja harjoitustilantei
den ymmärtäminen sekä tyttöjen kokemusmaailman hahmottaminen oman
kokeilun myötä. Kuinka paljon keskittymistä valmentajan ohjeiden kuunteleminen vaatiikaan ja kuinka paljon riemua sisältyy niihin hetkiin, kun
pääsee harjoittelemaan erilaisia taitoja saaden niistä onnistumisen tunteita.
Vaihtoaitiossa tapahtuva liikehdintä herpaannutti havainnoimista ja
tutkimuksellista otetta. Havainnointia rajoittavista seikoista huolimatta
koen, että osallistuminen joukkueen toimintaan huoltajan parina antoi hy
vän perustan tutkimukselleni. Osallistuminen mahdollisti henkilökohtaisen
tutustumisen kaikkiin joukkueen jäseniin. Lisäksi osallistuminen avasi
näköaloja julkisen näyttämön taustalla ja mahdollisti piiloisten toimintojen
tarkastelun epävirallisissa käytännöissä. Koen sukupuoleni määrittäneen
sijoittumistani kentälle positiivisella tavalla, koska samaa sukupuolta edusta
vana toimitilani ei rajautunut vain yleisiin tiloihin, vaan minulla oli vapaus
kulkea tyttöjen mukana sosiaalitiloissa aina pukuhuoneesta suihkutiloihin
saakka. Miespuolisena tutkijana tähän ei olisi ollut mahdollisuutta.
Olen tutkimusmatkani varrella miettinyt usein tutkijan ja tutkittavan
välisen, mutta myös lasten ja aikuisten välisen epäsymmetrisen valtasuhteen
problematiikkaa (ks. myös Lappalainen 2007b, 66; Paju 2013). Rinnastan
tutkimukseni kontekstin kasvatukselliseen kontekstiin huoltajana toimimisen pohjalta ja harrastukseen liitettävien kasvatuksellisten tavoitteiden myötä, jotka seura on kirjannut toimintaperiaatteisiinsa. Katson, että huoltajan
tehtävät velvoittivat minua noudattamaan samoja periaatteita, joita seura
ja valmennus noudattivat. Kasvatuksen kontekstissa aikuisen ja lapsen rooli
ovat jo lähtökohdiltaan erilaiset, koska aikuisella on suhteessa oma asemansa
ja velvoitteensa (Lappalainen 2007b, 67). Siitä syystä aikuisen roolissa on
erityistä valtaa. Useissa tutkimuksissa tutkijat ovat pyrkineet minimoimaan
valtansa päästäkseen tasavertaiseen asemaan tutkittavien kanssa. Esimerkiksi
Harriet Strandell (1994), Sirpa Lappalainen (2006) ja Elina Paju (2013) ovat
tutkimuksissaan pohtineet tutkijan position yhteydessä valtakysymyksiä. He
ovat pyrkineet minimoimaan auktoriteettiasemansa ja olemaan ”erilainen

78 |

Tytöt kaukalossa

aikuinen”. Lisäksi tavoitteena on ollut pyrkimys välttää puuttumasta jäsenten
keskinäisiin väleihin ja toimintaan (Paju 2013, 42–43, 51).
Koska positioni oli määräytynyt jo ennalta huoltaja-tutkijapositioksi, en
katsonut mahdolliseksi asettua samaan asemaan tutkittavien kanssa enkä
edes toimia ”erilaisena aikuisena”. Valta ja auktoriteettiasema olivat väistämättä läsnä positiossani, mutta välttääkseni valtapositiota pyrin tietyissä
tilanteissa kuitenkin integroitumaan tyttöihin samalla tavalla kuin Päivi
Berg (2010a) tutkimiinsa oppilaisiin. Vaihtoaitiossa sijoituin tyttöjen kes
kelle, mutta kopissa toimintani oli liikkeessä olevaa lukuun ottamatta hetkiä,
jolloin valmentaja oli äänessä. Tuolloin istuin paikoillani penkin päässä,
oven läheisyydessä tai lattialla oven edessä. Paikkani tilassa jäsentyi omana
henkilökohtaisena 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 käyttäytyvän. Otin
asennon, jossa istuin hiljaa ja kuuntelin äänessä olevaa valmentajaa. Pyrin
tekemään itseni näkymättömäksi, koska pelkäsin näkyvyyteni häiritsevän
tyttöjen keskittymistä ja valmentajan ohjeistusta. Lisäksi pyrin tietyissä
tilanteissa tietoisesti minimoimaan vallankäyttöäni jäämällä taustalle ja
jättäen vastuun toiselle huoltajalle, kuten katkelman tilanteessa aluksi koe
tin tehdä. Kun meteli kopissa kävi hermoja raastavaksi, ryhdyin tukemaan
huoltajaa hänen kehotuksissaan saada aikaiseksi rauha ja hiljaisuus, jotta
tärkeiden asioiden tiedottaminen oli mahdollista. Muita tällaisia tilanteita
olivat hetket, jolloin joku tytöistä oli unohtanut toimintasääntöjen mukai
sen käyttäytymisen.
Kasvatuksellinen konteksti asettaa aikuisuudelle ja tutkijuudelle erityisen
haasteen. Aikuisena se ei oikeuta käyttämään valtaa ja auktoriteettiasemaa
mielivaltaisella tavalla, mutta ei myöskään verhoutumaan tutkijan position
taakse. Tutkija ei voi luopua vallasta tai sen mukana tuoman problematiikan
pohtimisesta. Tässä perustavanlaatuiseen asemaan nousevat eettiset kysymykset, joita pohdin seuraavassa luvussa.
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Eettiset kysymykset
Lähtökohtanani on ollut, että pyrin suojelemaan tutkittavien anonyymiyttä.
Eettisten kysymysten pohtiminen on ollut läsnä tutkimuksessani koko
tutkimusprosessin ajan. Feministiseen tutkimusperinteeseen sitoutunut
etnografi kiinnittääkin katseensa metodologisiin ja eettisiin kysymyksiin,
jotka ovat sidoksissa tutkimuksen kontekstiin ja valtasuhteisiin (Skeggs 1997,
23; Edwars & Mauter 2002, 27). Koska tutkimus on riippuvaista ihmisten
välisistä suhteista ja heidän sitoutumisestaan tutkimukseen, on eettisten
ongelmien pohtiminen tärkeää. Etiikka muovaa tutkimusprosessia aina
teemojen valinnoista osallistumiseen saakka. Siihen sisältyvät myös neu
vottelut kentälle pääsemisestä ja kentällä vallitsevat vuorovaikutussuhteet.
(Skeggs 2001, 434–435.)
Aluksi pohdin pitkään, kysynkö lupaa tutkimukseen 12–16-vuotiaiden
tyttöjen tapauksessa myös heidän vanhemmiltaan. Valmentaja oli jo kauden
alussa järjestetyssä vanhempainpalaverissa tiedottanut tutkimuksestani,
jolloin vanhemmat saivat kuulla aikomuksestani. Koska en ollut varma,
olivatko kaikki vanhemmat palaverissa, päädyin jakamaan tiedotteen sekä
tytöille että heidän vanhemmilleen. Tiedotteessa kuvasin tutkimukseni ai
heen, alustavat tutkimuskysymykset sekä tapani toteuttaa tutkimus. Pyysin,
että jos jollakin on jotakin tutkimustani vastaan, hän ottaisi minuun yhteyttä,
mutta en saanut yhtään kielteistä vastausta.
Anonyymiyden turvaaminen tutkimuksessa, jossa aineisto muodostuu
erilaisista, tässä tapauksessa henkilökohtaisistakin ilmaisuista, on äärimmäi
sen tärkeää ja haastavaa. Eettisten kysymysten pohtiminen aiheutti tutkimusprosessin kuluessa usein epäröinnin tuskaa. Miten turvata tutkimuksessa
mukana olleiden anonymiteetti niin, että joukkuetta, seuraa tai yksittäisiä
ihmisiä ei tunnisteta? Kuinka julkaista ilmaisuja ja esittää aineisto-otteita,
jotka käsittelevät joukkueen jäsenten välisiä suhteita niin, että tapahtumista
kirjoittaminen ei tuottaisi väär yyttä osapuolille? Kuinka toimia tilanteissa,
joissa aineisto sisältää mielenkiintoisia näkökulmia, mutta niihin sisältyy
toisten jäsenten toiminnan arvioimista? Elina Lahelma ja Tuula Gordon
(2007, 36) huomauttavat, että pystymme häivyttämään moninkin tavoin
tunnisteita siten, että ulkopuoliset eivät tiedä, missä tutkimus on tehty, mutta
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kentän jäsenet voivat ehkä tunnistaa itsensä ja toisensa julkaisusta. Kentän
jäsenten keskinäistä tunnistamista suojatakseni päädyin käyttämään pseu
donyymejä niin, että sama tutkimushenkilö voi esiintyä usealla eri nimellä.
Lisäksi jätän seuran nimen ja muiden toimijoiden nimet mainitsematta. En
mainitse paikkakuntaa, 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. Anonyymiyttä
turvatakseni pyysin, ettei nimeäni mainittaisi seuran virallisissa julkaisuissa.
Vaikka tutkijana pystynkin vaikuttamaan tutkimushenkilöiden anonyymiy
teen muuttamalla esimerkiksi henkilöiden nimet, niin tutkijana minulla ei
ole mahdollisuutta vaikuttaa siihen, mitä ja missä määrin kentän jäsenet
kertovat tutkimuksesta kentän ulkopuolella oleville tuttavilleen.
Pohdin monesti, muistavatko tytöt tutkijan positioni. Joskus epäilin,
etteivät he muistaneet minun havainnoivan toimintaa ja keräävän tapahtu
mista muistiinpanoja. Koska arki rakentuu vuorovaikutuksen varaan, tulee
läsnä olevasta tutkijastakin väistämättä osa ryhmän sosiaalista verkostoa.
Tällöin kentän jäsenet eivät välttämättä näe tutkijaa ulkopuolisena toisena
ja tutkijan olemassaolo unohdetaan. (Lahelma & Gordon 2007, 35–36.) Oli
myös tilanteita, joissa yhdessä sovittuja pelisääntöjä ei noudatettu. Olisivatko
kentän jäsenet käyttäytyneet toisin, jos olisivat muistaneet roolini tutkijana?
Kuten Elina Lahelma ja Tuula Gordon (2007, 36) kirjoittavat tutkijan su
lautumisesta tutkittavien joukkoon: eivätkö he enää hahmottaneet minua
kentän ulkopuolisena toisena? Juttelin mieltäni vaivanneesta kysymyksestä
erään tytön kanssa. Kysyessäni häneltä olisiko minun pitänyt muistuttaa
tutkijan positiostani vieläkin useammin, hän vastasi näin: ”Ehkä se sitten
olisi voinut vääristää tuloksia.” On mahdollista, että jos kentän jäsenet olisivat
tiedostaneet asian joka hetki, niin se olisi vaikuttanut heidän tekemisiinsä
ja puhumisiinsa.
Monissa feministiseen tutkimusperinteeseen nojaavissa tutkimuksissa
mielenkiinnon kohteena on myös yhteiskuntaluokka. Tiedostan, että sillä
on tärkeä merkitys tutkittavien taustoja kuvatessa. Minulla olisi ollut mahdollisuus 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 toimijoista. En myöskään halunnut asettaa tutkittaviani asemaan, jossa he
joutuisivat arvottamaan lähtökohtiaan ja taustojaan niin, että he kokisivat
olonsa mahdollisesti epämukavaksi. Siten käsittelen sosiaalista asemaa ja
harrastuksen yhteyttä varallisuuteen liittyviin tekijöihin jääkiekkoharrastuksen yhteydessä vain siltä osin kun sitä sivutaan aineistossa. Aihe ei tule esiin
tyttöjen puheenvuoroissa, mutta valmentajan puheenvuorossa sitä sivutaan.
Lisäksi vanhempainpalavereiden muistiot sisältävät muutamia merkintöjä
harrastuksen kuukausimaksuista sekä velvoitteista varainhankintaan.
Tutkija voi kentällä kohdata tilanteita, joiden huomaaminen edellyttää
asioihin puuttumista. Kenttävaiheen aikana muodostui muutamia tällaisia
eettisiä dilemmoja. Jouduin kysymään itseltäni, ovatko tilanteet sellaisia,
joihin minun on sekä aikuisena että tutkijana puututtava. Tutkijan eteen voi
myös tulla tilanteita, joissa osapuolet kohtelevat toisiaan epäoikeudenmu
kaisesti. Etnografi voi joutua myös miettimään, miten reagoida esimerkiksi
nöyr yyttäviin tilanteisiin, kiusaamiseen ja muuhun epäasialliseen käyttäyty
miseen. (Gordon, Hynninen, Lahelma, Metso, Palmu & Tolonen 2007, 62.)
Etnografina jouduin kasvokkain tällaisten tilanteiden kanssa esimerkiksi
silloin, kun jäävuoroaan odottavat pojat toistuvasti kurkistelivat omasta
pukuhuoneestaan suihkuhuoneeseen, jossa tytöt olivat peseytymässä harjoi
tustensa jälkeen.

Analyysistä ja tiheästä kuvauksesta tulkintaan
Kenttätyöskentelyn seurauksena minulla oli käsillä eri muodossa olevaa ai
neistoa, joka täytyi järjestää loogiseen muotoon, jotta sitä voisi analysoida.
Aluksi siirsin kenttämuistiinpanot tietokoneelle. Sitten litteroin haastattelut ja siirsin taustatietolomakkeilla olevat tiedot tietokoneelle. Tallensin
muistiot ja kirjoitin tyttöjen kirjoitelmat kopioiden ne tietokoneelle omaksi
tiedostokseen. Tämän jälkeen aineistomuodot olivat tietokoneellani erillisinä
tiedostoina, mutta koska koin siirtymisen tiedostojen välillä hankalaksi ja
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työtä hidastuttavaksi, tallensin ne yhteen tiedostoon. Vain videotallenteet ja
ottelupöytäkirjat jäivät yhtenäisen tiedoston ulkopuolelle. Aineiston lajitte
leminen, purkaminen ja analysoiminen vievät kohtuuttoman paljon aikaa,
mutta aineiston rikkaus piilee juuri sen runsaudessa, sillä käyttämällä erilaisia
aineistoja ja erilaisia aineistonkeruumenetelmiä rinnakkain voidaan samasta
ilmiöstä saada tietoa eri näkökulmista pinnallista kuvailua syvällisemmin
(Palmu 2003, 7). Eri aineistot ovat mahdollistaneet erityyppisten kysymysten
tarkastelemisen. Havainnointiaineisto kohdistuu tutkimuksessani esimerkiksi siihen, miten kentällä toimitaan, käyttäydytään ja reagoidaan, kun
taas haastattelut ja tyttöjen kirjoitelmat kuvaavat, miten kentän yksittäiset
jäsenet itse merkityksellistävät kulttuurisia käytäntöjä.
Kuvaan työskentelyäni näiden eri aineistojen kanssa analyyttisenä prosessina. Prosessi on muodostunut analyysin, luennan ja tulkinnan vaiheista.
Analyysivaiheessa aineisto pilkotaan, luokitellaan, jäsennetään ja järjeste
tään alustavaan muotoon. Seuraavaksi siirrytään tulkintaan, jossa ilmiötä
käsitteellistetään ja tulkitaan liittämällä havainnot teoriaan ja muuhun
keskusteluun hakemalla eroja ja yhtäläisyyksiä. Luennan vaiheessa aineistosta
muodostetaan havaintoja, joita tarkastellaan valikoivasti tietyn ajattelukehikon avulla. (Ronkainen 2004, 65–66; Ronkainen, Pehkonen, LindblomYlänne & Paavilainen 2011.) Käytännössä prosessini ei mukaillut tarkoin
määrättyjä vaiheita, vaan eri vaiheet ovat kulkeneet käsi kädessä ja limittäin.
Se on tarkoittanut analyysiä, tulkintaa ja luentaa samanaikaisesti ja erikseen,
mutta myös siirtymistä ja palaamista aineistosta toiseen; liikkumista yhä
uudelleen kenttämuistiinpanojen, litteroitujen haastattelujen, kirjoitelmien
ja muiden aineistotyyppien välillä.
Havainnoidessani ja muistiinpanoja tehdessäni mietin alustavaa luokittelua, jonka perusteella voisin jakaa aineiston. Kiinnitin huomioni muun
muassa arjen toimintaa rytmittäviin rutiineihin ja tapoihin, joiden mukaan
kentällä toimittiin. Luin aineistoa etsimällä tapoja ja rutiineita, jotka nousivat
esiin toistuvasti. Myöhemmin kuunnellessani nauhoittamiani keskustelu
hetkiä ja litteroidessani niitä mietin edelleen, miten tulen aineistoni pilkkomaan ja järjestämään. Sukupuoleen liittyvät merkitykset nousivat vahvimmin
esiin haastatteluaineistossa. Luin aineistoa kysyen, missä erityisissä tilanteissa
sukupuoli nousee esiin, millä tavalla ja miten siitä puhutaan. Sen jälkeen
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siirryin tarkastelemaan ottelupöytäkirjoja. Samassa yhteydessä katsoin
peleistä kuvattuja videoita. Seuraavaksi ryhdyin lukemaan kenttämuistiin
panojani luokitellen niitä samalla pienempiin yksiköihin. Tässä vaiheessa
selkeimmin nousivat esiin yhteisöllisyyttä sivuavat katkelmat. Tämän jälkeen
siirryin tyttöjen kirjoitelmiin. Aineiston järjestelyn rinnalla olen lukenut
teoriakirjallisuutta siltä osin kuin sitä on tutkimusaiheesta ollut saatavilla.
Jo kentälle mennessäni luin valmentamiseen liittyvää kirjallisuutta.
Kirjallisuus sisälsi paljon valmentamisen määritelmiä, kuvauksia fyysistä
suorituskykyä kehittävistä toimenpiteistä ja selostuksia valmennettavien
herkkyyskausista. Lukeminen auttoi ymmärtämään valmennusta ilmiönä,
mutta ei vastannut kiinnostuksen kohteeseeni, koska halusin tutkia jääkiekkoilun kulttuurisia käytäntöjä sukupuolen, erityisesti tyttöjen näkökulmasta. Huomioni kohdistui sukupuolen rakentamiseen sekä tyttöjen tilan
ja toimijuuden rakentumiseen noissa käytännöissä. Tutkimuskysymykseni
siis ohjasivat etsimään analyysin viitekehystä feministisestä tutkimuksesta,
feministisestä urheilututkimuksesta ja tyttötutkimuksesta. Teorian rooli
onkin tutkimuksessa keskeinen. Se järjestelee ja käsittelee aineistoa. (Autti
2013, 54.) Teoriat ovat ohjanneet tutkimusprosessini suuntaa ja antaneet
kehykset aineiston analyysille. Ne ovat avanneet näkökulmia, joiden suuntaan
olen voinut katseeni kohdentaa.
Valmentamiseen liittyviä käytäntöjä pohtiessani aineisto alkoi ohjata
katsettani erityisesti vallan ja hallinnan käsitteiden suuntaan Michel Fou
cault’n (1980; 1982; 1988; 1998) ja Nikolas Rosen (1998) esittämien teorioiden valossa. Olen käyttänyt heidän tarjoamiaan näkökulmia hyödyksi
analyysissäni siltä osin kuin ne ovat soveltuneet tutkimukseen. Vahvimmin
Foucault’n (1980; 1982; 1988; 1998) ja Rosen (1998) teoriat ovat läsnä
jääkiekkoilijan mallisubjektiuden tuottamista käsittelevässä luvussa, jossa
analyyttisenä välineenä ovat toimineet Nikolas Rosen (1998) nimeämät
hallinnan ulottuvuudet. Ne ovat näyttäneet suuntaa analyysille ja aineiston
jäsentämistyölle sekä tarjonneet rakenteen luvun sisällölle. Teoria on siis
antanut mahdollisuuden ymmärtää ja jäsentää aineistoa sekä pitää analyysi
kasassa (ks. Huttunen 2010, 59).
Työskentelyäni on ohjannut Clifford Geertzin (1973; 1993) tunnetuksi
tekemä tulkinnallinen lähestymistapa, jossa pyrkimyksenä on tiheä kuvaus.
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Geertz (1973) näkee kulttuurin symbolisena järjestelmänä, joka rakentuu
sosiaalisesti vakiintuneista merkit yksistä muodostaen samalla toiminnan kontekstin. Tiheässä kuvauksessa pyritään kulttuurin muodostavien
merkitysverkkojen analyysiin, jonka avulla tutkija tavoittelee tulkintaa
kiinnostuksensa kohteena olevasta kulttuurista (Lappalainen 2007a, 9).
Pyrkimyksenäni ei ole ollut kuvata ihmisiä sellaisenaan, vaan ennemminkin
rakentaa kuvaa kentästä, toimijuudesta kentällä ja kulttuurisista käytännöistä
(Opas 2004, 157).
Kentälle mennessään tutkija kohtaa monimutkaisten merkitysverkkojen runsauden. Monet merkitysverkoista ovat päällekkäisiä ja toisiinsa
kietoutuneita. Samaan aikaan ne ovat sekä outoja, epäsäännöllisiä että
selittämättömiä. Näihin tutkijan olisi ensin kyettävä tarttumaan ja sen
jälkeen tulkitsemaan. Merkitysverkkoihin käsiksi pääseminen ja tulkinta
ovat mahdollistuneet muun muassa haastattelemalla informantteja, havain
noimalla rituaaleja, löytämällä sukulaistermejä asioille, määrittelemällä
omistusrajoja ja lopulta päiväkirjan kirjoittamisella. (Geertz 1973, 10.)
Etnografina tutustuin tutkimuskohteeseeni ja opettelin vähitellen toi
mimaan kohteeni kanssa arjen sosiaalisissa ja kulttuurisissa järjestyksissä.
Tuona aikana opettelin tuntemaan joukkueen jäsenet ja opin myös, mitkä
säännöt raamittavat heidän toimintaansa. Näin tutkija opettelee kulttuuria
kokemalla, kuuntelemalla, kyselemällä ja katselemalla (Tolonen 2003, 49).
Katsellessani, kuunnellessani, ihmetellessäni ja kysellessäni opin vähitellen
ymmärtämään merkityksiä, joita joukkueen jäsenet antoivat toiminnalleen.
Samalla opin rakentamaan kuvaa jääkiekkoiluun liittyvistä käytännöistä.
Kentällä ollessaan tutkija myös suodattaa omia kokemuksiaan, paikantaa
niitä analyyttisesti ja lopuksi tulkitsee tuloksiaan tuoden niissä esiin oman
toimintansa (Lappalainen 2007a, 10).
Clifford Geertzin (1973) tiheän kuvauksen käsite on peräisin Gilbert Ry
leltä (1971). Tiheän kuvauksen tavoitteena on ymmärtää, mitä informantit
itse ajattelevat olevansa ja tekevänsä. Tiheän kuvauksen suorittaminen on
merkitysten luokittelua ja niiden sosiaalisen alkuperän sekä merkitysten sel
vittämistä. Tutkija pyrkii selvittämään ihmisten monikerroksisia toimintoja.
(Geertz 1973, 6–12.) Geertz (mt., 6–12) havainnollistaa tiheän kuvauksen
termiä silmän räpäyttämisen ja silmäniskun välisellä erolla. Silmäluomi tekee
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molemmissa saman liikkeen, mutta liikkeen merkitys on erilainen tahattomassa räpäytyksessä ja tarkoituksellisessa silmäniskussa. Tiheällä kuvauksella
tarkoitetaan siis sitä, että pyritään kuvaamaan tapahtuman merkitys eikä
ainoastaan tapahtumaa sinänsä. (Mt., 6–9, 16–20.) Tutkimuksessani tiheä
kuvaus 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 puheenvuoroissaan
merkityksellistävät ja tuottavat sukupuolta. Olen myös kuvannut, miten
käytännöissä tuotetaan tyttöjääkiekkoilijan mallisubjektiutta, mutta ku
vaukseen sisältyvät myös tyttöjen puheissa ilmenneet merkitykset.
Olen kuljettanut eri aineistoja rinnakkain verraten niitä toisiinsa, ja
muun muassa kirjoitelmat tai keskusteluhetket ovat täydentäneet kenttä
muistiinpanojani. Laura Huttunen (2010, 43) kuvaakin tiheää kuvausta
tutkittavan ilmiön monipuolisena ja sävykkäänä tarkasteluna, jossa tiheään
kuvaukseen pyritään juuri erilaisten aineistojen yhdistämisellä. Aineistoa
luetaan sekä rinnakkain että ristiin, jolloin 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
käsitteet Clifford Geertz (1993) lainasi psykoanalyytikko Heinz Kohutilta.
Kokemusläheinen tarkoittaa informanttien käsitteitä, joilla he määrittelevät
omia ja muiden ihmisten näkemyksiä, tuntemuksia, ajatuksia, kuvitelmia ja
niin edelleen. Kokemusetäiset käsitteet puolestaan ovat termejä, jotka tut
kija ammentaa tieteellisistä teorioista ja tutkimuksista. Ne ovat spesialistin,
psykoanalyysin tekijän, tutkijan tai antropologin käyttämiä käsitteitä, jotka
hän on omaksunut tieteellisten, filosofisten tai käytännöllisten pyrkimystensä
vuoksi. Tutkijan tehtävänä on siis löytää tarkastelun kohteena olevien ih
misten kokemusläheiset käsitteet, ja yhdistämällä ne kokemusetäiseen
tieteen käsitteistöön tutkija kuvaa käsitteisiin liittyviä merkitysrakenteita.
(Mt., 57–58.) Tämä ajatus kuvaa tutkimusprosessiani. Pohjana tulkinnoille
ovat toimineet kokemusetäiset, kohteesta aiemmin tehdyt tutkimukset ja
niihin liittyvät teoriat. Teorian sanastolla voidaan ilmaista se, mitä symboli
sella toiminnalla itsessään on sanottavaa kulttuurin roolista inhimillisessä
elämässä. (Geertz 1973, 27–28; 1993, 57–58).
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Vaikka päätinkin työni fyysisellä kentällä ja siirryin kirjoitetun kentän
pariin, olen palannut sinne muistoissani yhä uudelleen lukiessani, ana
lysoidessani ja tarkastellessani keräämääni aineistoa, mutta kuitenkin hieman
etäämpää kuin aiemmin.
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4 Tytöt toimijoina jääkiekkoilun tiloissa

Tässä pääluvussa syvennyn tarkastelemaan jääkiekon kulttuurisia käytäntöjä rakentavia järjestyksiä joukkueen arkisten käytäntöjen pohjalta.
Luen aineistoa toimijuuden, tilan, virallisten ja epävirallisten käytäntöjen
kehyksessä. Kuvaan joukkueen fyysiset tilat sekä ne ajalliset hetket, jolloin
joukkue kokoontui yhteen. Ne luovat puitteet virallisille ja epävirallisille
käytännöille. Yhteisöllisyys ja yhteenkuuluvuus nousivat teemaksi useissa
yhteyksissä. Tarkastelen, millaisia virallisia käytäntöjä joukkueella oli, miten
ne raamittivat toimijuutta ja miten yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta
merkittiin sekä tuotettiin käytännöissä. Lisäksi pohdin, miten harrastusta
merkityksellistetään tyttöjen puheenvuoroissa tilaan ja toimijuuteen kiinnittyneenä. Toimijuudella viittaan tässä yhteydessä mahdollisuuteen toimia,
valikoida, merkityksellistää ja ohjata omaa toimintaa (ks. Ronkainen 2008,
388; Ojanen 2011, 24). Huomioni kohteena ovat puheenvuoroista piirtyneet määritelmät toimijuudesta ja tilan haltuun ottamisesta. Tilan haltuun
ottamisella tarkoitan sitä, miten tytöt ovat tulleet yhteisönsä jäseneksi ja
aloittaneet jääkiekkoharrastuksen, jonka näen eräänä sosiaalisen toiminnan
ulottuvuutena. Luku päättyy virallisissa käytännöissä ja epävirallisissa käytännöissä havaittavissa olevien säröjen pohtimiseen.
Toimijuuden ja tilan käsitteiden rinnalla olen lukenut aineistoa hal
linnan teorian käsitteiden avulla. Ne tulevat luentaan mukaan vahvemmin
luvun loppua kohden. Tulkitsen hallinnan ja toimijuuden liittyvän monin
eri tavoin yhteen. Toimijuutta hallitaan sekä ulkopuolelta että sisäpuolelta.
Hallintavalta modernissa yhteiskunnassa on laskelmoitua ja rationaalista toimintaa, jolla tavoitellaan yhteiskunnallisia ja poliittisia päämääriä
vaikuttamalla yksilöiden käyttäytymiseen, haluihin, uskomuksiin, voimiin,
toimiin ja suhteisiin (Foucault 1991, 102–103). Toimijuus mahdollistuu,
syntyy ja toteutuu hallinnan ulottuvuuksien kietoutuessa monimuotoisesti
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yhteen. Hallinnan yleisellä ja institutionaalisella ulottuvuudella toimijuudelle
asetetaan erilaisia sääntöjä, normeja ja tavoitteita, joiden mukaisesti yksilöitä ohjataan käyttäytymään. Yksilöulottuvuudella hallinta on sitä, miten
yksilö itse pystyy vaikuttamaan, hallitsemaan, kehittämään ja ohjaamaan
omaa toimintaansa tiettyyn suuntaan (Rose 1998, 153). Se on esimerkiksi
sitä, miten yksilö pyrkii muokkaamaan omia asenteitaan ja toimintaansa
ulkoapäin asetettujen normien mukaisesti.

Fyysiset tilat ja ajalliset järjestykset
Tässä luvussa katse kohdistuu fyysisiin tiloihin ja niihin ajallisesti määrättyihin hetkiin, jolloin joukkue kokoontui yhteen. Käytännöissä rakentui
erilaisia tila- ja aikapolkuja, jotka määrittivät sijoittumista tiloihin. Ne ohjasivat, mihin aikaan piti olla missäkin tilassa ja miten tiloissa toimittiin. (Vrt.
Lahelma & Gordon 2003.) Tytöt kulkivat jääkiekkoharjoituksissa kahtena
tai kolmena päivänä viikossa. Sarjapelit pelattiin useimmiten viikonlop
puna. Joukkue harjoitteli pääsääntöisesti kahdessa eri hallissa. Halleilla
tilat jakautuivat eteisaulaan, jääkiekkokaukaloon, katsomoon, kaukalon laidassa
olevaan vaihtoaitioon ja sosiaalitiloihin eli pukuhuoneisiin ja suihkutiloihin.
Tilat määrittivät toimijuutta erilaisten tarpeiden mukaan. Eteisaula toimi
yhteisenä tilana, josta kuljettiin pukuhuoneisiin ja katsomoon ja jossa van
hemmat viettivät aikaansa jutellen toistensa kanssa odottaessaan lastensa
jääharjoitusten loppuvan. Toisen hallin eteisaulassa oli myös pieni kahvio ja
muutama pöytä, joiden ääreen saattoi odottaja tai muista syistä hallilla vieraileva istua hetkeksi levähtämään, nauttimaan kahvion tarjoamista tuotteista
tai muuten vain seuraamaan tapahtumia. Niiden pöytien ääressä minäkin
istuin useasti katselemassa, kun tytöt tulivat hallille tai poistuivat hallilta.
Kaukalo toimi opetus- ja harjoittelualueena. Siellä harjoiteltiin pää
asiassa fyysisiä, taktisia ja teknisiä taitoja ja taktisia, mutta se toimi myös
yhteisöllisyyden, yhteenkuuluvuuden ja joukkuehengen kehittämisen
areenana. Seuraava Jääkiekkoliiton virallisesta sääntökirjasta (2006–2010)
kopioitu kuvio havainnollistaa jääalueen jakautumista jääkiekossa, pelin
rakennetta sekä toimijuuden tiloja:
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Jääalueen jako
Maaliviiva

Puolueeton alue

Siniviiva

Joukkue A

Keskiviiva

Siniviiva

Maaliviiva

Puolustusalue

Hyökkäysalue
Joukkue A

Pelisuunta →
Joukkue A

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

kaan.

Kenttä jaetaan jäähän pituussuunnassa merkityillä viidellä viivalla. Kentän
molempiin päätyihin on merkattu punaiset maaliviivat. Maaliviivojen väliin
jäävä alue on jaettu siniviivoilla kolmeen osaan, jotka jakavat toimijuuden
puolustusalueeseen, hyökkäysalueeseen sekä niiden välissä olevaan puolueettomaan alueeseen. Kentän keskelle merkitty punainen viiva sen sijaan on
keskiviiva. Lisäksi jääalueeseen on merkitty aloituspisteet ja -ympyrät sekä
keskipiste ja -ympyrä. Puoliympyrät kentän päädyissä ovat maalialueita.
( Jääkiekon virallinen sääntökirja 2006–2010.)
Jääalueeseen merkatut viivat ja kuviot antavat pelille rakenteen sekä logiikan, ja peliä pelataan jääkiekolle laadittujen sääntöjen mukaan. Jokaisessa
joukkueessa suurin sallittu pelaajien lukumäärä on 20 kenttäpelaajaa sekä
kaksi maalivahtia. Joukkueesta on kerrallaan kentällä kuusi pelaajaa, joista
yksi on maalivahti. Kenttäpelaajien roolit ovat oikea ja vasen puolustaja,
oikea ja vasen laitahyökkääjä sekä keskushyökkääjä. ( Jääkiekon virallinen
sääntökirja 2006–2010.)
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Monet joukkueet käyttivät katsomon tiloja sen varsinaisen tarkoituksen,
eli pelien seuraamisen lisäksi myös oheisharjoitustiloina, joissa pelaajat
venyttelivät, lämmittelivät ja tekivät muita fyysiseen kuntoon vaikuttavia
toimenpiteitä joko ennen jäävuoroja tai jäävuorojen jälkeen. Useimmiten
joukkueet olivat poikajoukkueita. Myös tyttöjen vanhempia istui usein kat
somossa seuraamassa harjoituksia ja sarjapelejä.
Joinakin päivinä joukkue harjoitteli yhdessä nuorempien tyttöjen kanssa.
Silloin jääkiekkokaukalo kävi ahtaaksi ja aika ajoin kahden eri joukkueen
äänet sekoittuivat yhteiseksi hälinäksi, jolloin valmentajan ääni ja ohjeet
peittyivät metelin alle. Kun katsomossa sattui vielä olemaan poikaporukoita
tekemässä oheisharjoitteitaan tai muuten vain viettämässä aikaansa, yltyi
meteli kovaksi. Yleensä seurasin tapahtumia vaihtoaitiossa, josta kuulin koh
talaisen hyvin, mistä asioista jäällä keskusteltiin. Kun poikaporukat olivat
katsomossa tai sen liepeillä, niin metelin vuoksi oli mahdotonta kuulla, mitä
valmentaja tytöille puhui ja millaisia ohjeita hän antoi heille. Tytöt kertoivat
myöhemmin, että meteli aiheutti ongelmia myös heille, koska valmentaja
ja tytöt eivät olleet kuulleet toistensa puheenvuoroja. Tässä yhteydessä tulkitsen poikien toiminnan kaukalon ulkopuolella tyttöjoukkueen toimintaa
rajaavaksi tilojen miehittämiseksi, jossa he ottivat katsomon ja kaukalon
sekä katsomon väliin jäävän vapaan alueen haltuunsa.
Vaihtoaitio toimi tilana, jossa joukkueen jäsenet kävivät harjoitusten aikana
korjaamassa varusteitaan, juomassa taukojen välillä sekä hakemassa jouk
kueen huollolta apua esimerkiksi loukkaantumisien yhteydessä. Huoltaja
antoi minulle kauden alussa luettavaksi Suomen Jääkiekkoliiton laatiman
huoltajan oppaan, jossa opastettiin, että vaihtoaitio tulisi pitää vapaana
muusta väestä ja että sinne saisivat tulla ainoastaan joukkueen jäsenet.
Periaatteessa vaihtoaitiossa olisivat harjoitusten aikana olleet oikeutettuja
viettämään aikaansa ainoastaan siis pelaajat sekä johtoryhmä, mutta toisinaan
tyttöjen vanhemmat tulivat myös vaihtoaitioon juttelemaan ja vaihtamaan
kuulumisia. Koska heistä ei aiheutunut häiriötä joukkueen toiminnalle eikä
valmennukselle, ei asiaan puututtu eikä heitä vaadittu poistumaan, koska he
eivät muutenkaan viipyneet aitiossa kovin pitkää aikaa kerrallaan.
Tutkijan työhöni vierailut vaikuttivat jonkin verran, koska silloin unohduin juttelemaan ja havainnointi jäi toissijaiseksi. Pelien aikana vaihtoaitio
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oli rauhoitettu ehdottomasti vain joukkueen jäsenille ja johtoryhmälle.
Tulkitsen, että kyseessä on periaatteellinen ja rajaa rakentava sääntö, joka
määrittää, kenellä on pääsy aitioon ja kenellä ei. Säännöllä merkataan
ulkopuolisen ja sisäpuolisen statusta. Pääsy aitioon oli luvallista vain niille
joukkueenjäsenille, joiden nimi oli ottelupöytäkirjassa. Peleissä vaihtoaitio
toimi lepo- ja odotuspaikkana. Koska kaikki pelaajat eivät voi olla kentällä
yhtä aikaa, itse kukin odotti siellä vuorollaan kentälle pääsyä. Tuolloin pe
laajat saivat valmentajilta palautetta, miten pelissä oli onnistuttu, mikä meni
pieleen ja mitä olisi voinut tehdä toisin.
Pukuhuoneet, joita kutsuttiin yhteisen käytännön mukaan pukukopeiksi,
vaihtelivat päivän ja harjoitusajan mukaan. Kooltaan pukuhuoneet olivat
pieniä ja ahtaita. Kun tyttöjä oli paikalla noin kaksikymmentä ja jokai
sella oli iso varustekassi ja maila mukanaan, ei ylimääräistä jalansijaa juuri
jäänyt. Myös maalivahdit veivät oman normaalia isomman tilansa suurine
varustekasseineen.
1.2.2010 Harjoitukset. Mittaamme Juhan kanssa kopin pinta-alan.
Pituus päädystä päätyyn on 8 metriä. Leveys toisesta seinästä toiseen on
neljä metriä. 8*4= 1,6 neliötä per tyttö, jos paikalla on kaksikymmentä
tyttöä. Ei siis kovin paljon ylimääräistä tilaa kun otetaan vielä huomioon
se, että kopin seiniä kiertää leveät penkit, joiden alla on laatikosto tava
roiden säilyttämistä varten. Tosin tytöt eivät voi säilyttää tavaroitaan
siellä, koska ne ovat poikajoukkueen käytössä. Lisäksi keskellä lattiaa on
noin 70 sentin levyinen penkki, joten lopullinen lattian pinta-ala per
tyttö jäänee vajaaseen neliöön, johon varusteet pitäisi mahduttaa ja jossa
pitäisi myös mahtua liikkumaan. (Kenttämuistiinpanot.)
Tässä toimijuuden tilat piirtyvät ahtaina, mutta myös sukupuolitettuna.
Edellä kuvasin, miten pojat miehittivät toiminnallaan ja äänekkyydellään
kaukalon liepeillä olevia tiloja, mutta tilan sukupuolittuneisuus konkretisoituu varusteille tarkoitettujen säilytyslokeroiden hallinnassa sekä myös
siinä, miten joillakin junioripoikajoukkueilla on kiinteä omistus- ja hallintasuhde tiettyyn jäähalliin ja tiettyyn pukuhuoneeseen. Tytöt harjoittelivat
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useammalla eri hallilla, kun taas varustelaatikoita hallitseva poikajoukkue
harjoitteli säännöllisesti kyseisellä hallilla.
Cynthia Fabrizio Pelak (2002) kuvaa vastaavasti, miten hänen tutki
muksensa kontekstissa jääkiekon fyysiset puitteet oli rakennettu sukupuolitettuina. Hän havaitsi, että useimmat pukuhuoneista oli virallisesti
varattu miesten käyttöön. Hänen tutkimuksessaan tilat näyttäytyivät
sukupuolten erillisinä paikkoina. (Mt., 100–102.) Tulkitsen poikajoukku
eiden miehittämän katsomon sekä pukuhuoneet erillisinä paikkoina, joissa
sukupuolieroa vahvistetaan ja joilla sukupuolen statusta merkitään. Näissä
sukupuolten erillisissä paikoissa käydään neuvottelua erilaista omistus- ja
hallintasuhteista. Tästä puolestaan rakentuu kuva tytöistä ulkopuolisina,
joilla ei ole pääsyä korkealla statuksella merkattuihin tiloihin. Heillä on
näennäinen käyttöoikeus pukuhuoneisiin, mutta ei sen kaikkiin paikkoihin,
mikä puolestaan viittaa ulommalle kehälle sijoittumiseen.
Pukuhuoneet saattoivat vaihdella päivittäin, mutta kaikki tyttöjen
käytössä olleet tilat oli rakennettu samalla tavalla. Tiloissa tytöt viettivät
aikaa ennen harjoituksia tai pelejä sekä niiden jälkeen. Nancy Thebergen
(2003a, 14) tutkimuksessa yhteisöllisyys kuvataan rakentuvaksi jäällä, mutta
myös pukuhuoneella on todettu olevan oma merkityksensä yhteisöllisyyden
rakentumiseen. Tällöin fyysiset tilat toimivat myös sosiaalisena tilana. Ne
toimivat taukopaikkana pelien erätauoilla, jolloin valmentaja antoi tytöille
palautetta jo pelatuista eristä ja opasti, miten mahdolliset virheet tulisi korjata seuraavassa erässä. Tytöt viettivät aikaansa pukuhuoneessa muulloinkin
yhdessä joukkueesta saamiensa kavereiden kanssa. Paikkana pukuhuone on
intiimi, sillä siellä tytöt riisuuntuivat, pukeutuivat, vaihtoivat varusteitansa
sekä peseytyivät harjoitusten ja pelien jälkeen.
Aika ja yhteiset hetket rakensivat kehykset käytännöille. Joukkue kokoontui yhteen useamman kerran viikossa. Pääasiassa harjoitukset pidettiin
kaksi kertaa viikossa, mutta jos jäävuoroja oli jostakin syystä vapautunut,
niin silloin tytöt kävivät harjoituksissa kolme kertaa viikossa. Yleensä
harjoitukset olivat klo 17.30–20.00 riippuen viikonpäivästä. Varsinainen
jääaika kesti tunnin, mutta kokonaisuudessaan harjoitukset kestivät yhdessä
oheisharjoitteiden kanssa noin kaksi tuntia. Kuluneena kautena joukkue sai
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harjoitella inhimilliseen aikaan, toisin kuin monina muina vuosina, jolloin
tyttöjen jäävuorot olivat myöhään illalla.
Kauden alussa ja lopussa järjestettiin muutamia harjoituspelejä pai
kallisia poikajoukkueita vastaan. Kauden aikana pelatut sarjapelit pelattiin
yleensä viikonloppuna. Sarjan ollessa kiivaimmillaan pelejä saattoi olla sekä
lauantaina että sunnuntaina, ja vain harvoin joukkueella oli peleistä vapaa
viikonloppu. Kotipelit pelattiin kotipaikkakunnalla, mutta vieraspeleihin
joukkue matkusti vieraalle paikkakunnalle ja matkaa saattoi kertyä muutama sata kilometriä. Jos matkaa oli vajaa sata kilometriä, sovittiin kuljetus
järjestettäväksi omilla kyydeillä. Jos matkaa sen sijaan oli hieman enemmän,
matkustettiin linja-autolla.
Lisäksi joukkue vietti aikaa yhdessä kokoontuen erilaisiin tapahtumiin,
joiden on katsottu lisäävän joukkueen yhteenkuuluvuuden tunnetta (ks.
Kaski 2006, 159–160). Kauden alussa tytöille järjestettiin avajaistapaaminen,
jossa joukkueen jäsenet saivat tutustua toisiinsa erilaisten pelien, leikkien ja
kilpailujen avulla. Tytöt kokoontuivat yhteiseen palaveriin pohtimaan jouk
kueen toimintasääntöjä. Myöhemmin talvella toimintasääntöihin palattiin
vielä erillisessä palaverissa.
Joukkue kokoontui joulukuussa yhteiseen pikkujouluun. Alkuvuodesta
tytöille järjestettiin erillinen palautekeskustelutilaisuus, joka pidettiin myös
keväällä kauden lopussa. Sarjapelien loputtua ja harjoituskauden lähestyttyä
loppuaan pidettiin vielä päätöstilaisuus, jossa kerrattiin menneitä ja luotiin
katsaus tulevaisuuteen. Kausi huipentui toukokuussa seuran järjestämään
kaikille joukkueille tarkoitettuun yhteiseen tilaisuuteen.

Yhteiset pelisäännöt jääkiekkojoukkueen
järjestystä luomassa
Joukkueen yhteiset pelisäännöt laadittiin prosessiluontoisesti. Kauden
alussa valmentaja jakoi tytöille kaavakkeen, johon he saivat kirjata omia
ajatuksiaan ja toiveitaan tulevista pelisäännöistä. Kaavake palautettiin
takaisin valmentajalle, joka laati sekä tyttöjen että omien ehdotustensa
pohjalta alustavan suunnitelman. Sen jälkeen pidettiin yhteinen palaveri,
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jossa valmentaja kävi läpi suunnitelmaansa ja tytöt saivat vielä tehdä eh
dotuksia, jos he olivat jostakin asiasta erimieltä. Yhteisen keskustelun pohjalta pelisääntöjen periaatteet kirjattiin muistioon ja sen pohjalta laadittiin
kirjallinen pelisääntölomake. Valmentaja allekirjoitti sopimuksen omasta
puolestaan ja joukkueen kapteeni tyttöjen edustajana hyväksyi sopimuksen. Lopuksi pelisääntökaavake kopioitiin ja jaettiin jokaiselle joukkueen
jäsenelle. Jos urheiluseuratyö nähdään yhtenä nuorisotyön muotona, edellä
kuvattu pelisääntöjen sopimisprosessi viittaa kunnon kansalaiseksi kasvattamiseen sekä keinoon osallistaa tytöt yhteiskunnallisiin käytäntöihin ja
harjaannuttaa päätöksentekoon.
Seuraava katkelma kuvaa valmentajan puheenvuoroa pelisääntöjen sopimiselle järjestetyn tilaisuuden alussa:
8.11.2009. Joukkueen palaveri. Matti: Joka joukkueessa, niin jää
kiekkojoukkueessa kuin kaikissa muissa joukkueissa, kaikissa yhteisöissä,
tehdään yhteiset säännöt ja toimintamallit miten toimitaan. Jääkiekossa
niitä nimitetään pelisäännöiksi johtuen siitä, että miksi ne pitää tehdä.
Meillä on parikymmentä pelaajaa ja puolenkymmentä johtoryhmää ja
sitten on vielä seuran edustajat tuolla toimistolla, niin kaikilla pitää olla
selvillä, miten tytöt ryhmänä toimivat, mitkä heidän asiansa ovat ja mitä
he arvostavat. (Kenttämuistiinpanot.)
Valmentaja aloittaa tilaisuuden perustelemalla, miksi pelisääntöjä tarvitaan14.
Puheenvuorossaan valmentaja tukeutuu yhteisöä koskevaan määrittelyyn,
jonka mukaan yhteisön vuorovaikutuksessa muotoutuvat muun muassa
jäsenten keskinäiset käyttäytymissäännöt, normit ja sisäinen hierarkia.
Jokainen yhteisö luo oman toimintansa aikana tiettyjä toimintamalleja,
joista muodostuu yhteisön käytäntöjä. Niitä voivat olla esimerkiksi sanat,
tekemisen tavat, työkalut, tarinat, eleet, symbolit sekä toiminnat ja tavat,
jotka yhteisö on joko tuottanut tai omaksunut olemassaolonsa aikana.
(Lehtonen 1990, 25; Wenger 1998, 83.) Matti Rautiainen (2008, 86) ja
14 Jääkiekkojoukkueessa yhteisiä sääntöjä kutsutaan pelisäännöiksi, joita ei pidä se
koittaa jääkiekkopeleissä noudatettaviin kilpailusääntöihin.
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Barbara Rogoff (2003, 80) liittävät yhteisöllisyyteen yhteiset päämäärät ja
säännöt, joita he kutsuvat toiminnan perusraameiksi. Ote valaisee, kenen
tarpeisiin tilaisuutta ja sääntöjä tarvittiin. Toisaalta säännöt ohjaavat tyttöjen
toimintaa joukkueessa, mutta säännöillä on myös julkinen rooli. Valmentajan
puheenvuorosta on tulkittavissa, että pelisääntöpalaveria tarvitaan käytäntö
jen legitimoimiseksi. Tilaisuus on ”huipentuma” sille, että pelisääntöjen
sopimisprosessi saadaan päätökseen ja yhteiset toiminnan periaatteet
kirjalliseen muotoon. Kirjallisessa muodossaan pelisäännöt ovat julkiset ja
valmentajan ohjeistamana laadittu – ei vain tyttöjen toimesta ja joukkueen
sisäisiin tarpeisiin – vaan myös valmentajan toimesta ulkoisiin, esimerkiksi
seuran johdon tarpeisiin. Kirjallisessa muodossaan pelisäännöt edustavat
virallisten käytäntöjen tasolla sitä, mikä muuten olisi julkilausumatonta.
Seuraavaksi kuvaan, mitä yksityiskohtaisia normeja ja arvoja peli
sääntöihin sisältyi. Yhteisiksi käytännöiksi joukkue sopi, että tytöt ilmoittavat
harjoituksista poissaoloista valmentajalle tekstiviestillä. Myös aikataulujen
noudattamisesta joukkue sopi niin, että jokaisen tulee olla ajoissa paikalla.
Jos joukkueen jäsen jostakin syystä myöhästyi, niin siitä piti ilmoittaa val
mentajalle. Ellei myöhästymisestä ilmoitettu, myöhästyjälle seurasi jokin
sanktio, esimerkiksi kiekkojen kerääminen jäältä tai juomapullojen täyt
täminen tai tyhjentäminen. Seuraava pelisääntöjen kohta koski käyttäyty
mistä. Säännöt edellyttivät asianmukaista pukeutumista, kohteliasta käyttäy
tymistä sekä toisten ihmisten kunnioittamista ja huomioimista. Tytöillä
oli alkukaudesta tapana kiljahdella niin harjoituksissa kuin peleissäkin.
Valmentaja katsoi, että kiljahtelu häiritsi tyttöjen ja valmentajan toimintaa,
joten hänen ehdotuksestaan se kiellettiin. Lisäksi kännyköiden käyttämi
nen harjoitusten ja pelien aikana oli kiellettyä, koska usein tytöt käyttivät
puhelimiaan pukukopissa valmistautuessaan peliin tai jääharjoituksiin.
Joskus tytöt jäivät aikataulusta jälkeen huomion kiinnittyessä puhelimeen.
Säännöissä sovittiin myös joukkueena toimimisesta. Säännöt edellyttivät,
että käyttäytymisessä ja kaikessa toiminnassa huomioidaan joukkueen muut
jäsenet heitä kunnioittaen. Lisäksi säännöt määräsivät, että alkulämmittelyt
ja muut oheisharjoitteet tehdään yhdessä koko porukalla.
Kun aineistoa lukee kysymällä, miten toimijuutta tuotetaan, pelisääntöjen
sopimusprosessiin osallistuminen tuottaa tytöille toimijuutta tietyissä ennal96 |
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ta määrätyissä rajoissa. Prosessi vastaa siten osaltaan toimijuuden tuottamista
koskevaan tutkimuskysymykseeni. Sopimuksen avulla toimijuus kiinnittyy
sääntöihin lupauksena toimia asetettujen normien ja velvoitteiden mukaan.
Pelisäännöt määrittivät, miten yhteisön sisällä toimittiin. Niissä kiteytyivät
joukkueen yhteiset arvot sekä periaatteet ja tavat, joita joukkueessa pidet
tiin tärkeinä.
Yksityiskohtaisesti laaditut säännöt rajaavat toimijuutta. Ne tuottavat
toimijuuden tiloja luoden toimijuudelle kehykset, jotka normalisoivat
toimintaa. Säännöt hallinnan ja vallan aspektina rajoittavat, kahlitsevat,
säännöstelevät ja tuottavat tietynlaista toimijuutta. Pelisääntöjen kehyksessä
hallinta pyrkii tuottamaan kuuliaisia subjekteja, joiden odotetaan kykenevän
toimimaan asetettujen eettisten ja moraalisten vaatimusten mukaan (vrt.
Foucault 1982).
Tyttöjen kirjoitelmissa pohdittiin pelisääntöjä seuraavasti:
Pitää olla säännöt koska jos niitä ei olisi niin ei siitä taitaisi mitään tulla
jos kaikki tekisi niin kuin itseä huvittaa. (Kirjoitelma 3.)
Pelisäännöt ovat siksi, että joukkueella on yhteiset toimintatavat. Nii
den noudattaminen on tärkeää esimerkiksi siksi, että pelaajien huomio
kiinnittyisi olennaiseen eli harjoitteluun ja pelaamiseen. (Kirjoitelma 5.)
Kirjoitelmien kirjoittajat ovat sisäistäneet yhteisiksi määritetyt toimintatavat
omiksi periaatteikseen. Teksteissä pelisäännöt rinnastuvat joukkueen toiminnan perusraameihin. Pelisäännöt fokusoivat toiminnan tiettyyn kohteeseen
eivätkä jokaisen omien halujen mukaan. Kohde määrittyy olennaisena, joka
kirjoitelmassa kuvataan harjoittelemisena ja pelaamisena. Heikki Lehtonen
(1990, 25) mainitsee, että samalla kun yhteisön jäsenten käyttäytymissäännöt
normeineen muotoutuvat vuorovaikutuksessa, määrittyvät myös yksilöllisen
käyttäytymisen vapausasteet. Säännöillä hallitseminen normalisoi toimintaa
ja kohdentaa toimijuuden katsetta haluttuun suuntaan. Toisessa kirjoi
telmassa viitataan valmentajan kuuntelemiseen ja kunnioittamiseen, mikä
tuottaa parempaa harjoittelemista ja keskittymistä. Tulkitsen kirjoittajan
tarkoittavan sitä, että pelisäännöt legitimoivat valmentajan aseman auk4 Tytöt toimijoina jääkiekkoilun tiloissa
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toriteettina. Molempien kirjoittajien ajatuksiin sisältyy hyväksyntä hallin
nasta ja kontrollista. Kirjoittajat antavat hyväksynnän sekä säännöille että
valmentajalle harjoittelun ja pelaamisen johtajana.
Pohdimme valmentajan kanssa yhteisiä pelisääntöjä ja tapoja, miten
urheilujoukkueiden aikuisten tulisi toimia:
Valmentaja: Joo on ja mun mielestä se luo myös tämänikäisille lapsille
turvallisuuden, että missä mennään ja meidän johtoryhmä on ollut läsnä
koko ajan, niin siinä ei ole semmosta turvattomuuden tunnetta ollu, mikä
sitten taas on kun on huonosti johdettuja joukkueita. Kun jää alkaa niin
sieltä jostakin ilmestyy jamekset jalassa joku, joka vetää niitä reenejä
näennäisesti, ja vihellys kuuluu, niin se häipyy ensimmäisenä pois sieltä.
Otteessa valmentaja ottaa esiin aikuisen roolin joukkueessa. Puheessaan
hän vertaa kyseisen joukkueen toimintaa joidenkin toisten joukkueiden
toimintaan. Useimmiten joukkueen johtoryhmän jäsenet, ainakin joku heistä,
oli paikalla siihen saakka, kunnes viimeisimmät tytöt olivat lähdössä hal
lilta kotiin. Tulkitsen puheesta aikuisten vastuullistamista heille asetettujen
velvoitteiden hoitamisessa. Lisäksi otteesta on luettavissa turvallisuus vallan
tuotoksena. Vaikka kurivalta ja hallinta rajoittavat toimintaa, toisaalta ne
ovat myös tuottavia. Puheessa sekä pelisäännöt että aikuisen läsnäolo tuovat
joukkueessa harjoitteleville lapsille turvallisuuden tunteen.

Joukkueen rituaalit ja yhteenkuuluvuuden
merkitsemistavat
Joukkueella oli tiettyjä yhteisiä pelisääntöihin kirjaamattomia toimintatapoja,
jotka muodostuivat arjen käytännössä epävirallisella tasolla näkyviksi rituaaleiksi. Taina Kinnusen (2001, 312) tapaan näen rituaalit sosiaalisten jär
jestysten ja rajojen merkitsijöinä ja erilaisten subjektiivisten tunteiden ilmen
täjinä. Ne ovat erilaisia tapoja ja käytänteitä, joilla tutkimukseni kohteena
oleva yhteisö rajaa itsensä sosiaalisessa ympäristössään erityiseksi jääkiekkoyhteisöksi ja joilla yhteisön jäsenet merkitsevät yhteenkuuluvuuttaan. Barbara
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Rogoffin (2003, 80–81) ja Andrew Masonin (2000, 21) mukaan yhteisön
jäsenet tuntevat olevansa osa ryhmää ja sen käytänteitä. Heidän toimintansa
perustuu yhteisesti jaettuun elämäntapaan ja he tunnistavat toinen toisensa
saman ryhmän jäseneksi (Mason 2000, 21; Rogoff 2003, 80–81).
Tytöt saapuivat isänsä, äitinsä, isovanhempiensa tai kavereidensa kyydissä
jäähallin pihalle. Sieltä he kävelivät hallin aulan läpi pukuhuoneeseen vetäen
perässään varustekassia. Aulassa he tarkistivat ilmoitustaululla olevasta listasta tai kyselivät joukkueen johtoryhmän jäseniltä tai tutuilta vanhemmilta,
mikä pukuhuone on varattu heille. Sitten he veivät varusteensa pukuhuonee
seen ja jäivät sinne odottelemaan muita pelaajia, tai kuljeksivat hallin aulassa
tai muissa tiloissa odotellen kavereitaan. Kun kaikki olivat paikalla, joukkue
lähti yhdessä tekemään oheisharjoitteita joko ulos tai jäähallin sisätiloihin.
Toisinaan tytöt tekivät erilaisia liikkeitä lämmitelläkseen kehoansa tulevaa
peliä tai jäätreeniä varten. Toisinaan he kävivät juoksulenkillä hallin lähei
sessä maastossa. Jos kyseessä olivat harjoitukset, tuli tyttöjen olla valmiina
viittä minuuttia aiemmin jäävuoron alkamista. Kun jäävuoro alkoi, piti
kaikkien olla valmiina kaukalossa. Valmentajan saapuessa jäälle tytöt luiste
livat hänen luokseen kuultuaan pillin vihellyksen. Tytöt kerääntyivät rinkiin
valmentajan ympärille, ja valmentaja selosti samalla taululle piirtäen, mitä ja
millaisia harjoituksia seuraavaksi tehtäisiin. Useimmin hän myös näytti itse,
miten harjoitus tulisi tehdä. Harjoitusten loputtua tytöt menivät pukuhuo
neeseen, mistä itse kukin poistui omia aikojaan omille teilleen.
Rituaalit ja merkitsemistavat viittaavat myös toistoon tiettyjen per
formatiivien legitimoijina ja vakiinnuttajina. Peleissä noudatettiin samoja
rutiineita, mutta silloin myös valmentaja tuli pukuhuoneeseen pitääkseen
pelipalaverin. Peleissä tyttöjen piti olla valmiina noin kymmentä minuuttia
aiemmin. Palaverin jälkeen valmentaja poistui pukukopista, ja tytöt jäivät
keskittymään tulevaan peliin. Kun pelin ensimmäinen erä oli pelattu, vihelsi
tuomari jälleen pilliinsä, ja joukkue poistui jäältä. Erätaukojen aikana jouk
kue meni hetkeksi pukuhuoneeseen pitämään yhteistä palaveria. Valmentaja
arvioi pelattua erää ja selosti, mitä tietyissä tilanteissa tapahtui ja miten niissä
olisi pitänyt toimia. Samalla hän kertoi, miten pelaamista pitäisi muuttaa
seuraavaan erään ja mitä pelaajien tulisi tehdä, jos edellisessä erässä huonosti
pelattujen kaltaisia tilanteita tulee uudestaan eteen.
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Joukkueella oli radio, jota jokainen tyttö vuorollaan kuljetti harjoituk
siin. Kauden alussa tytöt sopivat keskenään, millaista musiikkia cd:lle ko
pioitaisiin. Jokainen sai esittää oman toiveensa, joiden pohjalta joku tytöistä
kopioi levyn, jota harjoituksissa soitettiin. Musiikin soidessa tytöt pukivat
yllensä pelivarusteet ja valmistuivat peliin, jos sellainen oli tulossa. Mu
siikin kuuntelusta oli tullut tapa, jota tytöt olivat vuosien saatossa oppineet
noudattamaan:
Marianne: Se tuo sen fiiliksen ja sen, jotenkin ei se oo mitää. Siihen on
tottunu aina. Meillä on aina ollu mankka [...]. Alkaa väsyttään. Kyllä
siitä saa sen fiiliksen päälle, varsinkin jos on semmosta kunnon asenne
musiikkia, niin kyllä siitä se taistelutahto syntyy.
Käsitteet ”asennemusiikki” ja ”taistelutahto” viittaavat jääkiekkokulttuuriin,
jossa yhteishenkeä ja tunnelmaa tuotettiin musiikilla. Mariannen puhe
musiikista kuvaa, miten musiikki tuottaa kilpailuun valmistautumisessa
tarvittavan tunnelman ja oikeanlaisen, pelikulttuuriin liittyvän asenteen.
Puheesta on luettavissa, että musiikin kuuntelu asenteen tuottajana on opittu
tapa ja että musiikki liittyy tutkittavan jääkiekkoyhteisön käytänteisiin ja
rakentaa yhteistä elämäntapaa.
Taina Kinnunen (2001) on tutkinut kehonrakennuksen kulttuurisia käytänteitä. Jääkiekkojoukkueen rituaaleissa on samoja piirteitä tai yhtäläisyyksiä,
joita Kinnunen on havainnut kuntosaliyhteisöissä. Hän on todennut, että
kuntosaleilla soitettava musiikki on eräs ryhmäidentiteettiä luova tekijä, sillä
esimerkiksi yhteenkuuluvuuden tunne tiivistyy kappaleen soittamisen aikana.
(Mt.) Tyttöjen jääkiekkojoukkueessa yhteenkuuluvuus tiivistyy musiikin
soittamisen aikana, mutta myös muissa erilaisissa käytännöissä.
Tiedustelin Jennikalta, millaisia muita käytäntöjä joukkueella on ja mitä
ne hänelle merkitsevät:
Jennika: Niin huutoja jonkin verran ja läpsyt ja kyllähän se on aina
eri meininki kopissa kun oltais reeneissä, että keskitytään paremmin ja
katotaan vähän luistimia ja mietitään sitä tulevaa peliä [...]. Semmosta
joukkueena toimimista, yhteishenkeä vähän myös ja että kaikki tajuaa,
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että se on peli nyt ja me voitetaan. Kyllä se antaa semmosta tahdonvoimaa,
kun huudetaan, että kuka voittaa.
Jennikan puhe kuvaa, että joukkuehenkeä tuotetaan ja performoidaan jää
kiekkokulttuuriin kuuluvilla toistuvilla rituaaleilla, ”huudoilla” ja ”läpsyillä”.
”Huudot” ja ”läpsyt” liittyvät peleihin, ja ne ovat rituaaleja, jotka toteutetaan
hieman ennen kuin peli alkaa sekä pelien erätauoilta kentälle mentäessä.
Keskittyminen tarkoitti sitä, että jokainen istui paikallaan hiljaa luoden
katseensa alas, yleensä luistimiinsa. Jonkin ajan kuluttua valmentaja kävi
avaamassa pukuhuoneen oven, ja silloin tytöt tiesivät, että oli lähdettävä kaukaloon. Oven avauduttua tytöt nousivat seisomaan, ja huusivat yhteen ääneen
toistensa käsiä läpsäyttäen: ”Kuka voittaa? X voittaa!” ja sen jälkeen kävelivät
jonossa vaihtoaitiota kohti ja sieltä jäälle, jossa he luistelivat muutaman kier
roksen ennen kuin tuomari vihelsi pilliin ja määräsi pelin aloitettavaksi. Joskus
”huudot” ja ”läpsyt” suoritettiin vielä kertaalleen tuomarin luistellessa jäälle.
Tulkitsen, että rituaalit tuottavat yhteisöllisyyttä suuntaamalla toimijoiden
katseet yhteiseen päämäärään; tulevaan peliin ja sen voittamiseen. Niiden
myötä yksilö kiinnittyy yhteisöönsä ja tuntee yhteenkuuluvuutta sen kanssa.
Useimmat tytöistä pukeutuivat seuran asusteisiin tullessaan harjoituksiin
ja peleihin. Jotkut käyttivät niitä myös koulussa tai vapaa-ajallaan, kuten
Marianne tullessaan sovittuun tapaamiseen, jossa keskustelimme jääkiekosta.
Kysyin häneltä, mitä seuran asu merkitsee:
Marianne: Siitä näkee, että tuo pelaa jääkiekkoa ja kuuluu johonkin ja tuo
on jossakin porukassa. Ja että jos tulee reeneihin tai peliin varsinkin ihan
omat vaatteet päällä, niin tuntuu, että ei kiinnosta. Mulla ainakin tulee
semmonen olo. Ja tietenkin jos on kaikilla X-vaatteet, niin minusta tulee
ainakin yhtenäisempi tunnelma, että kaikki on tosissaan ja siinä samassa
jutussa, mukana samalla lailla. Ja että voi ottaa, tai että otetaan joukkue
vakavammin kuin se, että kaikilla olisi omat verkkarit ja colleget jalassa.
Joukkuevaatteet toimivat keskeisinä jääkiekkoilijuuden performatiiveina.
Joukkueen asuun pukeutuessaan tytöt pukevat päälleen pelaajuuden ja
”me-henkisyyden”. Asun käyttäminen yhteisissä tilaisuuksissa ilmaisee
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henkilökohtaista sitoutumista ja panostusta omaan joukkueeseen. Joukku
een yhteiseen asuun pukeutuminen on yksi yhteenkuuluvuuden merkitse
mistapa, joka erottaa toimijat muista yhteisöistä. Erilaisissa alakulttuuritut
kimuksissa symbolisen ruumiin tulkintaan on liitetty tyylin käsite. Tyylin
on nähty muodostuvan useista eri osista, joista yksi on imago eli ulkoinen
olemus. (Kinnunen 2001, 79.) Tässä asu määrittää imagoa ja toimii ruumiin
symbolina. Se kuvaa sitä, että asun käyttäjä urheilee, eli tässä tapauksessa
harrastaa jääkiekkoa. Asu kiinnittää toimijuuden tiettyyn urheiluseuraan ja
joukkueeseen tuottaen urheilijuutta.
Taina Kinnunen (2001, 312) kirjoittaa, että yhteisöllisyyden kokemuk
sessaan ihminen antaa sosiaalisen nimikkeen minälleen eli identifioituu
joksikin. Joukkueen asu symboloi yhteisöllisyyttä, ja asun myötä subjekti
identifioituu jääkiekkoa harrastavaksi subjektiksi. Lisäksi osa imagoa ovat
lajille tyypilliset varusteet. Vastaavasti kehonrakentajan varustus muodostuu joko ihoa myötäilevästä vaatetuksesta tai verkkareista sekä t-paidasta,
kengistä, nostovyöstä, hanskoista, ranne- ja polvisiteistä sekä vetoremmeistä.
(Mt., 80–81.) Jääkiekossa varustuksena on jään ulkopuolella käytettävä ur
heiluasu, joka oli tässä tapauksessa seuran logolla varustettu collegeasu, mutta
siihen sisältyvät myös varsinaiset pelivarusteet. Jäällä tarvittavat varusteet
jääkiekossa ovat luistimet, kypärä, maila, pelikäsineet, sääri-/polvi- ja kyy
närsuojat, kaulasuojus, hartia-/ylävartalosuojat, pelihousut, -sukat ja -paita,
alasuojat sekä maalivahdilla säärisuojat, kilpikäsine ja kiinniottokäsine.
Varusteet ovat samat sukupuolesta riippumatta lukuun ottamatta kypärän
lisävarusteena olevaa visiiriä tai ristikollista kasvosuojaa. Osa jääkiekkovarustusta ovat lisäksi hammassuojat, mutta niiden käyttäminen ei ole pakollista,
jos käytössä on kasvosuojuksellinen kypärä.
Anthony P. Cohen (1985, 12) näkee yhteisön kuvaavan samanaikai
sesti sekä samankaltaisuutta että erilaisuutta. Yhtäältä yhteisöllä on sitä
yhdistäviä tekijöitä, mutta toisaalta sillä on myös sellaisia ominaisuuksia,
jotka erottavat sen muista ryhmistä ja yhteisöistä (mt., 12). Tyttöjen koh
dalla tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jääkiekko lajina erottaa tyttöjen
yhteisön muista urheiluyhteisöistä ja että pukeutumalla oman seuran logolla
ja väreillä varustettuihin asuihin heidät voidaan erottaa muista yhteisöistä
tai joukkueista, jolloin asu sitoo toimijat yhteen kyseisessä joukkueessa.
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Vaikka yhteisön jäsenillä on toisiaan yhdistäviä tekijöitä, poikkeavat
yhteisön jäsenet luonnollisesti ominaisuuksiltaan toisistaan. Joukkue oli
täynnä erilaisia tyttöjä, kuten yksi tytöistä kirjoittaa: Kaikesta huolimatta
joukkueemme on mahtava ja täynnä erilaisia ihmisiä. (Kirjoitelma 18.) Kirjoittajan suhtautuminen omaa joukkuetta 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 erilaisuuteen, 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
luotettavia tulkintoja.

Kapteeniuden performointi
Tässä luvussa keskityn kuvaamaan, miten joukkueen käytännöissä performoitiin kapteeniutta. Kuten joukkuelajeissa on tapana, valittiin pelaajien keskuudesta kapteeni, jonka rooli merkityksellistyi monin eri tavoin. Päivi Berg
(2006) on tarkastellut kapteenivalintatilanteita peruskoulun liikuntatunneilla
ja havainnut valintatilanteissa erilaisia käytäntöjä. Useimmiten kapteeniksi
valitulla on tiettyjä ruumiillisia kompetensseja, joiden pohjalta hän tulee
valituksi kapteeniksi. Tässä tyttöjoukkueessa valinta eteni prosessiluontoisesti. Kauden alussa valmentaja pyysi tyttöjä miettimään, kenet valittaisiin
kapteeniksi. Lopullisen päätöksen kapteenin valinnasta teki valmentaja itse.
Lisäksi valittiin kaksi varakapteenia, joista toinen toimi kapteenina silloin,
kun varsinainen kapteeni ei ollut mukana joukkueen yhteisissä tapaamisissa.
Valmentaja puhui tytöille kapteenin tehtävistä:
Se ei ole palkinto, vaan sinut on nimetty siksi, että sinulla on edellytykset
toimia esimerkillisesti tämän joukkueen arvojen mukaan. On olemassa
sääntöjä. Kapteeni ei saa koskaan rikkoa niitä. (Kenttämuistiinpanot
2010.)
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Valmentajan puheessa joukkueen kapteeniutta performoidaan joukkueen
laatimien pelisääntöjen, virallisten käytäntöjen pohjalta. Kapteenius rinnastuu johtajuuteen, johon sisältyy tiettyjä velvoitteita sekä vastuullisuutta (vrt.
Kyllönen 2011). Pelisäännöt virallisena viitekehyksenä ohjaavat kapteenin
toimijuutta ja toimijuuden tilaa. Niinpä kapteeni myös performoi toiminnassaan niitä arvoja ja sääntöjä, joista pelisäännöissä on sovittu. Esikuvana
toimiessaan kapteeni asettuu erityisen kontrollin kohteeksi toimien samalla
hallinnan apuna. Valinnassa rakennetaan eroa toimijoiden välillä tiettyjen
henkilökohtaisten ominaisuuksien mukaan ja toimijan on performoitava
tiettyjä kompetensseja tullakseen valituksi. Tyttöjen puheenvuoroista voi
nähdä vastaavia piirteitä, jotka rakentavat hierarkiaa toimijoiden välillä ja
joiden avulla legitiimi kapteenius lunastetaan:
Oona: Että se on semmonen hahmo, keula- tai siis semmonen esimerkki.
Ja myös että joka pystyy oleen kaikkien kanssa. Et joka ei välttämättä
kuulus johonki kuppikuntaan. Että ois kaikkien kaveri. Ja sitten siihen
esimerkillisyyteen kuuluu monia, että osaa käyttäytyä, siinä on paljon,
mutta sitten asennetta pitää löytyä ja myös että sä oot helposti lähes
tyttävä, että jos jollakin on jotaki huolia, että se pystyy tulla puhumaan.
Semmonen ymmärtäväinen.
Oonan puheessa kapteeniutta tuotetaan erilaisina odotuksina ja vaati
muksina. Omalla toiminnallaan kapteeni performoi toisille, miten joukku
eessa toimitaan. Oona liittää kapteenin johtajuuteen moraalisen ulottuvuuden. Johtajan moraaliseen ulottuvuuteen sisältyy vastuullisuus toimia
esimerkkinä yhteisön muille jäsenille sekä toimiminen yhteisten sopimusten
ja tavoitteiden 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
käskemistä ja komentamista, vaan se on yhdessä toimimista, joka perustuu
vuorovaikutukseen. Johtajuus merkitsee toiminnan suuntautumista yhteisten
tavoitteiden ja päämäärien mukaan (ks. mt., 86).
Valmentaja palasi kapteenin tehtäviin vielä kertaalleen talven kuluessa
palaverissa, jossa pohdittiin joukkueena toimimista ja pyrittiin kehittämään
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joukkueena toimimiseen liittyviä toimitapoja. Palaverissa pohdittiin kapteenin roolia ryhmätyönä. Ryhmätyössä tytöt nostivat esiin tärkeän seikan, joka
vaikuttaa olennaisesti kapteenin toimintaan ja yhteisön johtamiseen ja joka
antaa perustan kapteeniuden performoimiseen. Ryhmän jäsenet pohtivat,
miten kapteenin johtajuudelta katoaa pohja, jos joukkue ei kuuntele tai
tottele kapteenia. Johtajuuden ottaminen edellyttää vastavuoroista suhdetta
ja luottamusta joukkueen jäsenten ja kapteenin välillä. Kapteenin odotettiin
kannustavan joukkueensa jäseniä yhteisten tavoitteiden eteen niin, että
valmentajakin huomaisi joukkueensa pelaavan ja harjoittelevan tosissaan.
Kapteenin rooli merkityksellistyi tärkeäksi myös silloin, kun pelaajien
välille syntyi ristiriitoja tai muita ongelmia. Koska valmentaja oli mies, hän
pystyi olemaan tyttöjen pukuhuoneessa vain valikoidusti. Niinpä kapteenin
vastuulle jäikin seurata yleistä ilmapiiriä ja toimintaa pukuhuoneessa. Jos
ongelmia ilmeni, kapteenin oli etsittävä valmentaja ja muu johtoryhmä selvit
tämään tilannetta. Yhteisön hierarkiassa kapteenin positio sijoittuu muiden
pelaajien yläpuolelle. Kapteenin toimitila ja valtuudet ovat laajemmat kuin
toisten pelaajien. Kapteeni on myös peleissä joukkueensa edustaja, jolla
on valtuudet keskustella mahdollisista ristiriidoista ja vääriksi koetuista
rangaistuksista pelitilanteissa tuomareiden kanssa.
Tulkitsen kapteenin toimivan virallisten ja epävirallisten käytäntöjen
risteämässä. ”Mallikapteenius” edellyttää kapteeniksi valitulta pelaajalta
enemmän kuin muilta pelaajilta. Kapteeni toimii hallinnan apuna olemalla
esimerkillinen ja johtamalla joukkuetta käyttäytymään vaadittujen sääntöjen mukaan. Tyttöjen ja valmentajan puheissa tuotetaan ideologiaa, jonka
mukaisesti kapteenin tulisi toimia. Ideologia toimii kapteenin toimijuuden
kehyksenä, jonka puitteisiin kapteenin on toimintansa sovitettava. Seurasin
kapteenin toimintaa pukuhuoneessa ennen pelin alkua ja tein samalla muis
tiinpanoja tapahtumista:
Menen koppiin seuraamaan valmistautumista. Tytöt pukevat varusteita
samalla jutellen. Musiikki soi. Noin 10 minuuttia ennen pelin alkua
kapteeni komentaa porukan keskittymään ja olemaan hiljaa. Tulee hil
jaista, mutta muutamat katselevat toisiaan virnuillen.[...]. X, X ja X.
Tauolla valmentaja puhuu kopissa. Valmentaja poistuu. Tytöistä joku
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syö, joku korjaa varusteitaan. Muutamat juttelevat keskenään. Sitten
kapteeni pyytää taas hiljaisuutta keskittymiseen. X, X ja X juttelevat
keskenään. Kapteeni katsoo tiukasti yhteen äänessä olevaan tyttöön ky
syen, kuuntelitko, mitä sinä teet, muut keskittyvät parhaillaan omaan
peliinsä? (Kenttämuistiinpanot 2010.)
Otteessa tulee näkyviin, miten ryhmän sisäistä hierarkiaa tehdään näkyväksi
ja tuotetaan kapteeniuden avulla. Toiminnassa kapteeni positioidaan johtajaksi, jolloin korostuvat vallan ja hallinnan näkökulmat. Tekstiin liittyvässä
kuvauksessa kapteenin pyrkimyksenä on hallita ryhmää ja vahvistaa valtaansa. Vaikka kapteeni toimii itse hallinnan ja kontrollin alaisuudessa omassa
positiossaan, hän asettuu kontrolloimaan, johtamaan ja rajaamaan toisten
toimijuutta. Ensimmäisellä kerralla joukkueen haltuun ottaminen onnistuu
hyvin, mutta toisella kerralla johtamisen esteeksi muodostuu kolmen tytön
ryhmä, joka toimii vastoin vaatimuksia. Ryhmä tekee vastarintaa hallinnalle
toimien vastoin vaatimuksia. Kapteeni suuntaa katseensa uudelleen yhteen
äänessä olleeseen tyttöön. Tyttö joutuu myös muiden pukuhuoneessa olleiden katseen kohteeksi, minkä seurauksena kaikkien tyttöjen vastarinta
murenee ja he mukautuvat vaatimuksiin. Tulkitsen, että kapteeni pyrkii
hienovaraisten ja valtaa ilmentävien eleiden sekä pelaajissa häpeää aiheuttavien tunteiden avulla saavuttamaan asemansa joukkueensa johtajana.

Yksilöstä joukkueeksi
Tutkimusmatkan varrella minulta on usein kysytty, millaisiin motiiveihin
tyttöjen jääkiekon pelaaminen perustuu. Tässä tarkastelen, millaisia kuvauksia tyttöjen puheenvuoroissa tuotetaan harrastuksen merkityksestä
toimijuuden ja tilan viitekehyksessä. Tyttöjen puheenvuoroina käytän
tässä luvassa taustatietolomakkeita ja kirjoitelmia. Tein selvitystä tyttöjen
pelihistoriasta ja tilan haltuun ottamisesta laatimani taustatietolomakkeen
avulla jo kenttätyöskentelyvaiheen alussa. Lomakkeessa tiedustelin, missä
joukkueissa tytöt ovat pelanneet, kuinka kauan he olivat pelanneet ja mitä
intressejä heillä on harrastustaan kohtaan.
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Taustatietolomakkeiden vastauksissa tyttöjen pelihistorioista rakentuu
jako kolmeen ryhmään. Ensimmäinen ryhmä muodostuu tytöistä, jotka
ovat ryhtyneet harrastamaan lajia jo vuosia sitten, ensiksi poikajoukkueissa.
Innokkaimmat heistä ovat aloittaneet jääkiekon harrastamisen noin kuu
den tai seitsemän vuoden iässä. Yksi tytöistä mainitsee aloittaneensa poi
kajoukkueessa vuonna 2002. Vuonna 2009 hänellä on meneillään neljäs
vuosi kyseisessä seurassa, mutta silti hän pelaa edelleen samanaikaisesti
poikajoukkueessa. Eräs tyttö kertoo pelanneensa poikien kanssa kolme
vuotta, minkä jälkeen hän siirtyi kyseiseen tyttöjoukkueeseen ja on nyt kolmatta vuotta mukana joukkueessa. Toinen ryhmä muodostuu tytöistä, jotka
ovat aloittaneet suoraan tyttöjoukkueessa. Pelihistoriaa heillä on takanaan
keskimäärin vuodesta kahteen. Kolmannen ryhmän tytöt tulivat mukaan
kyseiseen tyttöjoukkueeseen pelikauden kuluessa. Jotkut heistä eivät ole
pelanneet jääkiekkoa koskaan aiemmin, mutta jotkut ovat tulleet mukaan
käymällä valtakunnallisessa tyttöjääkiekkotapahtumassa, kuten osa toisen
ryhmänkin tytöistä.
Poikajoukkueista tyttöjoukkueeseen tulleet tytöt ovat aloittaneet jääkiekon harrastamisen nuorempana kuin suoraan tyttöjoukkueeseen tulleet
tytöt. Useimpien veljet ovat pelanneet jääkiekkoa, jolloin tytöt ovat saaneet
vaikutteita perheestään. Tytöt, jotka ovat tulleet suoraan tyttöjoukkueeseen,
ovat puolestaan hakeneet rohkaisua ja vauhtia tyttökiekkotapahtumasta,
joka antaa mahdollisuuden tutustua kiekkoiluun kokeilumielellä ilman si
toutumista ja varusteiden hankkimista. Tapahtuma houkuttelee ja innostaa
tyttöjä kokeilemaan jääkiekon pelaamista, ja kokeilun myötä moni tyttö
saa rohkeutta ryhtyä harrastamaan lajia. Siten tytöille järjestetyllä GHDtyttökiekkotapahtumalla15 näyttäisi olevan myönteinen vaikutus lajin pariin
hakeutumiselle.
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 kokeilemaan jääkiekon pelaamista.
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puolesta kulttuurisen organisoinnin periaatteena näkyy tässä keinona, jolla
toimintaa jääkiekossa jaotellaan sukupuolten mukaan; on olemassa poikajoukkueet, niiden rinnalla tyttöjoukkueet ja vielä erilliset tytöille tarkoitetut
tyttöjääkiekkopäivät. Näiden pohjalta toimijuutta eriytetään sukupuolten
mukaisiin ryhmiin. Tämä kulttuurisen organisoinnin periaate tuottaa rajaa
sukupuolten välille.
Barrie Thorne (1993, 111) pohtii, että kun sukupuolirajat ovat voimis
saan, miten ja millaisin seuraamuksin yksilöt voivat ylittää sukupuolijaon
ja saada pääsyn toisen sukupuolen ryhmiin ja aktiviteetteihin. Näin määriteltynä Thornen rajatyön käsite viittaa toiseen ryhmään pääsemiseen. Päivi
Berg (2010a) on tutkinut rajatyötilanteita peruskoulun liikuntatunneilla.
Koululiikunnassakin jääkiekko on katsottu useimmiten poikien lajiksi, kun
taas tyttöjen luistelussa on keskitytty taitoluistelussa vaadittavien taitojen
kehittämiseen (mt.). Thornen (1993, 111) rajatyön käsitteeseen viitaten
tutkimuksessani mukana olleet ja poikajoukkueissa pelanneet tytöt olivat
ylittäneet sukupuolijakoon perustuvan rajan ja saaneet pääsyn toisen sukupuolen ryhmiin. He ovat pelanneet tyttönä poikajoukkueessa. Se, miten
nämä tytöt ovat ylittäneet tuon konkreettisen rajan, joka on ehkä vaikeampi
ylittää kuin tyttöjoukkueeseen liittyminen, jää taustatietolomakkeiden ja
kirjoitelmien pohjalta avoimeksi. Yleisin seuraamus lienee poikatytöksi
nimeäminen tai sukupuoliseen suuntautumiseen kohdistuva keskustelu
(mt). Aineistossani 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 seuraamukset liittyvät iän ja
fyysisen koon mukana tulleeseen eroon verrattuna vastakkaiseen sukupuoleen, ja siitä on syntynyt häpeän tunnetta. Tulkitsen poikajoukkueissa
pelanneiden tyttöjen ylittäneen sukupuolirajat konkreettisesti, mutta myös
tyttöjoukkueessa aloittaneilla tytöillä on ollut ylitettävänään raja, joka
rakentuu enemmänkin symbolisena. Tyttökiekkotapahtuma on tarjonnut
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mahdollisuuden kokeilla lajia ja sukupuolirajojen ylittämistä sitoutumatta
säännölliseen harjoitteluun:
Kävin tutustumassa ensimmäisen kerran syksyllä 2008 tyttökiekkopäivään sekä 2009 syksyllä tyttöjen pelipäivään. Innostuin ja päätin
kokeilla jääkiekon peluuta. Jo 2008 syksyllä mietin tyttökiekko-päivän
jälkeen aloitanko jääkiekon, mutta en uskaltanut. (Kirjoitelma 8.)
Kirjoitelmassa tytöille järjestetyt erilliset pelipäivät tarjoavat symbolisen
”turvan” sukupuolirajojen ylittämiseen. Tyttökiekkotapahtumat muodostavat mahdollisuuden kokeilla poikamaiseksi mielletyn jääkiekon pelaamista
tyttönä tyttöjen keskuudessa. Kirjoittajan toimijuuteen on vaikuttanut
rohkeuden puute, jolloin jääkiekkoilijatoimijuus on muotoutunut vähitellen
vuoden mittaisen pohdinnan ja epäröinnin tuloksena. Toimijuus, valinnat
ja erilaisiin tilanteisiin reagoiminen ovat sidoksissa toimijan henkilökohtai
seen historiaan. Jokainen uusi kokemus muokkaa toimijan suhtautumista
uuteen ja seuraavaan tilanteeseen ( Jyrkämä 2004, 154–159.) Kirjoittaja
mainitsee käyneensä toisen kerran tyttökiekkotapahtumassa vuonna 2009,
minkä jälkeen hän voitti pelkonsa rajojen ylittämiseen ja ryhtyi pelaamaan
kiekkoa kyseisessä joukkueessa. Tämän kirjoittajan lisäksi viisi muuta tyttöä
kertovat aloittaneensa jääkiekon harrastamisen tyttökiekkotapahtumassa.
Olen seurannut jääkiekkoa pienestä asti. Koulussa tykkäsin pelata. Kuu
lin kavereiden pelaavan, ja että on tyttöjoukkue. Innostuin jääkiekon
aloittamisesta. (Taustatietolomake 13.)
Yllä oleva vastaus liittyy läheisesti sukupuolten kulttuuriseen organi
sointiperiaatteeseen. Tekstissä sukupuolten välinen raja korostuu mainintana
tyttöjoukkueesta. Tekstin tuottaman kuvauksen mukaan kirjoittaja on ylittänyt
sukupuolirajat jo koulussa pelatessaan jääkiekkoa. Päivi Berg (2010) huo
mauttaa, että koulun liikuntaopetus on historiansa aikana tehnyt ja vahvistanut
sukupuolten välisiä eroja ohjaten tyttöjä ja poikia erilaisten liikuntamuotojen
pariin. Myös Laura Hills (2006, 546) kuvaa tutkimuksessaan, että koulussa
opitaan sukupuolitettuun urheiluun ja koululiikunnassa eroa tuotetaan tytöille
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ja pojille erillisillä joukkueilla ja sukupuolten mukaisilla lajeilla. Yllä lainatun
tutkittavani jääkiekkoilijatoimijuus on syntynyt perinteistä poikkeavista lähtökohdista. Koulun antama mahdollisuus sukupuolirajojen horjuttamiseen
ja ylittämiseen on suunnannut kirjoittajan toimijuutta jatkamaan jääkiekon
pelaamista. Kirjoittaja ei kuitenkaan kuvaa laajemmin, millaisissa ryhmissä
jääkiekon pelaaminen tapahtui koulussa. Vastaus jättää avoimeksi sen, pelattiinko jääkiekkoa koulussa sekajoukkueina vai erillisinä tyttö- ja poikaryhminä.
Tästä huolimatta sukupuolirajoja koskeva tietoisuus – tietoisuus tyttöjoukkueesta – on ohjannut kirjoittajaa hakeutumaan kyseiseen tyttöjoukkueeseen.
Kirjoittajan kuvauksesta nousee esiin kavereiden merkitys harrastukseen
hakeutumisessa, kuten Saran ja Alinan16 haastatteluhetkeen liittyvästä kerronnasta on havaittavissa. He ovat osallistuneet tyttökiekkotapahtumaan
kaverinsa innoittamana. Kaverin esimerkki on toiminut Saran ja Alinan
jääkiekkoilijatoimijuuden määrittäjänä. Kaveri on ollut tyttöjen henkisenä
tukena myös tyttökiekkotapahtumassa, jossa tytöt ovat saaneet rohkeutta
kokeilla pelaamista myös joukkueen jäsenenä. Tulkitsen, että kaverit merki
tyksellistyvät tytöille tärkeiksi ihmisiksi, joiden kanssa he hakeutuvat saman
harrastuksen pariin. Myös seuraavassa kirjoituksessa toimijuuden ja tilan
suhde tuotetaan kaverin merkitsemänä.
Minusta on kivaa ja hauskaa käydä reeneissä. Vaikka välillä ei vält
tämättä jaksaisikaan. Reeneissä on kivaa käydä koska näkee aika paljon
kavereita, joita ei näe muuten usein. (Kirjoitelma 2).
Kirjoittaja lähtee kavereiden vuoksi mielellään ”reeneihin” eli harjoituksiin
silloinkin, kun häntä ei välttämättä muuten innostaisi ajatus jääkiekon har
joittelemisesta. Kirjoitelmassa sosiaalisuus motivoi kirjoittajaa lajin harrastamiseen (vrt. Myllyniemi & Berg 2013, 21; 73–75 ). Myös Carol J. Austerin
(2008) tutkimuksessa kavereiden mukanaolo lisäsi intoa pelata jääkiekkoa.
Harjoituksissa kirjoittaja kohtaa vertaisiaan eli muita jääkiekkoa pelaavia
16 Tässä kohtaa en esitä lainausta aineistosta kirjoittajan anonyymiyden säilyttämisen
vuoksi. Katkelma sisältää yksityisiä asioita ja sen esittäminen mahdollistaisi kirjoittajan tunnistamisen.

110 |

Tytöt kaukalossa

tyttöjä. Outi Aarresola (2011, 18) korostaa vertaistensa parissa olemisen
ja ajan viettämisen yhdessä kavereiden kanssa olevan ensiarvoisen tärkeää
nuorille. Monissa muissa tutkimuksissa on todettu, että kaverit ja ystävät
ovat liikuntaa motivoivia ja vahvistavia tekijöitä. Erityisesti 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 sosiaalisena saarekkeena, tilana, jossa kirjoittaja voi harjoittaa
sosiaalisia suhteitaan ja viettää aikaa kavereidensa kanssa.
Jotkut tytöistä olivat aloittaneet harrastuksen seuraamalla perheenjäse
niensä, pääasiassa veljiensä polkuja, kuten seuraavassa vastauksessa todetaan:
No joskus 10-vuotiaana aloitin, luultavasti siksi kun isoveljenikin pelasi
tuolloin. Olin innostunut jääkiekosta. Nykyään tykkään tästä, mutta
ainoastaan harrastuksena, en pyri mihinkään [...]. (Taustatietolomake 6.)
Tässä vastauksessa toimijuus on määrittynyt lähiympäristön, perheen ja
erityisesti veljen myötävaikutuksesta. Vastauksesta on luettavissa kodin
liikuntamyönteisyys ja veljen harrastuksen synnyttämät lajikulttuuriset
vaikutukset kirjoittajaan. Veljen jääkiekkoharrastus on toiminut käyt
täytymismallina ja ohjannut kirjoittajaa hakeutumaan saman lajin pariin
(vrt. Auster 2008; myös Lehmuskallio 2011, 26). Toimijuuteen on liitetty
ajatus tiedostamattomuudesta tai piiloutuneisuudesta (Ojanen 2011, 24),
mutta yllä olevassa kirjoitelmassa toimijuus näyttäytyy vahvasti tiedostettuna.
Kirjoitelmassa jääkiekko avautuu pelkästään tilana, jossa kirjoittaja voi har
rastaa lajia ilman erityisiä pyrkimyksiä.
Seuraavan vastauksen antanut tyttö on harrastanut jääkiekon lisäksi
muitakin joukkuelajeja, esimerkiksi sählyä. Kirjoituksessa jääkiekko merkityksellistyy näin:
Pelaan jääkiekkoa koska se on hauskaa ja arjen murheisiin auttavaa ajan
vietettä. [...]. Olen ennenkin pelannut joukkuelajeja ennen jääkiekkoa
kuten sählyä. Jääkiekko auttaa minua pääsemään stressistä ja muusta
inhottavasta. (Taustatietolomake 12.)
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Vastauksessa harrastus tuottaa tilaisuuden päästä murheista ja tarjoaa hel
potusta stressiin. Jääkiekkoilu antaa toimijuudelle mahdollisuuden hyvin
voinnin, kunnon ja mielenterveyden ylläpitäjänä sekä edistäjänä. Näen
vastauksessa piirteitä, joissa se nivoutuu kansanterveydelliseen diskurssiin,
jolla yksilöt pyritään sitouttamaan ruumiiden muokkaamiseen kansakunnan
hyväksi (ks. Berg 2010b). Yleisesti hyväksytyn käsityksen mukaan liikunnan
harrastamisen on nähty edistävän psyykkistä hyvinvointia, parantavan yleistä
vireystilaa sekä laukaisevan stressiä (Kinnunen 2001, 227). Urheilu tuottaa
kirjoittajalle mahdollisuuden vapautua arjesta. Sen avulla on mahdollista
työntää arjen ongelmat taka-alalle. Urheilu siis muodostaa muusta olemassa
olevasta todellisuudesta erilaisen sosiaalisen maailman tai tilan. Urheilua
on pidetty järjestäytyneeseen yhteiskuntaan soveltuvana tapana ilmaista
esimerkiksi aggressioita samalla, kun se on kontrolloitu väylä tunteiden
ilmaisemiseen. Joissakin tutkimuksissa on todettu, että urheilu tuottaa nau
tintoa, koska siinä voi samanaikaisesti sekä rentoutua että purkaa paineita
(Pakalén & Perukangas 1997, 153–154).
Seuraavassa kirjoitelmassa harrastus merkityksellistyy pelkästään huvin
vuoksi pelaamisena.
Huvin vuoksi. Tykkään jääkiekosta ainoastaan harrastuksena, mikä
on joidenkin mielestä outoa. Muutenkin ilman liikuntaa olisin aivan
rapakunnossa, ja kun on liikkunut niin on hyvä olo ja virkeä mieli J
Jääkiekkoa on mukava pelata! (Kirjoitelma 14.)
Kirjoitelmassa jääkiekko jakautuu harrastukseen ja kilpailemiseen, vaikka
sitä ei tekstissä suoraan mainita. Jääkiekkoon liitettävissä merkityksissä
kilpaileminen rajautuu ulkopuolelle, jolloin harrastus merkityksellistyy
vain harrastamisena, eikä kirjoittajalla ole muita tavoiteltavia ulottuvuuksia.
Jääkiekon harrastaminen on kirjoittajalle tila, jossa hän voi pitää yllä fyysistä kuntoa. Tässä harrastukseen liitetyt merkitykset yhtyvät samoihin
motiiveihin, jotka ovat nousseet esiin monissa muissakin tutkimuksissa.
Muun muassa Satu Liimakan, Piia Jallinojan ja Nelli Hankosen (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 pysyä terveenä. Yllä
olevassa lainauksessa tulee esiin myös kansanterveydellinen diskurssi, mutta
lainauksessa sivutaan myös biovaltaan liittyvää keskustelua, josta kirjoitan
enemmän luvussa Kurinalaisuus ja urheilullinen elämäntapa.
Tekstistä voi lukea, että hyväkuntoisen kulttuurinen vaatimus 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
käyttäytyvän (Raitakari 2004, 60). Tässä se tarkoittaa mallitarinaa siitä, että
jokainen kansalainen tietää liikunnan vaikuttavan positiivisesti ihmisen
terveyteen. Säilyäkseen kunnossa on harrastettava liikuntaa ja muokattava
ruumistaan liikunnan tai urheilun avulla.
Kirjoittaja tuo esiin, että pelaaminen pelkän harrastamisen vuoksi on
mahdollisesti poikkeavaa. Epäily viittaa kirjoittajan tietoisuuteen siitä, että
hänen intressinsä harrastaa lajia ovat mahdollisesti toisenlaisia kuin toisten
tyttöjen ja että jääkiekkoilu avaa toisille tytöille toisenlaisia mahdollisuuksia
tai ulottuvuuksia. Edellisten aineistokatkelmien mukaan tyttöjen intressit
kiteytyvät lajin harrastamisen mielekkyyteen, kunnon ylläpitämiseen ja
kaverisuhteisiin, mutta joissakin kirjoitelmissa haaveet liittyvät uralla ete
nemiseen ja ammattipelaamiseen:
Haluaisin pelata jääkiekkoa ammatikseni, mutta Suomessa se ei ole
mahdollista. (Kirjoitelma 5.)
Kirjoitelmassa tuotetaan ero jääkiekkoilijan ammattilaisuuden ja har
rastamisen välille. Kirjoittaja pohtii toimijuuden ja tilan suhdetta suku
puolen näkökulmasta todeten, että naisten ei ole mahdollista pelata Suomessa ammatikseen. Arja Huttunen (1995, 218) on huomauttanut miesten
pelaavan rahasta, mutta naiset sen sijaan pelaavat vain harrastamisen ilosta,
koska jääkiekon käytännöt eivät juuri tarjoa naisille muuta mahdollisuutta.
Kirjoittaja rajaa Suomen pois naisten mahdollisuuksista, mutta ei mainitse
ammattipelaamisen mahdollisuutta ulkomailla.
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Jotkut tytöt liittävät toiveisiinsa tavoitteita erilaisista arvokisoista.
Minä haluan tulevaisuudelta [...] ja sitä, että pääsisin leijonanpentuihin
josta pääsisi arvokisoihin. (Kirjoitelma 11.)
Kirjoitelma kuvaa, että pelkkä sukupuolirajojen ylittäminen ei riitä, vaan on
myös monia muita rajoja, jotka pelaajan pitää ylittää. Kirjoittaja tuo esiin
jääkiekossa monien muiden lajien tapaan vallitsevan hierarkian, johon pohjautuen lajissa on mahdollista edeltä. Kirjoitelmassa mainittu Leijonanpennut
on yksi polku naisten ja tyttöjen jääkiekkouralla. Pelaajat Leijonanpentuihin
valitaan aluetason kartoitustapahtumiin osallistuneista tytöistä. Leijonan
pennuissa pelaavat ja harjoittelevat alle 16-vuotiaat tytöt kokoontuvat yh
teen heille järjestettävissä tilaisuuksissa, esimerkiksi leireillä. Tällä hetkellä
naisten jääkiekkoilijatoimijuus kilpakiekossa etenee seuraavan hierarkian
mukaan. Leijonanpennuista on mahdollista päästä N16-maajoukkueeseen.
Seuraava vaihe leijonapolulla on mahdollisuus päästä leijonatyttöihin, jossa
pelaajat ovat alle 18-vuotiaita ja voivat puolestaan päästä N18-maajoukku
eeseen. Seuraava ja ylin taso suomalaisessa naisten jääkiekkoilussa on naisten
maajoukkue. (Suomen jääkiekkoliitto.) Järjestelmä tuottaa monien muiden
urheilulajien tavoin hierarkioita, eroja ja luokitteluja, joissa urheilijat arvo
tetaan ja laitetaan paremmuusjärjestykseen erilaisten kriteerien perusteella.
Vain osa pelaajista pääsee leijonapolulla eteenpäin, ja vain harvat tulevat
valituksi maajoukkueisiin ja pääsevät arvokisoihin.
Seurasin miesten pelejä ja innostuin itsekin ja menin kokeilemaan tyt
tökiekkotapahtumaan ja se tuntui mukavalta ja aloitin pelaamaan ja on
ollut mukavaa. (Taustatietolomake 2.)
Vastaaja ilmoittaa seuranneensa aktiivisesti miesten SM-liigaa, minkä vuoksi
hän päätti ryhtyä pelaamaan itsekin. Jääkiekko on yksi Suomen suosituim
mista yleisölajeista, ja erityisesti miesten SM-liigapelien seuraaminen on
kulttuurisesti merkittävä ilmiö. Liigapeleissä katsomot täyttyvät katsojista,
jotka yhtyvät sekä kannustavaksi että kritisoivaksi ”kiekkokansaksi”. Lisäksi
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miesten SM-liigatuloksia voi seurata niin sanomalehdistä, internetistä kuin
televisiostakin. Kirjoittajan toimijuus on saanut alkunsa ”kiekkokansaan”
liittymisestä ja rakentunut vuorovaikutuksessa suomalaiselle kulttuurille
ominaisen ilmiön kanssa. Kyseiseen joukkueeseen kirjoittaja mainitsee
liittyneensä vasta sen jälkeen, kun hän monien muiden tyttöjen tapaan
käynyt ensin tyttökiekkotapahtumassa.

Säröjä yhteisöllisyydessä
– yhdessä, yksin vai kaverin kanssa?
Pelisäännöt virallisten käytäntöjen toimintamalleina ovat yhteiset ja mu
kailevat edellä kuvattua yhteisöllisyyttä. Pelisääntöjen pohjalta voisi olettaa,
että käytännöt ovat autonomisoituneita ja normien pohjalta vakiintuneita
yhtenäisiä käytäntöjä. Aineiston lukeminen kuitenkin osoittaa, että käytännöissä tulee toistuvasti eteen tilanteita, joissa toiminta poikkeaa normeista
virallisten ja epävirallisten käytäntöjen risteämässä. Tässä luvussa analyysin
kohteena ovat erilaiset ongelmat, joiden tulkitsen vaikuttaneen yhtei
söllisyyden kehittymiseen.
Taru Ollikainen (2012) on tutkinut seitsemäsluokkalaisten tyttöjen
kaverisuosiota ja luokkahenkeä. Hän tulkitsee luokkahengen koulun informaalin kulttuurin ideaaliksi yhteisöllisyydeksi ajatellen, että luokkahenki
on yksi yhteisöllisyyden ilmentymismuoto koulun arjessa. Ollikaista (mt.,
145) mukaillen tulkitsen joukkuehengen erääksi yhteisöllisyyden ilmenemismuodoksi. Seuraavaksi kohdennan katseeni joukkueena toimimiseen eli
siihen, miten tytöt itse määrittelevät joukkueena toimimisen yhteisöllisyyden
ihanteena ja miten se muotoutuu yksilöiden välisessä toiminnassa:
Emilia: Mun mielestä pitäs ainaki kaikki olla siinä samassa, tehä samalla
lailla ja samat jutut. Samaan tahtiin ja sillain. Varsinkin pelissä, mutta
ei nyt ehkä reeneissä, niin kyllähän sitä joskus onkin, että omatoimista
vedetään, mutta ennen peliä pitäs mun mielestä kaikkien olla samassa ja
lenkilläki 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 ootetaan sinne lenkille ja
sit ne ei loppujen lopuksi käykään 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 epäkohtia, jotka eivät mukaile oletettua yhteisöllisyyden ihannetta. Epäkohdat
näkyvät esimerkiksi viivyttelynä yhteisiltä juoksulenkeiltä. Puhe ilmentää
neuvottelua siitä, mikä on hyväksyttyä ja normien mukaista toimintaa ja
mikä puolestaan ei. Tämä tapahtuu sääntöjen myötäilemisen ja vastustamisen
diskurssissa. Keskustelussa rakentuu raja toimijoiden välille pronominien ne
ja kaikki avulla, jolloin ne vastustavat sääntöjä kaikkien myötäillessä sääntöjä. Tyttöjen puheessa joukkueena toimimista performoidaan valmentajan
antamien ohjeiden mukaan, mutta puheen perusteella kaikki ei toteudu
ohjeiden mukaisesti. Joukkueena toimimiseen liittyvä puhe mukailee Taru
Ollikaisen (2012) tutkimuksessa mukana olleiden oppilaiden vastauksia.
Hänen tutkimuksessaan puhe hyvästä luokkahengestä noudatti normatiivista ”kaikki tulevat toimeen kaikkien kanssa” -ihannetta, joka täsmentyi
halukkuudeksi työskennellä kaikkien kanssa. Tässä tapauksessa tytöt puhuvat
halukkuudesta tehdä erilaisia asioita yhdessä, jolloin joukkueena toimimista
ja joukkuehenkeä tuotetaan esimerkiksi juoksemalla yhdessä.
Emilian puheesta välittyy suora ärtymys turhaa odottelua ja sääntöjen
rikkomista kohtaan. Sääntöjen rikkominen näyttäytyy epämukavana, toimimisena vastoin yhdessä sovittuja toimintasääntöjä. Vastarinnalla virittäytynyt
toimijuus herätti muissakin tytöissä negatiivisia tunteita. Kirjoitelmissaan
he purkavat ärsyyntymistään sääntöjen laiminlyömistä kohtaan. Yhdeksi
kritisoinnin kohteeksi nousee toisten ihmisten kunnioittaminen:
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Kopissa minua on viimeisten viikkojen aikana alkanut tympimään se,
miten jotku tytöt puhuvat valmentajille. Valmentajat ovat kumminkin
vapaaehtoistyössä kanssamme eikä heille makseta siitä että he toimivat
kanssamme joten heitä pitäisi kunnioittaa omalla tavallaan. (Kirjoi
telma 16.)
Kirjoittaja ottaa esiin havaitsemansa epäkohdan, jonka mukaan valmentajalle
on puhuttu epäasiallisella tavalla. Voisi olettaa, että valmentajan kunnioittaminen määräytyisi vallan, auktoriteetin tai sovittujen pelisääntöjen perusteella. Kirjoituksessa kunnioittaminen legitimoidaan kuitenkin vapaaehtoistyöllä. Tyttöjen kirjoitelmien lisäksi myös kenttämuistiinpanoistani löytyy mer
kintöjä samasta teemasta. Kun valmentaja esimerkiksi tuli pukuhuoneeseen
ennen peliä selostamaan pelikuvioita, toisinaan pukukopissa menneillään
oleva keskustelu ei tyrehtynyt, vaan sitä jatkettiin keskeyttämättä.
Yhteisöllisyyden ihanteeseen on sisällytetty ajatus, jonka mukaan jäsenyys
edellyttää vastavuoroista toimintaan sitoutumista (Wenger 1998, 73). Sen
on oletettu näkyvän yhteisten toimintasääntöjen noudattamisessa, mutta
joukkuelajissa sitoutuminen myös tavoitteisiin, harjoitteluun ja yhteistyöhön
on katsottu tärkeäksi (Närhi & Frantsi 1998, 69). Seuraavassa kirjoitelmassa
kirjoittaja kuvaa normeihin asettumista ja niistä poikkeamisen seuraamuksia:
On todella raivostuttavaa itse reenata täysillä ja keskittyä harjoituksiin,
kun homma kusee siihen kun jotkut tytöt eivät yritä täysillä tai edes
viitsi kuunnella. En itse edes ymmärrä mitä järkeä on tulla reeneihin
potkuttelemaan ja vähän läpsimään kiekkoa. Sen lisäksi voi jopa pilata
muiden reenit. (Kirjoitelma 19.)
Yllä joukkuehenkeä performoidaan sitoutumisella. Kirjoittaja käsittelee
sitoutumisen ja sitoutumattomuuden ristiriitaa, joka vaikuttaa aiheuttavan
kirjoittajassa ärsyyntymistä. Kirjoitelmassa tuotetaan toiseutta toimintaan
sitoutuvien ja sitoutumattomien välille. Kirjoittaja kuvaa, miten hän pyrkii
itse sitoutumaan harjoituksiin tekemällä harjoitteet tunnollisesti ja vaadittujen sääntöjen mukaan toisin kuin ”jotkut tytöt”. Kirjoittaja yhtyy omassa
toiminnassaan yhteisöllisyyden yhteen perusedellytykseen eli henkilökoh4 Tytöt toimijoina jääkiekkoilun tiloissa
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taiseen sitoutumiseen yhteisön arvoihin, tavoitteisiin ja toimintatapoihin
(ks. Wenger 1998, 73). Sitoutumattomuus sen sijaan rajaa, estää ja hallitsee
kirjoittajan mukaan toisten toimintaa häiritsevällä tavalla. Tulkitsen oheisesta ja muista edellä esitetyistä puheenvuoroista välittyväksi sosiaalista
kontrollia, joka ilmenee moraalisena ja normatiivisena kontrollina. Tarkoitan
sillä joukkueen jäsenten toisiinsa kohdistamaa kriittistä käyttäytymisen arviointia (vrt. Korkiamäki 2013). Näen tyttöjen moraalisen ja normatiivisen
kontrollin paljastavan epäkohtia, jotka toteutuivat sääntöjen rikkomisena
ja uhmaamisena.
Havainnoin kenttätyöskentelyn aikana sitä, miten tytöt sijoittuivat pu
kuhuoneeseen ja mistä he hakivat paikkansa. Järjestys muovautui yleensä
kaveriporukoiden mukaan. Pukuhuone rakentuu hierarkkisena paikkana,
jossa ryhmän suhteet toisiinsa vaikuttavat sijoittumiseen (vrt. Larsson,
Fagrell & Redelius 2009, 8). Syksyn kääntyessä talveen olin tehnyt useita
havaintoja joukkueen sisällä muodostuneista kaveriporukoista. Kaverukset
istuivat useimmiten vierekkäin ja toimivat joukkueen muissakin tilaisuuksissa yhdessä pienempinä kaverir yhminä. Kiinteisiin kaveriporukoihin
kuulumattomat tytöt puolestaan hakivat huoneesta paikkansa sieltä, missä
oli vapaata, ja he toimivat yhteisissä tilaisuuksissa yhtenä isompana ryhmänä.
Riina pohti kaveriporukoiden merkitystä joukkueessa toimijuudelle
seuraavanlaisesti:
Riina: No ne on semmonen asia, jolle ei oikeasti pysty mitään loppujen
lopuksi, että kun kaverustuu jonkun kanssa, niin sitten sitä vaan haluaa
olla sen kans ja sitten niitä muodostuu. Mutta kuitenkin sillain, että ne
ei sais olla niin kireitä, että sinne kuuluu tietty määrä ihmisiä, vaan että
kaikkien pitäs tulla toimeen kaikkien kans.
Riinan puheessa yhteisöllisyys on neuvottelun alaisena. Tätä kuvastaa
konditionaalimuotojen käyttäminen, jonka voi olettaa viittaavan opittuun
yhteisöllisyyden ihanteeseen ja yhteisöllisyyden konkretisoitumisen dilemmaan; kaveriporukoita ei saisi olla, mutta käytännössä niitä muodostuu.
Puheessa korostuu, että kaverustuminen luonnollisesti tuottaa kaveriporukoita ja kuppikuntia, ja siksi ne ovat myös legitimoituja. Kaveriporukat
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nähdään haitallisiksi silloin, jos niiden rajat ovat niin tiukasti määrätyt,
että jäseniä otetaan mukaan vain valikoiden. Taru Ollikainen (2012, 145)
on tarkastellut tyttöjen kaveriryhmittymiä ja niiden hierarkioita. Hän ku
vaa statuksiin liittyvän hierarkian näkyneen muun muassa siinä, kuinka
suosittuun porukkaan pääsemisestä kilpailtiin, vaikka siihen kuuluvat tytöt
suhtautuivat mukaan haluaviin epäystävällisesti ja vartioivat ryhmän rajoja
tarkasti. Myös Päivi Berg (2010a) on havainnut liikuntatunneilla esiintyvän
mukaan ottamista ja ulossulkemista. Hän kertoo kriteerien kietoutuneen
näissä tilanteissa liikunnallisiin taitoihin, kaverisuhteisiin ja hierarkioihin.
Seuraavassa kirjoitelmassa pohditaan kuppikuntien ja kaveriporukoiden
seurauksia ja sitä, miten rajojen rakentaminen näkyy arjessa:
Ennen treenejä kopissa ja sen ulkopuolella on rento tunnelma, vaikka
usein muodostuukin kuppikuntia. Joskus juoruilua ja selän takana pahan
puhumista huomaa, joka vähentää joukkueen yhteishenkeä ja keskitty
mistä. (Kirjoitelma 18).
Kirjoitelmassa kuppikuntien nähdään toisinaan tuottavan ongelmia, jotka
välittyvät koko joukkueeseen. Tekstistä on tulkittavissa, että kuppikunnat
altistavat tietyntyyppiselle puhetavalle, joka kohdistuu kuppikuntiin kuulumattomiin jäseniin. Kuppikunnissa syntyneiden puhetapojen nähdään
keskittävän huomion epäolennaiseen, ja puhetapa välittyy negatiivisesti
yhteisöllisyyteen ja ryhmään kuulumisen tunteeseen. Tiloihin sijoittuminen, paikan hakeminen kaverin läheisyydestä sekä syntyneet kaveriporukat
tuottavat joukkueen sisäistä hierarkiaa ja sosiaalisia valtasuhteita. Harrastus
hahmottuu sosiaalisten suhteiden tilana, jossa tavataan kavereita ja pidetään hauskaa heidän kanssaan, mutta väistämättä se avaa myös tilan, jossa
harjoitellaan sosiaalista vallankäyttöä. Vallankäyttö voi ilmetä nimittelynä,
eristämisenä ja hierarkioiden rakentamisena (vrt. Tolonen 2001, 83). Tässä
tapauksessa sosiaalinen vallankäyttö näkyy kuppikuntina, jotka rakentavat
hierarkioita joukkueen jäsenten välille. Kuppikuntien myötä toimijuus ja
kautuu joko mukaan pääsemiseen tai ulossulkemiseen. Kuppikuntien muo
dostumisessa ja niihin liittyvässä käyttäytymisessä on havaittavissa myös
piirteitä, jotka voivat herkästi viedä kiusaamisen ja kiusatuksi tulemisen
4 Tytöt toimijoina jääkiekkoilun tiloissa
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kokemuksen tielle. Seuraava kirjoitelma kuvaa kuppikuntien tuottaman
puhetavan ja käyttäytymisen vaikutuksia:
Harjoituksissa olen huomannut sen, että jos joku ei osaa niin hyvin kun
toiset, alkaa selän takana puhuminen ja nauraminen. Kauemmin pelan
neiden pitäisi ymmärtää se, että vasta aloittaneet pelaajat eivät kaikkea
osaa, mutta he yrittävät. Kannustaminen siis ei ole pahasta. Joukkueen
sisällä on paljon eri ”porukoita” jotka pyörivät keskenään treeneissä ja
peleissä. Ei ole kiva jäädä yksin venyttelemään ennen pelin alkua. Ensim
mäisessä pelissä minulla oli jo hieman tympeä fiilis, sillä huomasin miten
samassa ketjussa oleva pelaaja ilmeili kuultuaan nimeni koska olin hänen
hyökkääjä-pari. Ei sitä voinut olla huomaamatta. Tuollaiset asiat pitäisi
pitää omana tietonaan. (Kirjoitelma 8).
Kirjoittaja kuvaa toimijuuttaan sekä sen tilaa, mahdollisuuksia ja reunaehtoja
tullessaan yhteisöön uutena jäsenenä. Kirjoitelmasta on havaittavissa sosiaalista vallankäyttöä, joka ilmenee eron tuottamisena ja porukoista ulossulkemisena. Se kuvastaa eron tekemistä ”vasta aloittaneiden” ja ”kauemmin
pelanneiden” kesken. Ero merkitsee rakennetta erota jostakin, ja rakennetta
tuotetaan hallinnan ja poissulkemisen avulla. Sen vuoksi termi erota jostakin
on saanut merkityksen olla vähempiarvoinen tai vähemmän. (Rojola, 1996,
161.) Anna-Leena Riitaoja (2013, 32) tarkoittaa eron rakentumisella sitä,
että eroissa ei ole kyse mistään ennalta määrätyistä, luonnollisista tai py
syvistä ominaisuuksista. Eroja ei ole olemassa ennen kuin ne tehdään, eli
ne ovat diskursiivisesti tuotettuja. Se, mikä merkityksellistyy eroksi tai
toiseudeksi, riippuu kontekstista. Toiseuden voi ajatella epäsymmetriana
johonkin, joka määrittyy ensimmäiseksi, etuoikeutetuksi tai jollakin tavalla
”paremmaksi”. (Mt., 32–39.) Kirjoitelman mukaan toimijuutta määrittävä
ero syntyy kiekkoilijan pelihistorian ja kokemuksen perusteella. Koke
mattomuus määrittyy toiseudeksi pidempään pelanneisiin nähden. Eron
tekeminen viittaa prosessiin, jossa toimijuutta luokitellaan erilaisiin, toisil
leen vastakkaisiin kategorioihin ja positioihin rakentaen hierarkiaa toimi
joiden välille.
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Eron tekeminen ja toiseuden tuottaminen johtavat ryhmästä ulossulke
miseen. Kirjoitelmassa kuvataan kiusaamista. Sitä voi tapahtua kaikissa
yhteisöissä. Päivi Hamaruksen (2006) mukaan kiusaaminen on yksi sosiaalisen käyttäytymisen muoto ja liittyy sosiaalisiin suhteisiin, joissa jollekin
ryhmän tai yhteisön jäsenelle osoitetaan esimerkiksi, että häntä ei haluta
ottaa mukaan yhteiseen toimintaan tai tilanteeseen. Kirjoittajan tullessa
uutena jäsenenä joukkueeseen ”porukat” ovat sulkeneet hänet pois kaveriporukoista. Kiusaamisen muodot voidaan jakaa hiljaiseen, sanalliseen tai
fyysiseen kiusaamiseen. Hiljainen kiusaaminen on vaikeasti tunnistettavissa.
Siihen sisältyviä piirteitä ovat esimerkiksi toisen tuijottaminen, katsekontak
tin välttäminen, merkittävien katseiden vaihtaminen jonkun muun kanssa,
ilmeillä viestiminen, selän kääntäminen, puhumattomuus, huokailu tai muu
ilmeillä viestiminen. (Höistad 2003, 80.) Kirjoittajan kuvaama tilanne viittaa
hiljaiseen kiusaamiseen, jossa korostuu ruumiin kieli. Kirjoittaja on havainnut kaveriporukoista ulossulkemista tapahtuvan heti ensimmäisestä pelistä
alkaen erilaisten ilmeilyjen värittämänä. Hän on huomannut, että sanallista
kiusaamista on esiintynyt myös toisten tyttöjen epäonnistumisien yhteydessä.
Christina Salmivallin (2003, 10–11) määritelmä kiusaamisesta korostaa
tilanteeseen liittyvää valtasuhdetta. Kiusaajalla on jonkin asian suhteen
valtaa enemmän kuin kiusatulla, jolloin kiusaaja on vahvemmassa asemassa
kuin kiusattu. Valtansa tai voimansa avulla kiusaaja saa yliotteen kiusatusta.
Tässä tapauksessa valtasuhde muodostuu kiusaajan pelikokemuksen pohjalta
”paremmuudesta” ja ”ensimmäisyydestä”.
Hiljainen kiusaaminen voi usein jäädä huomaamatta. Tutkijana huo
masin, että kuppikuntia syntyi ja ne vaikuttivat joukkueen järjestäytymiseen
ja hierarkiaan, mutta kirjoitelman tapauksesta minulla ei ollut havaintoja.
Tapaus havahduttaa huomaamaan, miten aikuinen voi työssään olla rajoittu
nut. Katse ei ehdi tavoittaa kaikkea, mitä ympärillä tapahtuu. Kiusaaminen
ja ryhmästä poissulkeminen ovat ikäviä kokemuksia ja voivat jättää ikui
set arvet. Siksi tapaus haastaa myös pohtimaan, miten olisin tai miten me
aikuisina olisimme voineet puuttua tilanteeseen, tapahtuiko kiusaamista
kirjoitelman kirjoittamisen jälkeen ja olivatko muut kokeneet tässä joukkueessa vastaavanlaista.
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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 toisiaan. Tiivistäen tulkitsen 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 käytännöille vahvistetaan legitimoitu perusta. Kirjallisessa muodossaan pelisäännöt
ovat julkiset ja ilmentävät käytäntöjen virallista tasoa. Niissä kiteytyvät arvot
ja normit, jotka joukkue sisällyttää yhteisöllisyytensä perustaksi.
Olen kuvannut, miten toimijuutta tuotetaan pelisääntöjen viitekehyksessä
tiettyjä rituaaleja ja käytäntöjä toistaen. Arjessa rituaalien noudattaminen
näkyy yksittäisten ja toistuvien tekojen suorittamisena. Joukkuehenkeä
tuotetaan musiikilla, jääkiekkokulttuuriin kuuluvilla ”huudoilla” ja ”läpsyillä” sekä muilla yksittäisillä käytännöillä. Seuran logolla varustetut asut
puolestaan toimivat jääkiekkoilijuuden performatiiveina. Kapteenin rooli
joukkueensa esikuvana on merkityksellinen. Kapteeniutta performoidaan
virallisten käytäntöjen pohjalta. Kapteeni toimii virallisten ja epävirallisten
käytäntöjen risteämässä.
Tyttöjen puheenvuorot tuottavat kuvauksia erilaisista pelihistorioista ja
vaihtelevia merkityksiä harrastuksesta. Tyttöjen kirjoitukset kuvaavat, miten
jääkiekossa(kin) toiminta eriytetään sukupuolen mukaan. Pojat pelaavat
yleensä poikajoukkueessa ja tytöt puolestaan tyttöjoukkueessa, mutta jotkut
näistä tytöistä ovat aloittaneet poikajoukkueessa ja siten ylittäneet Barrie
Thornen (1993) mainitsemat sukupuolirajat konkreettisestikin. Tyttönä tyttöjoukkueessa tähän ”poikamaiseen” harrastukseen ryhtymisen raja rakentuu
matalampana ja symbolisempana kuin tyttönä poikajoukkueessa pelanneilla.
Tyttöjen puheenvuoroissa harrastukseen liitetään sellaisia merkityksiä
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 epäviralli
sissa käytännöissä. Virallisten käytäntöjen ja epävirallisten käytäntöjen
tarkastelu rinnakkain osoittaa, että virallisella tasolla vallitsee näennäinen
yhteisöllisyys, joka kiteytyy pelisäännöissä. Epävirallisissa käytännöissä
yhteisöllisyys puolestaan piirtyy hajautettuna ja rikkinäisenä yhteisöllisyytenä. Tyttöjen puheenvuoroista on luettavissa, miten yhteisöllisyyden säröt
syntyvät virallisten käytäntöjen ja epävirallisten käytäntöjen risteämässä,
kun polut risteävätkin eri suuntiin. Epävirallisissa käytännöissä rakentuu
erilaisia prosesseja ja tapoja, jotka ilmenevät sosiaalisena vallankäyttönä ja
tuottavat eroja toimijoiden välille. Käytännöissä tuotetaan eroja ja hierarkioita kavereiden, pelitaitojen ja pelihistorian mukaan. Ne synnyttävät joko
kaveriporukoista ulossulkemista tai niiden sisään pääsemistä.
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5 Kiekkoilijan mallisubjektiuden
rakentaminen

Seuraavaksi keskitän huomioni erityisesti valmentamisen käytäntöihin,
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 toimijuutta
tuotetaan valmentamisen yksittäisissä käytännöissä ja miten käytännöt
ohjaavat toimijuuden muotoutumista. Lisäksi tarkastelen, millaisia tavoitteita, odotuksia ja vaatimuksia jääkiekkoilijan toimijuudelle ja oletetulle
mallisubjektiudelle asetetaan.
Käytän toimijuuden rinnalla subjektin ja subjektiuden käsiteitä. Kie
liopillisesti subjekti viittaa lauseessa olevaan tekijään tai kokijaan. Subjektiuteen liittyy monia erilaisia näkökulmia ja teorioita, mutta ajattelussani olen
nojannut Suvi Ronkaisen (1999) määrittelyyn subjektiudesta. Subjektiudessa
on kysymys tilanteisesta, historiallisesta, ajassa ja paikassa tapahtuvasta
subjektiksi tulemisesta. Subjektiuteen liittyvät minuus, itseys, persoona ja
yksilöllisyys muotoutuvat erilaisissa diskursseissa ja käytännöissä. Ymmärrän
subjektin tekeväksi, tietäväksi, puhuvaksi, osaavaksi ja tahtovaksi toimijaksi.
Kielellisen ulottuvuuden lisäksi subjekti on ruumiillinen ja liikkuu aina jossakin materiaalisessa ja sosiaalisessa tilassa toimien, tehden, puhuen, osaten
ja tahtoen. (Ronkainen 1999; Veijola & Jokinen 2001, 233.) Tietävästä
subjektista tulee paikantunut, ruumiillinen, sukupuolinen, seksuaalinen,
rodullinen, etninen sekä tiettyyn puhuja- ja intressipositioon sitoutunut
(Matero 1996, 263). Näen subjektiuden prosessina, joka ei ole paikallaan
pysyvää, vaan se muotoutuu hallinnan eri prosesseissa.
Olen lukenut aineistoa tilan, toimijuuden ja hallinnan käsitteiden avulla.
Lähtökohtanani on ollut ajatus, että jääkiekkovalmennusta ei voi sivuuttaa
ilman valtaa ja hallintaa. Ymmärrän hallinnan Michel Foucault’n (1982,
220–221) ajattelun pohjalta yksilön käyttäytymisen ohjaamisena, jolla
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säädellään ja reunoitetaan vallan kohteen toimitilaa. Hallinta toteutuu
poliittisella, institutionaalisella ja eettisellä ulottuvuudella. Nämä Nikolas
Rosen (1998, 153) nimeämät hallinnan ulottuvuudet ovat toimineet tässä
luvussa aineiston lukemisen kehyksenä. Nimeän poliittisen ulottuvuuden
yleiseksi ulottuvuudeksi, mikä tarkoittaa yhteiskunnassa yleisesti hyväksyttyjä ja toteutuneita käytänteitä. Koska raja ulottuvuuksien välillä on liukuva
ja ulottuvuudet leikkaavat toisiaan, kuten Rose (mt.) painottaa, on käytäntöjen sijoittaminen vain yhdelle tietylle ulottuvuudelle ongelmallista. Siitä
huolimatta hallinnan ulottuvuudet antavat suuntaa analyysille ja aineiston
jäsentämistyölle, jolloin ne toimivat työssäni analyyttisenä välineenä. Jääkiekossa käytettävä kieli on käytäntö, jonka olen sijoittanut hallinnan yleiselle
ulottuvuudelle. Urheilullisuus elämäntapana on käytäntö, jonka olen koh
distanut yleisen ja institutionaalisen ulottuvuuden rajamaastoon. Institu
tionaalinen ulottuvuus sisältää muutamia muita valmennuksen käytäntöjä.
Eettinen ulottuvuus sen sijaan tarkoittaa analyysissäni yksilöulottuvuutta.

Pelin kieli ja toimijuuden tuottaminen pelissä
7.2.2010. Peli. Kerrotaan kentälliset ja pelaajien roolit. Tauolla
valmentaja puhuu: Laituri kaartaa väärään suuntaan ja pois. -> menee
mahdollisuus kiekon riistoon hyökkäysalueella. Ollut hyviä hyökkäyksiä,
mutta ei apuja. Kiekollisen tehtävä: ammu ja mene kohti kiekkoa. Kie
koton: mene lapa jäässä. Jos tulee ripari/syöttö, sijoitu niin, että pystyt
ampumaan sisään. [...]. Kiekottomana: liiku, häiritse, karvaa, riistä. Jos
kiekko meillä -> syötä kohti maalia. Kiekollinen ampuu kohti maalia ja
kiekoton hakkaa sisään. Lopussa: Pelattiin hyvin. Oli maalintekopaik
koja, mutta maaliteko ei hyvää. Syy ei yksistään ampujan, vaan kaikkien
pitää osallistua. Pakki ottaa laitaan tulevan, sentteri keskeltä. Nyt kävi
niin, että laituri kaarsi pois, heitti kiekon pois. Meni mahdollisuus saada
kiekon riisto. Oli hyviä yhden pelaajan hyökkäyksiä, mutta ei apuja. Kie
kollisen tehtävä on mennä kohti maalia ja ampua. Kiekottoman tehtävä
on mennä vauhdilla lapa jäässä ja jos tulee ripari, niin ampua sisään tai
jos tulee syöttö, niin ammu sisään. (Kenttämuistiinpanot.)
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Sekä oheinen katkelma että Erkka Westerlundin (1990)17 kuvaus jääkiekon
ideologiasta kuvaavat hyvin lajissa käytettävää kieltä. Toimintaympäristössä
käytetään runsaasti kielikuvia ja metaforia, joiden avulla jääkiekko lajina
erottuu muista urheilulajeista. Pelissä käytetty kieli sisältää sotaisia metaforia. Useimmiten valmentaja käytti, kuten jääkiekossa on tapana, lyhenteitä
”laituri” (laitahyökkääjä) ”sentteri” (keskushyökkääjä) ja ”pakki” (puolustaja), mutta näiden rinnalla esiintyy muitakin sotaisia termejä. Jääkiekossa
käytettävät termit puolustaja, hyökkääjä, puolustaa, hyökätä, puolustusalue,
hyökkäysalue, laukaus, riistää, häiritä, mennä päälle, kaksinkamppailu,
taistella ja ampua viittaavat sodankäyntiin ja maanpuolustukseen. Nämä
termit löytyvät myös jääkiekon virallisesta sääntökirjasta. (Ks. myös Suomela
1998, 30–49.) Armeija ja sodankäynti puolestaan on liitetty perinteisesti
miehiin. Ne ovat alueita, joissa väkivalta ja maskuliinisuus liittyvät toisiinsa.
( Jokinen 2000, 132.)
Olennaista metaforassa on se, että siinä yksi asia tulee ymmärretyksi tai
koetuksi toisen asian avulla. Metaforat perustuvat yhteyksiin, joita näemme
eri käsitteiden välillä. (Lakoff & Johnson 1980; Suomela 1998, 30–49.) Merja
Suomela (1998) on tehnyt metafora-analyysia jääkiekon kielestä rinnastaen
jääkiekon sodankäyntiin. Hän on käyttänyt analyysissään George Lakoffin
(1990) teoriasta lainattuja lähdealueen ja kohdealueen termejä. Metaforassa
säilyy lähdealueen, esimerkiksi sodan mielikuvarakenne, kun lähdealue ku17 Jääkiekkovalmentajana tunnettu Erkka Westerlund (1990) on kuvannut jääkiekkopelin logiikkaa. Hyökkäyspeliä pelataan silloin, kun kiekko on joukkueen hallussa.
Tavoitteena on maalin saaminen omalle joukkueelle. Hyökkääjän tehtäviksi luetaan
maalinteko, tilan voittaminen, kiekon pitäminen omalla joukkueella sekä puolustus
valmius. Hyökkäyspelissä pelaaja on maalintekijän, pelinrakentajan tai tilantekijän
rooleissa. Jos pelaaja ei ole tekemässä maalia, tavoitteena on silloin rakentaa peliä
ja pyrkiä pitämään kiekko oman joukkueen hallussa joko kuljettamalla sitä eteenpäin tai syöttämällä jollekin toiselle joukkueen pelaajalle. Kiekon syöttäminen on
kahden pelaajan yhteistyötä, jossa syöttäjä pyrkii luomaan vastaanottajalle hyvät
edellytykset jatkaa pelin kulkua. Syötön lisäksi toinen olennainen osa hyökkäyspeliä
on kiekottomien pelaajien liikkuminen. Mitä tehokkaammin kiekottomat pelaajat
liikkuvat, sitä vaikeampi vastustajan on vartioida hyökkäämässä olevia pelaajia ja
keskittyä omaan puolustuspeliinsä. Syötön ja liikkumisen avulla tehdään kiekolliselle
pelaajalle tilaa ja aikaa. (Westerlund 1990,362–363; SLJ.)
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vautuu kohdealueeseen, esimerkiksi jääkiekkoon. Niinpä jääkiekko on sotaa
-metafora säilyttää sen mielikuvarakenteen, joka meillä on sodasta, mutta
metaforinen kuvaus on kuitenkin osittaista, joten välttämättä kaikki läh
dealueen ominaisuudet eivät kuvaudu kohdealueeseen. (Lakoff & Johnson
1980, 5; Suomela 1998, 30–49.)
Yllä olevassa katkelmassa valmentajan palaute kohdistuu pelaajan rooleihin hyökkäyspelissä sekä hyökkäyspelin rakentamiseen. Puheesta välittyy
arviointia ja kontrollia, joka kohdistuu ruumiin suorituksiin. Tulkitsen otteen
sisällössä kuvatun toiminnan vertautuvan siihen, mistä Foucault (1980,
184–185) kirjoittaa kuvatessaan armeijan kehittymistä historian varrella.
Foucault (mt., 184) kirjoittaa armeijan muuttumisesta monimuotoiseksi koneeksi, jonka eri osat siirtyvät suhteessa toisiinsa muodostaakseen määrätyn
kuvion ja saavuttaakseen tietyn tuloksen. Pelin kulusta on havaittavissa kaksi
armeijan perustehtävää, jotka ovat oman alueen puolustaminen ja vastustajan
alueelle hyökkääminen. Noissa nimetyissä tehtävissään pelaajien on etsittävä
paikkansa siltä alueelta, joka on hänen toimialuettaan. Toimijuus pelitilassa
edellyttää niitä performatiivisia tekoja, jotka toimialueella toimimiseen
kulttuurisissa käytännöissä on sisällytetty, mutta kuten palaute osoittaa, teot
eivät aina noudata odotettuja käytäntöjä ja toivottu tulos jää saavuttamatta.
Seuraavassa tilanteessa palautteen aiheena on puolustajan roolissa
toimiminen:
14.11.2009 Peli. Tauolla valmentaja: Oman maalin edusta, meidän pitää
olla siinä. Tulleet maaliton tullu siiitä, että meidän yhteistyö ei toimi
tässä. Tämä alue pitää olla miehitetty. Kaikki pakit on kadonnu siitä,
mitä käytännössä joskus tapahtuu. Jos pakki joutuu väärään kulmaan/
maalin taakse, pelaa tilanteen loppuun ja palaa takaisin. Pelaa niin, että
on vastustajan ja maalin välissä. Jos on käynyt niin, että molemmat pakit
on karkuteillä, niin sentterin pitää pelata maalinedustalla. Valmentaja
piirtää taululle selostaen: Täällä oli hirvee hässäkkä. Tossa oli yksi vas
tustajan pelaaja, jonka selän takana oli meidän pelaaja. Kiekko tuli tä
hän ja tämä teki maalin. Omassa päädyssä pitää sijoittua vastustajaan
nähden niin, että on vastustajan, jota pitää, ja oman maalin välissä.
Puolustuspelissä pankaa päähän ylös, merkatkaa. Jos peli tuolla kulmassa
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ja olet oikea pakki. Muista, että mulla ei ole tuonne asiaa. Seuraan sen
tilanteen ja katson edestäni, missä on vastustaja, jonka pidän kiinni [...].
(Kenttämuistiinpanot.)
Valmentajan palaute kohdistuu hyökkäyspelin lisäksi puolustuspelin logiikkaan, puolustajien tehtäviin ja liikkumiseen jäällä. Pelin logiikassa oletetaan,
että hyökkäyspeli muuttuu puolustuspeliksi, kun kiekko menetetään vastustajalle. Puolustajan positio paikantuu kyseisessä tilanteessa maalin edus
talle, jossa vastustaja pelasi parhaillaan hyökkäyspeliä. Oletus pelin kulusta
ja pelaajien sijoittumisista kuvaa, että pelin logiikassa yksittäinen ruumis
on kuin elementti, joka voidaan sijoittaa toivottuun paikkaan, jota voidaan
liikuttaa ja joka on liitettävissä toisiin ruumiisiin; toisiin pelaajiin (Foucault
1980, 186). Pelikielessä yksittäinen toimija on osa pelin kokonaisuutta, johon
hänen oletetaan voivan vaikuttaa tietyin performatiivein.
28.2.2010 Peli. Tauolla valmentaja kopissa: Me mennään löysemmällä
vauhdilla kuin vastustaja. Liiku valmiiksi oikeaan paikkaan, ennakoi,
laituri, pakki valmistaudu [...] kun mennään kaksinkamppailuun,
mennään voimakkaasti. On menty kaksinkamppailuihin löysästi. On
mentävä voimakkaasti, mene kiekollisen lähelle, maila alle, nosta ylös,
törmäys kylkeen, ei ronkkimista, ei taklailua vaan luistelun kautta. Pa
ranna luistelua. [...]. Nyt se on kiinni luistelemisesta ja reagoimisesta.
(Kenttämuistiinpanot.)
Oheisessa katkelmassa huomio keskittyy luisteluun, liikkumiseen, valmistautumiseen, reagoimiseen ja kaksinkamppailuun. Valmentajan selostus
kuvaa, että vaikka jääkiekko on vauhdikas laji, tilanteet nopeasti muuttuvia
ja pelissä hyödynnetään kaukalo päädystä päätyyn ja reunasta reunaan, on
toimintakulttuurin mukainen toimijuus kuitenkin tarkoin rajattua ja positioihin paikannettua. Hyökkääjänä hyökätään ja puolustajana puolustetaan,
jolloin on pysyttävä niissä rooleissa, jotka toimijuudelle on kulloinkin
määrätty eikä niin, että ”molemmat pakit on karkuteillä”, kuten valmentaja
pelaajien sijoittumista arvioi. Rinnastettuna Foucault’n (1980, 186) kuvaukseen armeijasta ja ihmisen hyötykäytöstä osana suurempaa koneistoa
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peli edellyttää ruumiilta kronologisia liikesarjoja sekä sitä, että yksilöiden
on sovitettava aikansa toisten aikaan eli ajoitettava sijoittumisensa toisten
pelaajien sijoittumisen perusteella. Yhdistän sen tavan, joka ilmentää pelin
logiikkaa, Foucault’n (mt., 189) käyttämään termiin taktiikka. Taktiikka
kuvastaa tässä kurin keinoa ja tapaa rakentaa pelistä kokonaisuus, jossa
pelaajat osaavat sijoittua oikeisiin paikkoihin koodattujen toimintojen,
tiettyjen tekojen ja hankittujen taitojen avulla. Taktiikkaan sisältyy ajatus
paremmasta lopputuloksesta voimien yhdistämisen avulla.
Hallinnan yleisellä ulottuvuudella kieli tuottaa ja normalisoi tietynlaisia
ruumiita, toimijoita, joiden pitäisi osata toimia heille asetettujen vaatimusten mukaan positioissaan. Pelin määrittämä tapa ja taktiikka asettavat
toimijuudelle reunaehdot, miten ja missä tiloissa milloinkin tulee toimia.
Toimijuuteen liittyy performatiivisia tekoja, jotka edellyttävät ruumiin
voimakasta käyttöä, hallintaa ja liikkeiden toistoja. Normalisointi sen sijaan
tapahtuu kielen ja siihen liittyvien metaforien avulla. Kielen avulla normalisoidaan ruumiillisuutta ja jääkiekkoilijan mallisubjektiutta, jolta vaaditaan
sotaisien positioiden edellyttämää maskuliinisuutta ja aggressiivisuutta.
Jos maskuliinisuus ja feminiinisyys nähdään toistensa vastakohtina ja ne
määritellään siksi, mitä toinen ei ole, puretaan samalla myös feminiiniseksi
oletettua heikkoa subjektiutta. Sukupuoli on yksi jääkiekkoilijan subjektiutta
rakentava tekijä laajemminkin, mutta keskityn rakentamisen prosesseihin
vasta seuraavassa pääluvussa.

Kurinalaisuus ja urheilullisen elämäntavan
tuottaminen
Suunnitelmallisuus

Jääkiekon käytännöissä kurinalaisuutta tuotetaan ajankäytön suunni
telmallisuudella:
2.9.2009 Harjoitukset, vanhempainpalaveri. Toimintaperiaatteisiin
kuuluu harjoittelun säännönmukaisuus, keskittyminen siihen, mitä ollaan
tekemässä. Vaaditaan työtä harrastuksen eteen ja säännöllistä harjoituk
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sissa käymistä. [...]. Valmentaja kertoo omista käytännöistään. Hän jakaa
harjoituksissa monisteen, johon on kirjannut noin 2–-3 viikon ohjelman.
Tiedotteessa mainitaan päivämäärät, kellonajat ja paikka. Mainitaan
myös millaisesta harjoituksesta on kyse: jää, oheinen vai omatoiminen.
(Kenttämuistiinpanot.)
Valmentajan puheessa keskeiseksi teemaksi nousee toiminnan aika
tauluttaminen. Asioiden käsittelemistä ja toiminnan järjestämistä ai
kataulutetusti on tehty erilaisissa ympäristöissä jo hyvin pitkään (Foucault
1980). Puheessa harjoitusohjelma18 merkityksellistyy välineeksi, jolla
toimijoiden toimitilaa normalisoidaan ja reunoitetaan. Harjoitusohjelmassa
nivoutuvat yhteen säännönmukaisuus ja toimintaan sitoutuminen kurinalaisuutta tuottavina tekijöinä. Harjoittelu eteni etukäteen laadittujen
suunnitelmien ja aikataulujen mukaan. Jäävuoroajat oli määrätty etukäteen
ja ne pidettiin pääsääntöisesti kaksi tai kolme kertaa viikossa tiettyyn aikaan tietyssä hallissa. Toisinaan jäävuoroja jouduttiin vaihtamaan muiden
joukkueiden sarjapelien vuoksi. Harjoitukset alkoivat noin tuntia ennen
jääajan alkamista pidettävillä oheisharjoituksilla, joissa tehtiin erilaisia
lihaskuntoharjoitteita jäähallin ympäristössä tai läheisessä maastossa.
Valmentajalla oli oma erillinen harjoituspäiväkirjansa, johon hän oli
suunnitellut harjoitusten sisällöt päiväkohtaisesti:
13.1.2010. Harjoitukset. Tuolilla aitiossa on valmentajan harjoitus
päiväkirja, josta katson illan sisällöt. Kirjaan on merkitty ajat jokaiselle
läpikäytävälle harjoitukselle ja mitä sen jälkeen on vuorossa. Tänään:
luistelu, kiekonkäsittely, lämäri ja peliä. (Kenttämuistiinpanot.)
Yllä oleva sitaatti valaisee ajan käyttöä valmennuksen käytännöissä, joissa
aikaa pyritään hallitsemaan valmentajan harjoituspäiväkirjan mukaisesti.
Valmentaja oli merkannut kirjaan kaikki kuluneen kauden aikana pidetyt
jääharjoitukset sisältöineen. Kirjassa oli erilaisia harjoitteita, jotka oli so18 Harjoitusohjelma jaettiin tytöille paperiversiona kahden tai kolmen viikon välein.
Lisäksi harjoitusohjelma lähettiin tytöille ja vanhemmille vielä sähköpostitse.
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vitettu käytettävissä olevaan jääaikaan noin viiden minuutin tarkkuudella.
Katson valmentajan harjoituspäiväkirjan toimivan hallinnan välineenä, jonka
tavoitteena on hyödyntää pelaajien ruumiillisuutta, aikaa ja tiloja niin, että
niistä saadaan kaikki mahdollinen irti.
Käytäntö palautuu siihen, mitä Foucault (1980, 181–182) kirjoittaa
”yksityiskohdissaan varsin pikkutarkasta pedagogiasta”, jota hän käsittelee
vallankäytön muotona. Tätä kehystä vasten luettuna harjoiteltavien asioiden rytmittäminen ohjelmaan viiden minuutin tarkkuudella on opittavien
asioiden pilkkomista yksittäisiin osiin, tai toisin sanoen ”peräkkäisten toimien asettamista sarjoihin”, kuten Foucault (mt., 182) kuvaa pikkutarkan
pedagogiikan yksityiskohtaisuutta. Otteessa kuvatut luistelu, kiekonkäsittely,
lämäri ja peli ovat osia isommasta opittavasta kokonaisuudesta, jonka omaksumiseen valmennuksessa pyritään harjoittelulla. Valmentaja antoi minulle
Jääkiekkoliiton laatiman pelaaja-arviointilomakkeen, jossa lajikohtaisiin
teknisiin taitoihin sisällytetään sellaiset yksittäiset taidot kuten luistelu,
laukaus, syöttö, syötön vastaanotto, kiekon käsittely, harhautus, maskinteko,
kamppailutaidot, laukausten peittäminen, mailaesto, vartaloesto, kehon
hallintaan liittyvä kyvykkyys, tasapaino, ketter yys ja rytmitaju. Näiden taitojen ohella pyrittiin kehittämään myös pelaajan fyysisiä valmiuksia, jotka
liittyvät kehon rakenteeseen, liikkuvuuteen, lihastasapainoon, notkeuteen,
nopeuteen sekä voimaan.
Valmentajan harjoituspäiväkirja rakentuu keinona sisällyttää päivän ohjelmaan osia edellä mainitusta laajasta kokonaisuudesta. Harjoituspäiväkirja
jakaa kokonaisuuden osiin ja pilkkoo ne vielä pienemmiksi osasiksi, mutta
sisältöjen lisäksi käytäntö antaa vallalle mahdollisuuden hallita ajan kulumista, kuten alla olevasta valmentajan puheesta on luettavissa:
Matti: Ja sitten jos tullaan johonkin, niin tehdään se asia hyvin. Val
mentajan pitää se suunnitella, että tiiät, mitä sä haluat siltä reeniltä. Ja
sitten puutut ja vaadit oikeita asioita. Jos et suunnittele sitä, niin se menee
vähän mutu-tuntumalla. Silloin aikataulutus 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, tullessa
5 Kiekkoilijan mallisubjektiuden rakentaminen

| 131

tiiän, mitä siinä reenissä tehdään. Jos en tiiä, niin mietiskelen matkalla,
että mitä me tehtäs ja keksittäis, niin siitä tulee semmosta läpsyttelyä ja
siihen, no pelaajat, osa tykkäis, mutta osa ei.
Puheessa suunnitelmallisuus sisällytetään valmentajan työhön sillä pe
rusteella, että se tekee näkyväksi toiminnan tavoitteen. Suunnitelmallisuus
vallankäytön muotona rytmittää tekemistä ja muodostaa päivittäisen toiminnan perustan. Se tuottaa mahdollisuuden toimijoiden kontrolloimiseen, harjoitusten sujuvuuteen ja tavoitteelliseen toimintaan. Puheesta on
eriteltävissä sellaiset vallan keinot, kuten puuttuminen ja vaatiminen, jotka
näyttäytyvät tässä legitimoituina keinoina. Ne palautuvat Foucault’n (1980,
182) analysoimaan pikkutarkkaan pedagogiaan, jonka valossa suunnitelmallisuus ajankäytön hallintana mahdollistaa yksityiskohtaisen valvonnan
ja säännöllisen asioihin puuttumisen, mutta se ei kuitenkaan ole täysin
aukoton, vaan siihen sisältyy myös mahdollisuus muutokseen, jos jokin ei
toimi odotetulla tavalla.
Kurinalaisuus elämäntapana

16.11.2009. Harjoitukset. Aluksi harjoitellaan luisteluasentoa. Tytöt ko
koontuvat rinkiin valmentajan ympärille. Valmentaja piirtää taululle ja
sanoo: meidän on opittava kiekon hallinta. Eka asia, että jo ennen kiekon
haltuun saamista katso, mihin voi syöttää. Kun saat kiekon, liikkeelle ja
sen jälkeen syöttö lapaan. On monta asiaa, joita joutuu tekemään, ottaa
kiekko haltuun, lähteä liikkeelle ja syöttää. Harjoitellaan sitä. Kiekot
tuohon kulmaan. Siniviivalle yksi, punaviivalle yksi ja keskelle sini
viivaa yksi pelaaja. Täältä lähtee pelaaja liikkeelle kiekon kanssa. Syötä
vetosyöttö, kiekko voimakkaasti liikkeelle, liukuu jäätä pitkin, ei pompi
ja menee tämän pelaajan lapaan. Hänen tehtävä on laittaa lapa jäähän,
että tämä tietää kenelle syöttää.(Kenttämuistiinpanot.)
Samat käytännöt toistuivat harjoituksissa, mutta sisältö vaihteli. Valmentaja
päätti harjoiteltavat asiat ja ohjasi tytöt tiettyihin paikkoihin kaukalossa.
Tyttöjen tehdessä vaadittuja harjoitteita valmentaja keskittyi valvomaan
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harjoitusten sujumista. Toiminnasta välittyy kurivallalle ominaisia elementtejä, jolloin kurivalta ilmenee tarkkailuna, valvontana ja kontrollina.
Kurivalta tuottaa kuuliaisia ruumiita osaksi valtakoneistoa, mutta se myös
jaottelee ihmiset tilassa, esimerkiksi koulussa, oppilaita pulpetteihin sekä
luokka- ja ulkotiloihin (Foucault 1980, 59). Kaukalossa tyttöjä asetetaan
tiettyyn järjestykseen ja tiettyihin paikkoihin – aluksi valmentajan ympärille
rinkiin ja hetkeä myöhemmin ”siniviivalle, punaviivalle ja keskelle siniviivaa”.
Viivat on merkitty kyseisillä väreillä jään alla olevaan pohjaan ja niillä on
pelin kannalta oma merkityksensä.
Jääkiekkoilun kulttuurisia käytänteitä rakennetaan kohdistamalla hallinta
ruumiiseen. Kurinalainen ruumis on vallankäytön perusta (Tiihonen 2002,
43). Valmentajan huomautus ”on monta asiaa, joita joutuu tekemään” ku
vaa sitä, miten kiekkoilijan kurinalaiselta ruumiilta odotetaan venymistä ja
joustamista monien asioiden yhtäaikaiseen tekemiseen. Huomautuksesta
on havaittavissa, että toimijuus kaukalossa edellyttää paikoillaan olemista,
kuuntelemista, keskittymistä ja sen jälkeen liikkeessä tapahtuvien monien
asioiden hallitsemista yhtä aikaa. Foucault (1998) kirjoittaa, että kurivalta
on yksi biovallan perusmuodoista, joka liittyy kurinpidollisiin menetelmiin.
Yllä olevassa otteessa se ilmenee oletuksena ruumiin muovattavuudesta,
hyötykäyttönä ja voimien kehittämisenä.
Toinen biovallan perusmuodoista liittyy Foucault’n (1998, 97–102)
mukaan väestön biopolitiikkaan. Sillä hän tarkoittaa erilaisia väliintuloja,
joilla pyritään hallitsemaan ihmisen lisääntymistä, syntymistä, kuolemaa,
terveydentilaa ja elämänkaaren pituutta sekä niihin vaikuttavia ehtoja. Biovallassa on kysymys valtakeinoista, jonka kohteena on ihmisen biologinen
olemassaolo. Biovallan nykyiseksi tavoitteeksi on noussut elämän vaaliminen.
(Mt., 97–102.) Toisin kuin perinteinen kurivallankäyttö, biovalta ilmenee
hyvää tarkoittavana ja suojelevana (Oksala 1997, 170). Tässä tapauksessa
se on tarkoitettu tyttöjen parhaaksi. Alla olevassa otteessa puhe kohdistuu
biovaltaan liittyvään diskurssiin:
7.10.2009. Vanhempainpalaveri. Valmentaja puhuu: Urheiluun kuuluu
urheilullisuus ja terveelliset elämäntavat. Ei sallita päihteitä. Ravinto
ja lepo tärkeitä. Kesäajan harjoittelupäiväkirjat osoittivat, että osalla on
5 Kiekkoilijan mallisubjektiuden rakentaminen

| 133

ravinnossa ongelmia. Treenien jälkeen pitäisi syödä lämmin ruoka. Vastuu
ravinnon huolehtimisesta kuuluu vanhemmalle. (Kenttämuistiinpanot.)
Valmentaja rakentaa puheessaan kuvaa urheilullisesta elämäntavasta osana
kurinalaisuutta, jota jääkiekon harrastaminen edellyttää. Tulkitsen, että
puheessa keskeiseksi teemaksi rakentuva urheilulliseen elämäntapaan
ohjaaminen ilmentää biovaltaa, joka välittyy myös joukkueen yhteisessä
pelisääntöpalaverissa ja sen pohjalta syntyneissä pelisäännöissä. Tässä
puheessa esiin nousevat ravinto, lepo ja päihteet. Pelisääntöihin liittyvässä
keskustelussa valmentaja nosti esiin päihteiden ja levon lisäksi asianmukaisen ja urheilullisuutta kuvaavan vaatetuksen. Päivi Bergin (2010b, 124)
tutkimukseen viitaten tätä biovaltaan liittyvää diskurssia voi kuvata itsestä
huolehtimisen eetokseksi, joka näkyy elämäntapoihin ja urheilullisiin näkökulmiin paneutumisena. Yllä olevan otteen kuvaamana sekä pelisääntöihin
sisällytettyjen kieltojen ja ohjeiden perusteella biovalta ulottuu valmennettavan elämäntavan ja hyvinvoinnin hallinnoimiseen. Valta ilmenee ruumiin
kontrolloimisena ja terveiden elämäntapojen noudattamisena sekä urhei
lulliseen elämäntapaan ohjaamisena niin, että valmennettavan näkökulmasta
katsottuna hallinta olisi itsesäädeltyä ja sisäistettyä, mutta koska tytöt ovat
vielä alaikäisiä, kohdistuu hallinta myös tyttöjen vanhempiin.
Biovalta on tehokas ja syvälle tunkeutuva sosiaalisen kontrollin muoto,
joka rakentuu yhteiskunnan normeiksi ja terveiksi käyttäytymismalleiksi
(Oksala 1997, 170). Näen, että valmentamisen käytännöissä ilmenevä itsensä
huolehtimisen eetos yhtyy myös terveyskansalaisuuden diskurssiin, jossa on
kysymys elämänhallinnasta terveyskansalaisuuden avulla. Tämä tarkoittaa
sitä, että yksilö asetetaan erilaisten terveyteen kytkeytyvien strategioiden,
ohjelmien ja käytäntöjen kohteeksi ulkoisen hallinnan puitteissa ja velvoitetaan ottamaan vastuuta omasta ja läheisten terveydestä itsehallinnan
nimissä. (Kokkonen 2012, 13.)
Otteessa valmentaja nostaa esiin tyttöjen harjoituspäiväkirjat. Perin
teisesti päiväkirjat ovat olleet tilanteisia ja liikkuneet henkilökohtaisella
ja yksityisellä tasolla, jolloin ne on kirjoitettu omiin tarpeisiin (Sääskilahti
2011). Tytöt kirjoittivat kesäharjoittelunsa aikana valmentajan pyynnöstä
harjoituspäiväkirjaa, johon he merkitsivät päivittäisen omatoimisen urhei
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lusuorituksen sekä sen, mitä he söivät ja joivat. Valmentaja keräsi harjoitus
päiväkirjat takaisin syksyllä selvittääkseen, miten tytöt harjoittelivat kesän
aikana. Harjoituspäiväkirjan kirjoittaminen valmennuksen tarpeisiin ei ole
uusi käytäntö. Sitä tapaa monissa muissakin urheilulajeissa, joissa se vaikuttaa
olevan yleinen käytäntö, mutta kun päiväkirjat tuotetaan valmennuksen tar
peisiin, nousee mielenkiintoiseksi kysymykseksi kysymys tiedon luonteesta.
Kun päiväkirja kirjoitetaan toisen pyynnöstä ja toisen tarpeisiin, tulee yksityisestä julkista. Suodattaako julkisuuden paine – tässä tapauksessa tieto
siitä, että valmentaja lukee päiväkirjan – pois päiväkirjakuvauksesta jotain
sellaista, joka voisi olla merkityksellistä? Toisin sanoen: Kirjoitetaanko toisen
pyytämää harjoituspäiväkirjaa totuudenmukaisesti? Harjoituspäiväkirjan
myötä yksityisestä tulee julkista, mikä tarkoittaa päiväkirjan toimimista
kontekstina, jossa valta välittyy yksityiseen ja ilmenee tässä tapauksessa
kesäajan toiminnan kontrolloimisena. Vaikka tytöt kirjoittivat päiväkirjoja
valmentajan tarpeisiin, vaikuttaa taustalla olevan oletus, että päiväkirjat
toimivat kontrollin ja hallinnan välineenä myös heille itselleen. Harjoitte
lupäiväkirjojen avulla tyttöjä ohjattiin kiinnittämään huomiota muun muassa
päivittäisen levon, liikunnan ja ravinnon keskinäiseen tasapainoon.
Biovalta välittyy hallinnan poliittiselta ulottuvuudelta hallinnan institu
tionaaliselle ulottuvuudelle ja siirtyy valmennuksen käytäntöihin. Valmentajan pyytämät harjoittelupäiväkirjat ovat osa biovallan sääntelymenetelmiä,
joilla pyrittiin säätelemään tyttöjen elämää ja vaikuttamaan elämänlaatuun
sekä erityisesti terveyteen. Valmennuksen käytännöt rakentavat mallikiek
koilijan subjektiutta biovallan avulla luoden normeja ja käyttäytymismalleja,
joiden mukaan tyttöjen odotettiin 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 lapsen ja nuoren
terveellisestä ruokavaliosta sekä liikunnallisiin tottumuksiin ohjaamista
osana laajempaa hyvinvointia (vrt. Kokkonen 2012; Berg & Peltola 2015).
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Aihe nivoutuu myös projektitapaistumiseen, josta Kristiina Brunila (2009)
kirjoittaa tasa-arvoa käsittelevässä tutkimuksessaan. Lasten ja nuorten terveydestä ja hyvinvoinnista, ruokailutottumusten vaalimisesta ja liikunnan
harrastamismahdollisuuksien tarjoamisesta jälkeläisilleen näyttää muodostuneen projekti, johon vanhemmat velvoitetaan ja joka liittyy sosiaalisiin ja
yhteiskunnallisiin instituutioihin ja käytäntöihin (Kokkonen 2012).
Pohdimme valmentajan kanssa, mikä merkitys pelaajien vanhemmilla
on harrastukselle:
Valmentaja: Lasten urheilussa mitä nuoremmaksi mennään, niin
vanhemmathan se on se voimavara siinä, koska heidän vastuu ja kaikki
on hirvittävän iso ja niin kuin vanhempien pitää ollakin [...]. Ei se voi
mennä niin, että vanhemmat tuo pelaajat harjoituksiin ja he häipyvät ja
katsovat, että nyt lapsi on hyvässä hoidossa kaksi tuntia ja pystyn käymään
kaupassa ja tekeen kaikkea näiden kahden tunnin aikana.
Valmentaja sitouttaa ja vastuullistaa vanhemmat lastensa urheiluun. Puheessa vanhemmat nähdään voimavarana, jotka vanhemmuuden kasvatustehtävä vastuullistaa. Voimavarojen voi tässä tulkita tarkoittavan muun
muassa taloudellista, ajallista ja henkistä panosta. Vanhempien merkitys on
määritelty urheilussa tärkeäksi monestakin syystä. Vanhempien tehtäväksi
on määritelty perinteisesti harrastuksen kustannuksista ja kuljetuksista
huolehtiminen (Aarresola & Konttinen 2012). Urheiluseuratoiminnan
perusta on historiallisesti kansalaistoiminnassa ja vapaaehtoistyössä. Historian saatossa urheiluseurat ja erilaiset kansalaisjärjestöt ovat perustaneet
talkootyönä erilaisia liikuntatiloja ja -paikkoja. Nykyisin tilat ovat yleensä
kuitenkin maksullisia, ja myös organisoitu urheiluharrastus maksaa. Pelaajat
joutuvat maksamaan kuukausimaksun, joka vaihtelee seuran ja joukkueen
mukaan. Tässä joukkueessa toiminta budjetoitiin ja toimintamaksu jaettiin
kuukausimaksuiksi. Kuukausimaksua oli mahdollista kartuttaa erilaisilla
varainhankinnan keinoilla, esimerkiksi talkootöillä ja arpojen myynnillä.
Talkoista tiedotettiin hyvissä ajoin, jotta perheet pysyivät sovittamaan ne
omiin aikatauluihinsa. Varainhankinnasta ansaittu tuotto vähennettiin
kuukausimaksusta, ja lopulliseksi maksettavaksi summaksi jäi 60 euroa
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kuukaudelle. Lisäksi oman osansa kustannuksiin tuovat lajissa tarvittavat
pelivarusteet.
Vanhemman rooli on todettu myös tärkeäksi harjoituksiin kuljettamisessa
( Jämsä 2009, 32; Berg & Peltola 2015, 42). Kulkeminen jääkiekkoharrastuk
siin esimerkiksi linja-autolla on hankalaa mailojen ja isojen varustekassien
vuoksi. Suurin osa tytöistä näytti kulkevan harjoituksissa vanhempiensa
tai jonkun muun aikuisen kuljettamana. Vanhemmat kyyditsivät pelaajia
myös sarjapeleihin, jotka pelattiin kotipaikan ulkopuolella. Vanhemmuuteen liittyvä taloudellisen tuen tarjoaminen sitouttaa vanhemmat lapsensa
urheiluharrastukseen, josta tulee useimmiten koko perheen yhteinen projekti, kuten Outi Aarresola ja Niilo Konttinen (2012, 31) kirjoittavat. Tämä
näkyy erityisesti siinä, että useimmiten vanhemmat ovat mukana lapsensa
harrastustoiminnan vapaaehtoistyössä. Kansallisen liikuntatutkimuksen
2009–2010 mukaan vapaaehtoistyön merkitys urheilussa on merkittävä.
Vapaaehtoistyön rooleja urheilussa ovat esimerkiksi huoltaja, valmentaja ja
seuran johtotehtävät.
Tässä joukkueessa vanhemmuus kiinnittyi vapaaehtoistyöhön joukkueen
johtoryhmässä tai toimihenkilönä toimimisella. Vanhempien keskuudesta
valittiin syksyllä joukkueenjohtaja, huoltajat, rahastonhoitaja ja talkoovas
taava. Joukkueenjohtajan tehtäviin kuuluivat esimerkiksi erilaiset tiedot
tamiseen liittyvät tehtävät sekä pelien järjestämiseen liittyvät asiat. Huoltajat
tekivät työtä luistinten teroituksen, välineiden ja pelivarusteiden huoltamisen
yleisen turvallisuuden ja arjen käytäntöjen parissa. Rahastonhoitajan tehtäviin kuuluivat joukkueen raha-asiat sekä maksuliikenteen valvominen.
Talkoovastaava tiedusteli mahdollisuuksia talkootöihin ja huolehti, että
jokaisesta perheestä osallistuttiin talkoisiin, joiden tuotto kirjattiin tyttö
joukkueen tilille. Jokaisen pelaajan vanhemmat toimivat omalla vuorol
laan toimitsijoina kotipaikkakunnalla järjestelyissä peleissä. Toimitsijoita
tarvittiin hallin kellon käyttämiseen, kuuluttajaksi, pöytäkirjan laatijaksi
sekä jäähyaitioon. Osallistuvat vanhemmat olivat sekä isiä että äitejä, mutta
työnjaossa on havaittavissa perinteinen sukupuoliroolien mukainen jako.
Teknisen osaamisen parissa eli kellon käyttäjänä ja kuuluttajana samoin kuin
luistinten teroittajana toimi yleensä mies. Pöytäkirjan pitäjinä taas toimivat
useimmiten naiset. Lisäksi perinteiseen kodinhoitoon liittyvät työt, kuten
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siivous pukukopeissa, tavaroiden järjestely ja pelipaidoista huolehtiminen
olivat naispuolisten huoltajien työtä.
Edellisten kuvausten pohjalta voidaan tulkita, että tyttöjen jääkiekkoharrastus 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 todettu, että kaikilla perheillä ei ole varaa organisoituun
liikuntaan (esim. Puronaho 2006; Telama, Laakso, Nupponen, Rimpelä &
Pere 2009; Berg 2010a), jolloin lapset ja nuoret sekä heidän perheensä asettuvat eriarvoiseen asemaan. Tässä tapauksessa voidaan olettaa, että tyttöjen
perheillä on ollut riittävät resurssit jääkiekkoharrastuksen tukemiseen.
Valmentaja: Vanhemman tulisi herkistyä kuuntelemaan lastaan ja hänen
tuntemuksiaan tukemalla, kannustamalla ja miettimällä esimerkiksi,
mitkä ovat syitä olla pois harjoituksista. (Kenttämuistiinpanot.)
Yllä olevassa otteessa korostuu lapsen tunteiden tunnistaminen, tukeminen
ja kannustaminen sekä henkisen panoksen antaminen. Henkiseksi panokseksi on usein katsottu esimerkiksi aito kiinnostuminen lapsen urheilua
kohtaan (Härkönen 2009, 50). Tulkitsen puheessa asetettujen hienova
raisten vaatimusten viittaavan kunnolliseen vanhemmuuteen. Kunnolliseen
vanhemmuuteen on liitetty sellaisia resursseja kuten osaaminen, lapsen
elämässä läsnä oleminen, keskustelu, rohkaiseminen ja lapsen harrastukseen
liittyvissä vanhempainpalavereissa mukana oleminen (Berg & Peltola 2015,
42). Jari Jämsä (2009, 32) katsoo, että vanhemmat voivat toimia tulkitsijoina
auttaessaan lapsiaan käsittelemään erilaisia urheilukokemuksia, kuten muun
muassa voittamista, häviämistä, harjoittelua, työntekoa ja yhteistyötä. Hän
huomauttaa, että keskustellessaan lastensa kanssa vanhemmat liittävät ehkä
huomaamattaankin erilaisia merkityksiä lastensa toimintaan. Vanhemmat
tarjoavat lapsilleen myös roolimalleja siitä, miten suhtautua ja käyttäytyä
edellä mainittuihin kokemuksiin. (Mt., 32.)
Jere Vasarainen ja Antti Hara (2005, 56) toteavat, että valmentaja voi kunnioittaa vanhemman tärkeää työtä lapsen harrastuksessa kertomalla vanhemmille,
138 |

Tytöt kaukalossa

mitä harjoituksissa tehdään ja miten lapsi on edennyt. Tässä joukkueessa van
hemmilla oli mahdollisuus ottaa valmentajaan yhteyttä joko puhelimitse tai
sähköpostitse tai vaihtoehtoisesti keskustella jääharjoitusten yhteydessä. Myös
kuukausittain järjestettävissä vanhempainpalavereissa oli mahdollisuus tavata
valmentaja ja esittää asiansa palaverissa pyydetyssä puheenvuorossa. Palavereissa
keskusteltiin menneistä tapahtumista ja ongelmista, jos sellaisia oli ollut. Lisäksi
niissä suunniteltiin tulevaisuutta pohtimalla yhdessä asioita. Palavereista kirjoitettiin muistio, joka lähetettiin vielä jokaiselle sähköpostitse, jotta informaatio
varmasti tavoittaisi sellaisetkin, jotka eivät jostain syystä olleet päässeet palaveriin.
Olen edellä käsitellyt lapsen urheilua vanhemmuuden näkökulmasta.
Lasten urheiluharrastuksesta vaikuttaa tulleen projekti, joka kiinnittyy usealla eri tavalla vanhemmuuteen ja jossa on havaittavissa Kristiina Brunilan
(2009) käsittelemän projektitapaistumisen piirteitä. Tyttöjen jääkiekkoharrastus rakentuu projektina, johon vanhemmat ovat kiinnittyneet urheilun
vapaaehtoistyöllä toisaalta vapaaehtoisina, mutta toisaalta kulttuuristen
toimintatapojen ohjaamana.

Itsenäinen, vastuullinen ja yhteistyöhön
kykenevä subjekti
Yksi esimerkki Nikolas Rosen (1998, 153) esittämästä hallinnan institutio
naalisesta ulottuvuudesta on koulutusjärjestelmä, jossa koulutettaviin kohdistettuja olettamuksia ja tavoitteita pyritään toteuttamaan ja rakentamaan
koulutuksen käytännöissä (Keskitalo-Foley, Komulainen & Naskali 2007,
112). Toisena esimerkkinä hallinnan institutionaalisesta ulottuvuudesta on
urheilujärjestelmä urheiluseuroineen ja valmennuskäytäntöineen, joiden
avulla valmennettavia pyritään kehittämään kohti toivottuja tavoitteita.
Tytöille järjestetyssä palaverissa valmentaja puhui omasta tehtävästään:
11.2.2010. Palaverissa. Käsitellään kirjoitelmien pohjalta laadittuja
teemoja. Valmentaja: Tämä ei ole minun juttu, vaan tämä on teidän juttu.
Johtoryhmän tehtävä on auttaa pelaajia. Pelaajien tehtävä on ottaa apu
vastaan ja sitä kautta kehittyä. (Kenttämuistiinpanot.)
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Valmentajan puheessa valmentajan toimijuus sitouttaa hänet valmen
nussuhteeseen ohjaajana, opastajana ja auttajana, joka antaa tytöille
mahdollisuuden hyödyntää hänen panostustaan ja neuvojaan, jotta he
voisivat kehitt yä jääkiekkopoluillaan. Valmentamista koskevan kirjal
lisuuden mukaan valmentajan tehtävänä on opettaa urheilijat ajattelemaan
itsenäisesti ja analysoimaan omaa suoritustaan niin, että vähitellen val
mentajan merkitys urheilemisessa vähenee, jolloin valmentaja on tehnyt
itsensä tarpeettomaksi ja valmennettava kykenee toimimaan itsenäisesti
(Närhi & Frantsi 1998, 51–53). Valmennuksen tavoitteena on itsenäinen
yksilö, jolla on taitoa ja kykyä pärjätä omana persoonanaan niin urheilun
kuin muunkin elämän haasteissa (Roos-Salmen, 2006, 54–55). Kauden
loppupuolella otin vielä yhteyttä valmentajaan puhelimitse, koska halu
sin palata valmentajan position määrittelemiseen uudelleen. Samalla kun
keskustelimme, kirjasin keskustelun sisällön kenttämuistiinpanoihini.
Valmentajan position ohella huomio keskustelussa kohdistuu vaatimukseen pelaajien itsenäisyydestä:
26.4.2010. Puhelinkeskustelu valmentajan kanssa. Valmentajan tehtä
vänä on opettaa pelaajille taitoja, mutta jossakin vaiheessa pelaajan
on otettava itse ohjat käsiinsä oppimisessa. Tavoitteena on pyrkiä itse
näisyyteen, jolloin valmentajan rooli oppimisessa on toimia ohjaajana,
auttajana, ei auktoriteettina, joka pakottaa toimimaan tietyllä tavalla.
Esim. opettaa pelaajia toteuttamaan verryttelyjä, jossakin vaiheessa on
opittava tekemään ne itsenäisesti ja omatoimisesti.
Sekä valmentajan ilmoitus tämä on teidän juttu että valmentajan puhe
linkeskustelussa esittämät ajatukset velvoittavat tytöt autonomisuuteen, itse
omasta toiminnastaan ja kehittymisestään vastuussa olevaksi subjektiksi.
Valmentajan puhe kuvaa Pasi Kosken (2007, 315) tiivistämiä seuratoiminnan
tavoitteita, joissa urheilullisten tavoitteiden rinnalla pyritään tuottamaan yhteiskuntaa palvelevia aktiivisia ihmisiä, jotka kasvaisivat itseohjautuvuuteen
ja oman elämänsä hallintaan sekä kantaisivat vastuunsa oman elämänsä projekteista. Näiden yksilökasvatuksellisten tavoitteiden lisäksi seuratoiminnan
päämääristä on löydettävissä yhteisökasvatuksellista kasvattamista, eli nuor140 |
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ten ajatellaan oppivan toiminnassa myös kansalaistoiminnan edellyttämää
osaamista 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 järjestykseen ja kurinalaisuuteen oppiminen, toisten ihmisten sekä sääntöjen kunnioittaminen ja vastuunottaminen. Nämä arvot
ovat löydettävissä myös tämän tutkimuksen aineistosta, kuten edellä on jo
osittain ilmennyt. Elina Nivala (2006) kirjoittaa, että kunnon kansalaisuus
on ajansaatossa ja aatevirtausten mukaan muuttuva käsite, joka muodostuu
yhteiskunnallisissa ja poliittisissa keskusteluissa. Tulkitsen valmennuksen
käytännöistä nousevan esiin myös piirteitä, jotka rinnastuvat nyky-yhteiskunnassa vallitsevan uusliberalistisen19 hallinnan tavoitteisiin. Uusliberalistisessa yhteiskunnassa valtion tavoitteena on tukahduttavan holhouksen sijaan
tukea kansalaisten kykyä ottaa vastuu omasta elämästään ja luoda yksilöitä,
jotka toimivat markkinoilla yrittäjämäisesti ja kilpailullisesti (Olssen, Codd,
O’Neill 2004, 136–138; Korhonen 2012, 24).
Edelliseen sisältyy ajatus yksilön ”yrittäjämuotoisuudesta”, autonomisesta,
aktiivisesta ja itseään kohtaan vastuussa olevasta yksilöstä (Rose 1998, 60).
Valmentajan puheesta nousee esiin sitoutuminen ja perustan luominen ee
tokselle, jossa hallinnan subjekti määritellään autonomiseksi ja itsestään vastuussa olevaksi yksilöksi (Keskitalo-Foley, Komulainen & Naskali 2010, 20).
Eetoksessa yrittäjämäisyys ymmärretään yksilöpsykologiseksi ominaisuudeksi
tai asenteeksi, jonka on mahdollista ja jonka tulisi toteutua missä tahansa
organisaatiossa. Ihannesubjektista, jollaiseksi yhteiskuntamme jäseniä tulisi
kasvattaa, on käytetty käsitettä yrittäjäminä tai yrittäjyysminä. (Komulainen,
Keskitalo-Foley, Korhonen & Lappalainen 2010, 9–10; Keskitalo-Foley,
Komulainen & 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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kokoelma tiettyjä yksilöön liittyviä piirteitä, vaan erilaisissa instituutioissa,
kuten koulutusjärjestelmässä luotu eetos, jossa yrittäjämäistä toimintatapaa ja
itsesuhdetta tarjotaan malliksi kaikille ihmisille heidän työstään ja tehtävis
tään riippumatta (Korhonen 2012, 24). Tässä yrittäjyyden katsotaan viittaavan
tietynlaiseen subjektiuteen, jota valmennuksessa pyritään tuottamaan. Yrittäjäminään liitettävät piirteet ovat sellaisia tapoja toimia, joita jääkiekkoilijalta
edellytetään ja joihin kulttuurisissa käytännöissä nojataan.
Venla: Niin ja siellä kentälläkin peleissä sitä päätöksentekoa että syötäksä
ja meetkö ite, jos et sä onnistu ite siinä, niin sun täytyy vaan elää sen
päätöksen kanssa, et ei aina tuu oikea ratkaisu. Sitä itsevarmuutta ja sem
mosta saa, että jos sitten seuraavalla kerralla tekeekin sen oikean ratkaisun.
Venla analysoi puheessaan epäonnistumisia myönteisesti kuvaamalla, että
jääkiekon pelaamisessa on omaksuttava itsensä hallinta ja riskien ottaminen,
joka liittyy läheisesti päätöksentekoon. Puhe kuvastaa epäonnistumisen
kääntämistä myönteiseksi, jolloin pieleen menneet ratkaistut voivat kuiten
kin olla pelaajalle hyviä kasvun paikkoja, sillä niiden myötä pelaaja saa rohke
utta ja itsevarmuutta seuraavia tilaisuuksia varten. Puhe osoittaa, että Venla
on omaksunut itsensä kehittämiseen liittyviä piirteitä. Ilmaisussaan hän
myös vahvistaa, miten on opittava nykykulttuurille ominainen tapa ajatella
ja toimia. Autonomisuuden ja omasta toiminnasta vastuussa olevan subjektin
lisäksi pelaajasubjektilta edellytetään pelikäsitystä20, jossa päätöksentekotaito
on erityisessä asemassa. Pelaaja joutuu tekemään yksilöllisiä päätöksiä ja
kantamaan vastuun tekemistään valinnoista.
Vahva suoritusmotivaatio sisäisen yrittäjyyden yhtenä piirteenä on
ominaisuus, jota jokaisen odotetaan tarvitsevan yhteiskunnan kiristyvässä
kilpailutilanteessa, jotta esimerkiksi työelämän muutoksiin ja haasteisiin olisi
mahdollista vastata. Se on edellytys myös urheilussa, jotta urheilija pystyy
selviämään kilpailuissa ja etenemään kilpaurallaan.
20 Jääkiekkoon liittyvässä kirjallisuudessa pelikäsitys tarkoittaa taitoa lukea pelin
kulkua ja sijoittumista pelin etenemisen kannalta oikeaan paikkaan (Westerlund
1990, 362, 364; Juniorit jäällä 2006).
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Haluaisin tulevaisuudelta paljon harjoittelua ja pelejä, ja tavoitteenani
olisi joskus pelata SM-tasolla. (Kirjoitelma 18.)
Kirjoitelmassa yksilöllistä subjektiutta tuotetaan harjoittelemisen, pe
laamisen ja SM-sarjatasolla pelaamisen avulla. Sisäistä yrittäjyyttä sekä
vahvaa suoritusmotivaatiota ilmentää tahto harjoitella ja kehittyä peleissä
niin, että kirjoittajalle avautuisi mahdollisuus edetä SM-sarjajoukkueeseen.
Seuraavassa kirjoitelmassa on havaittavissa edellistä vahvempi suoritus
motivaatio:
Oma tavoitteeni on olumpialaiset. Se on aika suuri tavoite mutta aion
tehdä sen eteen kovasti töitä! Ja toivon että voit auttaa siinä [...]. (Kirjoi
telma 15.)
Kirjoitelmassa teemaksi nousevat tavoittelu olympialaisiin ja sitoutuminen
tavoitteeseen. Sitoutumiseen liittyvä vaatimus esitetään myös valmentajalle.
Subjektiutta tuotetaan ilmaisemalla omaa vahvaa tahtoa sekä asettumista
hallinnan ja kontrollin alle. Nämä tekijät ovat myös seuraavassa kirjoitelmassa toimijuuden lähtökohtina:
Kausi oli mulle periaatteessa vaan kokeilua, ihan höntsäkausi kun nyt
muistellaan. [...]. Nyt oon ottanu jääkiekon jo aika vakavasti. X-tytöissä
on kuitenki nii vähän jäävuoroja, niin oon sit alkanu käymään X:n ree
neissäki. Joulun jälkeen oon alkanu reenaamaan joka päivä, jos en jäillä
niin jotenki muuten sitten… Jotkut pelaa jääkiekkoa sen takia koska niiden
vanhemmat haluaa, jotku sen takia että niiden kunto pysyis tarpeeksi hy
vänä, jotku sen takia et niillä ois tekemistä, mutta minä pelaan sen takia
koska ite haluan, ja haluan kehittyä ja päästä mun tavoitteeseen. Mun
tavote on tulla yhtä hyväksi, tai oikeastaan paremmaksi jääkiekkoilijaksi
ku Hayley Wickenheiser ja jos et tiedä kuka tää mahtava tyyppi on, kirjota
Googleen. [...]. Jos reenit ei mene hyvin, se saattaa juimia vielä seuraavana
päivänäkin päässä. Jos joku pikku asia menee reeneissä pilalle, se pilaa
koko reenit. [...]. Mutta siitä oon aivan 100% varma, että musta tulee
vielä kunnon jääkiekkoilija jos vaan haluan ja jaksan. Oon ihan tyhmä,
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koska reenaan koko ajan, mutta enpä voi sille mitään että haluan tulla
joksikin. (Kirjoitelma 7.)
Kirjoitelmassa korostuu vahva itsereflektio, jonka avulla kirjoittaja kuvaa harrastustaan aloittamishetken ja nykyisyyden välillä. Kirjoitelmassa toimijuus
edellyttää vahvaa sitoutumista ja aktiivisuutta, jotka näkyvät päivittäisenä
omaehtoisena harjoitteluna sekä toisen joukkueen harjoituksissa kulkemisena. Kirjoittaja rakentaa kuvaa toimijasta, joka on tietoinen ponnistelujen
välttämättömyydestä ja itsensä kehittämisen velvoitteista asetettujen tavoit
teiden saavuttamiseksi.
Kirjoitelmassa aktiivisuuden, toiminnallisuuden ja sitoutumisen taustalla
on havaittavissa erityinen syy, joka saa kirjoittajan kurottamaan kohti tavoitteita. Siinä missä pojilla on omat jääkiekkoidolinsa, esimerkiksi Raimo
Helminen, Teemu Selänne ja Mikko Koivu (vrt. Saarikoski 2009, 138–140),
voi tytöillä olla omat naisjääkiekkoilijaidolinsa, kuten yllä olevasta kirjoitelmasta ilmenee. Kirjoittajan tavoitteellisuuden esikuvana toimii Hayley
Wickenheiser21, jonka kaltaiseksi – ellei paremmaksikin – kirjoittaja toivoo
jonakin päivänä tulevansa. Urheiluun ja sisäiseen yrittäjyyteen kannustaa
tässä ulkomaalainen urheilija, toisin kuin Mari Lehmuskallion (2011, 28)
tutkimuksessa, jossa ulkomaalaiset tähdet eivät lisänneet tyttöjen liikuntakiinnostusta merkittävällä tavalla. Hänen tutkimuksensa mukaan ulkomaalaiset huippu-urheilijat ja urheilujoukkueet toimivat sekä 5. luokkalaisten
että 9. luokkalaisten poikien esikuvina. Kotimaiset urheilutähdet sen sijaan
inspiroivat erityisesti 5. luokkalaisia poikia. (Mt., 28.)
Helena Saarikoski (2009) on tutkinut 1990-luvun loppupuolella tyttö
kulttuurissa ilmennyttä Spice Girls -yhtyeen faniutta suomalaisten tyttöjen
kokemana. Idoliin tai faniin samaistumisessa on useimmiten tahto tulla
ihaillun henkilön kaltaiseksi ja olla esimerkiksi jonakin päivänä yhtä hyvä
urheilija kuin idoli. Idolit ilmentävät kyseisen kulttuurin keskeisiä arvoja
ja päämääriä ja ovat sitä, mistä itse kukin uneksii, haaveilee, arvostaa, tavoittelee, ihailee, toivoo ja niin edelleen. (Mt., 134, 150.) Wickenheiser on
21 Hayley Wickenheiserilla on kaksi olympiakultaa, yksi olympiahopea, kuusi MMkultaa sekä neljä MM-hopeaa (IIHF).
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tunnetuin ja menestynein naisjääkiekkoilija, joka on urallaan saavuttanut
useita arvokisamitaleja. Sukupuoleen liittyvästä syrjinnästä huolimatta
hän on pelannut myös miesten joukkueissa. Eipä siis ihme, jos suomalai
setkin tytöt ottavat hänet esikuvakseen ja haluavat tulla hänen tasoisekseen
pelaajaksi.
Valtaan sisältyy houkutteleva ja suostutteleva puoli. Se ei ole vain kiel
teistä, vaan sisältää myös mielihyvää (Foucault 1988, 155–177; Husa 2012,
68). Se saa ihmiset tekemään erilaisia asioita, esimerkiksi harjoittelemaan
päivästä toiseen palkkiona ”joksikin tuleminen”. Kirjoitelmassa toimijuus
määrittyy esikuvan ihailun ja samaistumisen tuottamana. Kirjoittajan kuvaus omasta toimijuudestaan osoittaa, miten halu ruokkii itseään, jolloin
tahtomisesta tulee elämäntapa ja pelaamisesta intohimo (ks. Pakalén &
Perukangas 1997, 160). Idoliin samaistuminen edellyttää ruumiin välineel
listämistä, minkä avulla tavoitteiden saavuttaminen nähdään mahdolliseksi.
Mahdollisuudet edetä jääkiekossa ja kehittyä idolin kaltaiseksi pelinaiseksi
edellyttävät antautumista pelin vaatimuksille ja pärjäämisen sekä kehit
tymisen edellytyksenä olevalle harjoittelulle.
Matti: Ja sitten jos meet pianonsoittoon, niin siellä on pääasia ne tekniset
taidot ja sun pitää oppia tekniset taidot, niin sen takia pianonsoittaja
treenaa miljoona kertaa enempi. Kun jääkiekkoilija pelaa, koska se ei voi
oppia sitä, sen sosiaaliset taidot ei oo merkittävät siinä pianonsoitossa,
mutta jääkiekossa ne taidot on erittäin merkittävät, joudut asumaan
eri ihmisten kanssa, matkustamaan, meneen suihkuun lainausmerkeissä
”tuntemattomien” ihmisten kanssa ja sulta viedään paljon pois semmosta,
yhtäkkiä sä oot ihan ihmeissään, että onko tämä nyt tosi, että meidän pitää
tuolla nukkua neljä samassa huoneessa, koskaan ennen ei oo nukkunu,
koko lapsuutensa on nukkunu yksin. Ja sitten taas kun on joukkueesta kyse,
niin meidän pitää opettaa semmoset elämäntaidot, että miten ryhmässä
toimitaan. Että semmonen joku englanninkielinen lause, kun there is no
I in team. Elikkä siellä ei oo minää siinä joukkueessa. Se kuuluu tähän
juttuun sen tapaisen ajattelutavan miettiminen, että minä joukkueessa.
Mun mielestä se palvelee myös siviilielämää.
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Valmentajan puheessa rakennetaan mallisubjektiutta vertaamalla lajia pianonsoittoon, jolloin myös toimijuudesta ja subjektiuksista syntyvä kuva on
erilainen. Puheessa pianonsoittoa määrittävät tekijät ovat tekniset taidot,
mutta jääkiekkoilijan mallisubjektius rakentuu sosiaalisessa toiminnassa.
Otteessa nykynuorisoa kuvataan mukavuudenhaluiseksi ja yksityisyyteen
tottuneeksi, mutta mallisubjektius esiintyy vaatimuksena sopeutua mo
nenlaisiin muutoksiin. Jääkiekko on joukkuelaji, jossa yhteisöllisyyden
merkitys korostuu (Kane 1998, 255). Se tuo toimijuudelle tiettyjä velvoitteita.
Puheessa joukkue rinnastuu ryhmään, ja ryhmässä toimijuus muodostuu
yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa toisten kanssa.
Puheessaan valmentaja siteeraa englanninkielistä lausetta ”there is no I in
team”. Lauseessa vastakkain asettuvat minä ja muut, joukkue. Tätä vastakkainasettelua voi kuvata Bronwyn Daviesin (1993) rajankäynnin ja neuvottelun
käsitteiden avulla, vaikka hän kehittikin käsitteet alkujaan sukupuolista
organisointiperiaatetta kuvaamaan. Lause ilmentää, että joukkuelajin pelaaminen edellyttää itsensä työstämiseen ryhtymistä, mikä puolestaan tapahtuu
kehyksessä minä ja joukkue. Toimiakseen mallisubjektiuden edellyttämällä
tavalla on yksilön ylitettävä minän ja joukkueeseen sisältyvien muiden välinen
raja. Itsensä työstäminen edellyttää neuvottelua ja rajankäyntiä yksilöllisen
subjektiuden ja yhteisöllisen subjektiuden välillä. Hallintaan asettuminen
vaatii itsekeskeisyydestä luopumista, sopeutumista yhteisiin tavoitteisiin ja
sulautumista toisiin subjektiuksiin. Mallisubjektilta odotetut toimijuuden
vaatimukset sivuavat kuvauksia, joita nuoret naiset tuottivat ruumiillisuuden
kokemuksista Satu Liimakan (2013) tutkimuksessa. He pyrkivät saavuttamaan ihanneruumiin, joka edustaa kulttuurissa odotettua kauneutta ja
terveyttä, mutta samaan aikaan he tavoittelivat kulttuurimme edellyttämää
vastuullista ja itsenäistä toimijuuden muotoa (mt., 67). Ihanneruumiiseen
liitetty terveyttä edustava ruumiin muoto tuli edellä esiin terveellisten elämäntapojen tavoittelemisena, mutta edellisen lainauksen sisältö kohdistuu
vastuulliseen ja itsenäiseen toimijuuden muodon ihanteeseen.
Urheilu instituutiona on yksi esimerkki tahosta, joka on ottanut ta
voitteikseen kasvatukselliset tehtävät. Hallinnan institutionaalisella ulottuvuudella pyritään kehittämään yksilön sosiaalisia taitoja niin, että ne
palvelisivat elämää joukkueen ulkopuolellakin. Jääkiekkoilun ihannesubjektia
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tuotetaan sosiaalisuuteen kykenevänä ja yrittäjäminän kaltaisena yksilönä,
jolla on luovuutta selvitä itselleen vieraista tilanteista sekä joustavuutta tulla
toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Pihlan puheenvuorossa korostuvat sekä
yksilöllisyys että yhteisöllisyys:
Pihla: Ne on tärkeitä, että pitää tulla toimeen kaikkien kanssa. Ja se just
tässä joukkueessa onkin, että pystyy tulla toimeen ihan kaikkien kaa. [...].
Se on sitä yhteistyötä, että vaikka sitä yksilöitä kehitetään niin, samalla
kootaan sitä joukkuetta, että se tulis toimimaan peleissä, reeneissä ja täl
lain harjoituksissa, sillain yhessä. Se on just tässä mukavaa, että sää et
voi yksin pelata tätä peliä, että tässä on oltava kaikkien mukana, ja siks
se yhteistyö on niin tärkeetä.
Pihlan puheessa rakentuu vastaavanlaisesti raja yksilön ja joukkueen välille,
mutta raja sulautuu yhteisöllisyyden myötä. Mallisubjektiuteen liitetään
yksilöllisten taitojen kehittäminen, mutta yksilöllisyyden rinnalle nousee
myös yhteisöllisyys ja sosiaalisten taitojen kehittäminen. Yksilöllisyys näyttäytyy osana yhteisöllisyyttä, jota tuotetaan peleissä ja harjoituksissa yhdessä
toimimisena. Puheessa yhteisöllisyys ei kuitenkaan näyttäydy staattisena ja
vakaana rakenteena, 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 symbolointi tapahtuvat. Pihlan puhe tuottaa Nuori Suomi -ideologian mukaista ajattelutapaa, jossa yksilöllisyyttä kehitetään esimerkiksi henkilökohtaisten pelitaitojen
kehittämisen avulla, ja yhteisöllisyyden kehittäminen tapahtuu sosiaalisten
taitojen kehittämisen myötä. Tämä puolestaan ilmaisee käsitystä siitä, että
nuoret omaksuvat helposti kulttuurissamme vallitsevia ajattelutapoja oman
toimintansa ja ajattelunsa lähtökohdiksi. Kulttuurinen määrittely rakentaa
tietynlaista kuvaa sekä jääkiekkoilijan mallisubjektiudesta että yrittäjäminästä laajemminkin 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 hyödyntämään
minätekniikoita sekä tuottamaan niiden avulla mallisubjektiuden mukaista
toimijuutta. Minätekniikat ovat yksilön itsesuhteessaan harjoittamia vapauden ja hallinnan suhteita: niiden myötä yksilön käyttäytyminen on yksilön
hyväksymää, mutta jota samalla säädellään ulkoapäin normien, eettisten
sääntöjen ja ohjeiden avulla (Helén 1994, 304).
Kauden kuluessa joukkueelle järjestettiin yhteisiä harjoitteluajan ulko
puolella pidettyjä tilaisuuksia, joihin suunniteltiin erilaisia ohjelmanume
roita. Syksyn aloitustilaisuudessa tytöt jaettiin ryhmiin, ja jokainen ryhmä
sai oman teemansa, josta sen piti suunnitella ja esittää pieni näytelmä.
Valmentaja palaa alla olevassa otteessa näihin tilaisuuksiin:
Matti: Mikä tässä on yks tekijä, että meidän pelaajien ja yleensäkin ihmis
ten pitäisi oppia heittäytyyn siihen asiaan kunnolla. Jos me ei uskalleta
päästä siitä pikkukuoresta pois, niin me ei uskalleta heittäytyä siihen
peliinkään kunnolla, niin et uskalla tehä siellä pään sisällä niitä asioita,
mitä sen tilanteen voittaminen edellyttäs, koska jäpität siinä omassa
pelossa. Että sut murskataan, kun teet virheen. Siksi on näitä näytelmiä
ja kaikkia näitä, että se joukkue tulisi omaksi, että tämä on se meidän
juttu, missä saa tehä rohkeasti asioita ja missä saa toisinajatellakin ja saa
kyseenalaistaa asioita.
Puheessa näytelmät ja muut tilaisuudet avautuvat mahdollisuutena ”heittäytymiseen” ja joukkueen jäseniin tutustumiseen. Puheessa rakentuu
vastaavanlainen asetelma minän ja joukkueen muiden välille kuten edel
lisessäkin alaluvussa, mutta keskeiseksi tässä nousee rajan ylittämiseen
liittyvä pelko. Pelkoon liittyy ajatus siitä, että yksilö ei kykene toimimaan
kulttuurissa määriteltyjen ja asetettujen normien sekä toimijuudelle kiinnitettyjen arvojen mukaan, jolloin kohtalona on murskatuksi tuleminen. Rajan
ylittäminen kuvataan puheessa heittäytymisenä, joka ilmentää subjektilta
vaadittua ominaisuutta. Se velvoittaa yksilöä hallitsemaan ja muokkaamaan
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itseään niin, että hän rohkenee luopua ympärilleen rakentamastaan kuoresta,
joka toimii suojamuurina ulkomaailmaa vastaan, jolloin itsehallinta myös
edellyttää peloista luopumista. Itseensä kohdistamalla hallinnalla yksilö tekee
elämäänsä koskevia valintoja ja päätöksiä sekä suhteuttaa ne vallitsevien
rationaliteettien mukaisesti (Varis 1989, 79). Puheessa näytelmät ja muut
tilaisuudet toimivat valmistavassa ja tuottavassa roolissa. Ne tarjoavat keinon
haastaa rajan ylittämiseen liittyvää pelkoa ja mahdollista epäonnistumista.
Niiden avulla rajan ylittämiseen liittyvä diskurssi minän ja muiden, osaamisen ja osaamattomuuden sekä pelon ja pelkäämättömyyden välillä hälvenee.
Seuraava Roosan puheenvuoro osoittaa, miten rajat piirtyvät ja nousevat
konkreettisesti esiin pelin käytännöissä, jolloin mallisubjektius edellyttää
rohkeutta sekä luopumista epäonnistumiseen ja naurunalaiseksi joutumisen peloista. Roosa palaa puheessaan erääseen peliin, missä hän pelasi eri
joukkueessa ja eri tasolla kuin hänen nykyinen joukkueensa:
Roosa: Niin sun oli pakko tsempattava ja tavallaan oppi kaikki kikat, ja
sitten siellä piti oikeen tsempata, että nyt otat lujasti kiinni niihin mie
hiin, vaikka ne oli parempia kun sinä, niin oli pakko yrittää. Sä et voinu
jättää sitä kesken. [...]. Olihan se toisaalta kauheeta, että sulla oli koko
ajan semmoset paineet niskassa, että sun pitää koko ajan painaa aivan
täysillä ja jos sä epäonnistut, niin sä et välttis pääse enää pelaamaan.
Roosan puheessa keskeiseksi nousee edellä mainittu murskatuksi tulemisen
pelko. Sanat ”pakko” ja ”pitää” viittaavat mallisubjektiudelle asetettuihin vaatimuksiin, 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 kontekstissa – valmentajan puheessa ja Roosan
puheeseen sisältyvissä muistoissa – heittäytymisen taito saa hahmonsa pe
loista luopumisena, itsensä likoon laittamisena, keskittymisenä olennaiseen
ja kaikkensa antamisena joukkueen eteen. Vaatimukset heittäytymisestä ja
suojamuurina toimivan kuoren rikkomisesta edellyttävät koko ruumiin asettamista kontrollin, hallinnan, normalisoivan vallan ja manipuloinnin kohteeksi.
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Puheen kerronnassa tapahtumat kohdistuvat puhujan omaan toimintaan,
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 itseensä 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 siihen, että puhuja ei ole pelissä minä itse, vaan hän edustaa oletettua
ihannesubjektia, joka osaa toimia pelin ja yhteisöllisyyden edellyttämällä
tavalla.
Mallisubjektius ei synny pelkästään lajikohtaisten ja sosiaalisten taitojen
ja urheilullisen elämäntavan omaksumisesta. Sille ei myöskään riitä, että
luovuttaa ruumiinsa muokattavaksi, vaan kiekkoilijan on avattava sisimpänsä
– minuutensa sekä mielensä – hallinnan kohteeksi. Hallinta eri muodoissaan
kajoaa syvälle ihmisen sisimpään. Puntarin toiseen päähän asettuu suojakuo
ren rikkominen, toiseen taas murskatuksi tuleminen ja häpeä. Kysymys ei
ole enää vain valmentajan toiminnasta välittyvästä hallinnasta, vaan myös
pelaajien omakohtaisesta itsehallinnasta.
Valmennuksessa pyrittiin itsehallinnan hyödyntämiseen ja oman toi
minnan reflektoimiseen erillisten palautekeskustelujen, pelipalavereiden
ja kirjoitelmien avulla. Syksyn vanhempainpalaverissa muistioon kirjattiin,
että valmentajat pyrkivät antamaan pelaajille palautetta. Valmentaja jakoi
tytöille pelaaja-arviointilomakkeen, jonka tytöt täyttivät ja palauttivat takaisin valmentajalle. Lomakkeessa pelaajat arvioivat kuluneen kauden aikana
tapahtunutta kehitystään. Valmentaja aloitti ensimmäiset henkilökohtaiset
palautekeskustelut marraskuussa 2009 harjoitusten yhteydessä, jolloin
valmentaja keskusteli jokaisen pelaajan kanssa kahdestaan. Toiseen palautetilaisuuteen koko joukkue kokoontui huhtikuussa kauden jo ollessa lop
pusuoralla. Pelaajat jaettiin kahteen ryhmään. En ollut mukana ensimmäisen
ryhmän palautepalaverissa, mutta toiseen pääsin osallistumaan.
Tyttöjen luistelua kuvattiin talven aikana. Videosta työstettiin dvd-levy.
Lisäksi valmentajalla oli opetusvideo, joka näytettiin tilaisuuden aluksi. Sen
jälkeen katsottiin tyttöjen suorituksista kuvattu video. Samalla valmentaja
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vertasi tyttöjen taitoja opetusvideoon. Tulkitsen opetusvideon performoivan
mallisubjektiuteen liittyvää ”oikeaoppista” luistelemista. Tulkitsen, että tähän
liittyy vastaavanlaista kulttuurista määrittelyä ja arvottamista, mitä Beverley
Skeggs (2014) katsoo liittyväksi yhteiskunnassa tuotettuihin luokkajärjestelmiin. Tässä se on määrittelyä siitä, mikä on oikeanlaista jääkiekkoilijalta
odotettua ruumiillisuutta ja ruumiilla työskentelyä. Palautteessa ilmenee
myös refleksiivisen minuuden ja itsen työstämisen vaatimus. Minuuden
rakennusprosessi tapahtuu menneisyyden ja nykyisyyden vuoropuheluna,
jossa korjataan entistä ja luodaan uutta annettujen normien puitteissa
sekä sen mukaan, mikä edustaa oikeaa mallisubjektiuden ruumiillisuutta.
Kahden erilaisen tallenteen katsominen peräkkäin johtaa reflektioon, joka
edellyttää minuuden autenttisuutta. Minuuden autenttisuudella tarkoitan
uskallusta olla rehellinen itselleen (vrt. Skeggs 2014). Reflektiossa subjekti
katsoo itseään ulkoapäin soveltaen normeja itseensä ja pyrkien muokkaa
maan itseään vaadittuun suuntaan (Vähämäki 1998, 145). Tytöt saivat omat
kappaleensa molemmista videotallenteista. Siten refleksiivisen minuuden
vaatimus ei liittynyt vain palautetilaisuuteen, vaan käytännöstä on luettavissa,
että vaatimus kohdistuu myös tulevaisuuteen.
Seuraava ote kuvaa pelipalaveritilannetta, jossa tytöille annetaan pa
lautetta heidän toiminnastaan. Valmentajan palaute velvoittaa tytöt pohti
maan itsehallintaa:
3.2.2010 Peli. Valmentaja on sekoittanut entiset ketjut. Tästä syntyy ko
pissa natinaa. Se näkyy myös kentällä. X ei osaa keskittyä. X sanoo, että
ei kiinnosta, sama luovuttaa. Pelin jälkeen valmentaja: Oli yksittäisiä
pelaajia, jotka eivät heittäneet itseään likoon pelissä, joista havaitsi, että
ei voisi vähempää kiinnostaa. Mitä tämä tekee joukkueelle, niille 4:lle,
jotka ovat kentällä ja vaihtoaitiossa oleville? Ennen peliä oli puhetta
sydämen heittämisestä kentälle, mennään itse perässä ja taistellaan. Nyt
oli liian monta, jotka jarruttivat peliä eikä menty tosissaan [...]. Se veti
koko joukkueen mukaan. [...]. Jos joku tuntee pistoksen sydämessään,
ettei ollut mukana tänään, ei tehnyt riittävästi töitä tämän joukkueen
eteen, niin mieti syitä, koska joku syy siihen mahdollisesti on. Tämä on
kuitenkin ainut joukkue, jonka eteen meidän tulee tehdä töitä [...] silloin
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kannattaa tehdä asiat eri tavalla, on monta asiaa, jolla voidaan tehdä
asiat paremmin [...]. (Kenttämuistiinpanot.)
Ote valaisee tilannetta, jossa poikettiin totutuista käytännöistä. Michel
Foucault’n (1984, 388) tapaan tilannetta voi kuvata problematisoinniksi,
jossa jokin toiminnan tai käyttäytymisen alue menettää tuttuutensa ja muuttuu tavalla tai toisella ongelmalliseksi. Uusien kuvioiden mukanaan tuomat
ongelmat vaikuttavat valmentajan ilmaisussa pelin kulkuun merkitsevällä
tavalla; yksittäisen pelaajan käyttäytyminen vaikuttaa koko joukkueeseen –
sekä jäällä oleviin että vaihtoaitiossa omaa vuoroansa odottaviin pelaajiin.
Havaitsen problematisoinnissa hienovaraista rajankäyntiä siitä, kenen kanssa
halutaan pelata ja olla jäällä yhtä aikaa ja kenen kanssa ei, jolloin yksilöllisen ja yhteisöllisyyden välistä rajaa tuotetaan myös yhteisöllisyyden sisällä
valikoimalla subjekteista tietyt subjektit, jotka merkityksellistyvät jollakin
tavalla tärkeimmiksi.
Valmentaja käyttää sanoja ”jos joku tuntee, että minä en tänään heittänyt
itseäni kaukaloon, niin kannattaa miettiä miksi” vihjeenä, joka ohjaa minätekniikoiden hyödyntämiseen. Minätekniikat antavat yksilölle mahdolli
suuden vaikuttaa joko itsen tai muiden avulla itseensä (Foucault 1988, 18).
Foucault (mt., 18) näkee minätekniikat jokaisesta yhteiskunnasta löytyviksi
menetelmiksi, joita yksilöä suostutetaan tai pakotetaan tavalla tai toisella
käyttämään identiteettinsä kiinnittämiseksi, ylläpitämiseksi tai muut
tamiseksi tiettyjen päämäärien mukaan. Minätekniikoita on pidetty tehok
kaina hallinnan tekniikoina, koska niiden avulla yksilöt voivat pohtia omaa
tilaansa ja ryhtyä toimiin sen parantamiseksi (Keskitalo-Foley, Komulainen
& Naskali 2010, 20). Minätekniikoita on kutsuttu myös itsekäytännöiksi,
joiden avulla ihmisen on katsottu voivan rakentaa itseään moraalisen käyttäytymisensä subjektiksi (Alhanen 2007, 156–166). Valmentajan ilmaisu
kohdistuu muutamien tyttöjen tahtoon pelata. Pelaamisen logiikka ja normit
olisivat edellyttäneet ”itsensä heittämistä kaukaloon”, mutta tässä tapauksessa tytöt toimivat vastoin normeja ja päinvastoin kuin normaali käytäntö
olisi edellyttänyt. Näen valmentajan ilmaisun velvoittavan tyttöjä eettiseen
työhön. Ilmaisu ohjaa tyttöjä kiinnittämään huomion käyttäytymiseensä ja
miettimään syitä normien vastaiselle toiminnalle. Pelien aikaiset ja jälkeiset
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pelipalaverit olivat yleisiä tilanteita, joissa huomio kohdistui itsereflektioon
ja itsehallintaan. Oheisessa tilanteessa itsereflektion vaatimus kohdistuu
keskittymiseen:
23.1.2010. Peli. Tauolla kopissa: Valmentaja: Keskitytte liikaa toisen pe
laamiseen. Aitiosta huudetaan kentälle. Se on ainut asia, johon ettei voi
vaikuttaa. Vain omaan peliin voitte vaikuttaa. Keskity omaan peliin ja
siihen mitä teet itse kentällä, mitä teet siinä hetkessä. Liiku ja syötä [...].
Rakenna mielikuva omista hyvistä suorituksista. Mene päälle, roiku
mukana. Pelaa vaihto kerrallaan, erä kerrallaan. Ainut asia, mihin voit
itse vaikuttaa, on oma tekeminen kentällä. Aloitus, erien alut, nollataan
erä, mietitään miten parannetaan. Ei kannata jäädä kiinni jäähyihin,
niitä joskus tulee. (Kenttämuistiinpanot.)
Yllä olevassa tilanteessa valmentajan puhe suuntautuu tyttöjen keskittymisen
laatuun, mikä ei kaiketi ilmentänyt oikeanlaista mallisubjektiutta. Puheessa
valmentajan huomion kohteena olevat tapahtumat ilmentävät normeista ja
säännöistä poikkeavaa käyttäytymistä. Normit olisivat edellyttäneet keskit
tymistä omaan tekemiseen ja siihen hetkeen, missä oltiin. Puheessa tuotetaan
mallisubjektiutta omaan tekemiseen keskittymisellä ja toisten ihmisten sulkemisella pois omasta ajattelusta ja havainnointimaailmasta. Kulttuurisissa
käytännöissä ja valmentamiseen liittyvässä diskurssissa rakentuu ristiriita
yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden välille. Yhtäältä pitää luopua yksilöllisestä
minästä, sopeutua ja sulautua yhteisöllisyyteen sekä joukkueena toimimiseen,
ja toisaalta on kuitenkin käännyttävä kohti yksilöllistä minää ja kohdistettava huomio siihen, mitä itse tekee. Sekä yllä oleva puhetapa että useimmat
muut tässä luvussa esitettävät otteet tukevat myös tätä tulkintaa. Toisaalta
tavoitteena on luoda hyvää yhteishenkeä ja toimia yhteisöllisyyden periaatteiden mukaan yhdessä tekemällä, mutta kääntöpuolena on kilpaurheilun
vastakkainasettelu, hierarkkisuus ja arvojärjestys (ks. myös Berg 2012, 41).
Valmentajan palautteessa mielikuvan rakentaminen omista suorituksista
viittaa minätekniikoiden hyödyntämiseen. Valmentajan mainitsemat mie
likuvat ovat Arto Tiihosta (2002, 355) lainaten ruumiin tekniikoita, joilla
yksilöitä halitaan ja joiden avulla he oppivat hallitsemaan ja kontrolloi
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maan itse itseään. Vaikka kurivalta edellyttääkin toisen tottelemista, on sen
päätavoitteena jokaisen oman ruumiin kontrollin lisääntyminen (Foucault
1980).
Vallankäytössä on kysymys kamppailusta eri osapuolten välillä. Valtasuh
teen toinen osapuoli pyrkii ohjaamaan toisen voimia kohti tiettyä päämäärää.
Kamppailu luo osapuolten välille suhteen, jossa he toistensa vaikutuksesta
jatkuvasti muuttavat toimintaansa. (Alhanen 2007, 123.) Valmentajan
puheenvuorot vertautuvat kurinpidolliseen palautteeseen. Tulkitsen, että
valmentajan moitteiden tarkoituksena on pyrkimys vaikuttaa pelaajiin niin,
että heidän suhteensa omaan käyttäytymiseensä ja toimintaansa muuttuisi
itsehallinnan avulla:
18.1.2010 Harjoitukset. Valmentaja puhuu: Teillä ei nyt ole selvää
käsitystä siitä, mitä ratkaisuja peleissä tulisi tehdä. Siksi otamme pelin
opettamista mukaan. Pelitilanneharjoituksia. Tämä vaatii teiltä keskit
tymistä [...]. Vaihtoehdot ovat ne, että te lähdette itse mukaan näihin
talkoisiin. Keskitytte harjoituksiin. X:kin naureskelee siellä muille jutuille.
Tätä tarkoitan. Tämä on totaalinen ongelma. Ajatus ei pysy asiassa. Kes
kittyminen olennaiseen asiaan on nyt se juttu, jota teiltä vaaditaan. Se
askel on otettava, jos joukkueena haluamme kehittyä. Toinen vaihtoehto
on pitää harjoitukset samana. Se kehittää luistelua, nopeutta ja hapenotto
kykyä ja mahdollisesti voitetaankin joku peli, jos kiekko sattuu menemään
maaliin. Tai vaihtoehtoisesti lähdette itse mukaan keskittymisen kautta.
(Kenttämuistiinpanot.)
Otteessa huomio kohdistuu keskittymisen puutteeseen, jonka konk
reettiseksi esimerkiksi nostetaan itsekseen naureskeleva tyttö. Tytön naurua
verrataan jo yleiseksi tulleeseen ”totaaliseen” ongelmaan, keskittymiskyvyn
puutteeseen. Puheesta piirtyy tulkinta, jossa tyttöjen toiminta ei mukaillut
oletettua ja toivottua mallisubjektiutta. Katson valmentajan viittaavan
puheessaan itsehallintaan, joka edellyttää pelaajilta oman toiminnan ja
keskittymisen avulla ”talkoisiin” mukaan lähtemistä. Valtasuhteeseen ja
hallintaan on liitetty oletus vapaudesta (Dean 1999, 12–20), kuten valmen
tajan puheesta on luettavissa. Valtasuhteen osapuolet osallistuvat suhteeseen
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toimijoina, jotka koettavat saada toisensa toimimaan tietyllä tavalla, mutta
muun muassa toimijoiden oman aktiivisuuden vuoksi vaikutusyritysten
tuloksellisuus jää avoimeksi (Foucault 1982, 220). Valmentajan puheessa
tytöille annetaan mahdollisuus valita osallistumisensa ja toimijuutensa uusi
suunta, ja muutoksen edellytyksenä on toimijoiden oma aktiivisuus. Jos
itsereflektio on kielteistä, niin itsehallinta ei tuota valmennuksen taholta
katsottuna toivottua tulosta ja muutosta ei tapahdu, minkä jälkeen toiminta
jatkuu entisellään.
Itsehallintaan ja oman toiminnan reflektointiin pyrittiin valmentajan
pitämien palautepuheiden lisäksi kirjoitelmien kirjoittamisella:
18.1.2010. Harjoitukset. Valmentaja: Kirjoitatte tarinan, mitä odotuksia,
mitä fiiliksiä ja motiiveja teillä on. Joku kysyy, mikä on motiivi. Joku
vastaa: se on syy, miksi pelaatte. Valmentaja jatkaa: voitte kirjoittaa
siitä, miltä teistä tuntuu, mitä fiiliksiä teillä on. Jokaisella on oma tarina
menneisyyteen, tarina nykyisyyteen ja tarina tulevaisuuteen. Jääkiekkota
rina, oma tarina ja sitä kautta omat mielikuvansa ja arvostuksensa.
(Kenttämuistiinpanot.)
Otteessa keskeiseksi teemaksi muodostuu valmentajan pyytämä kirjoitelma.
Puheessa (malli)subjektius rakentuu jääkiekkotarinan avulla menneisyyden,
nykyisyyden ja tulevaisuuden vuoropuhelussa. Tulkitsen tarinan keinona,
jonka myötä tytöt joutuvat pohtimaan omaa toimintaansa menneisyyden
ja nykyisyyden horisontissa. Michel Foucault’n (1998, 16–18) ajatteluun
viitaten valmentajan pyyntö johtaa minätekniikoiden hyödyntämiseen. Niiden avulla ihminen pyrkii muokkaamaan itse itsestään tietynlaista subjektia
valtasuhteen puitteissa (Foucault 1982, 211–212). Kun kiekkoilija tai kuka
tahansa muukin urheilija alkaa pohtia omaa olemustaan, hän alkaa myös
havainnoida esimerkiksi psyykkisiä kykyjään ja taitojaan ja niiden puutteita
sekä kehittymistä (ks. Närhi & Frantsi 1998, 19). Tarinaa kirjoittaessaan
tytöt rakensivat itseään myös moraalisina subjekteina. Kirjoittaessaan he
joutuivat palaamaan omaan toimintaansa menneisyydessä ja miettimään,
millaisia arvostuksia ja toiveita 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 valmentamiseen
liittyvät käytännöt. Olen kuvannut, miten kieli rakentaa metaforien avulla
aggressiivista, maskuliinista ja sotaisiin positioihin paikantuvaa toimijuutta.
Olen tarkastellut mallisubjektiuteen paikantuvia odotuksia, joiden mukaan
kiekkoilijan odotetaan toimivan ja joiden mukaisiksi kiekkoilijan toivotaan
kehittyvän.
Biovalta hallinnan yleisellä ja institutionaalisella ulottuvuudella tuottaa
urheilulliseen elämäntapaan ja kurinalaisuuteen muokkautuvaa subjektia.
Institutionaalisella ulottuvuudella subjektia pyritään kehittämään kohti
uusliberalistisen hallinnan mukaista yrittäjäminää, joka on itsenäinen,
vastuullinen ja yhteistyöhön kykenevä subjekti. Suunnitelmallisuus näyttäytyy ajan hallintana, ja tärkeimpänä välineenä toimii valmentajan laatima
harjoituspäiväkirja, jossa isompi opeteltava kokonaisuus on pilkottu osiin
ja rytmitetty käytössä olevaan aikaan. Käytännöistä on havaittavissa itsestä
huolehtimisen eetos, joka yhtyy kansanterveydelliseen diskurssiin. Aineistosta on luettavissa myös vastuullistaminen, joka kohdentuu tyttöjen lisäksi
erityisesti vanhempiin. Lasten urheiluharrastus rakentuu projektina, johon
vanhemmat ovat kiinnittyneet kasvatusvastuun, vapaaehtoistyön ja kansanterveydelliseen diskurssiin liittyvien velvoitteiden ohjaamina.
Hallinnan yksilötasolla subjektin edellytetään hyödyntävän minä
teknologioita itsehallinnassa ja palautteen vastaanottamisessa sekä kä
sittelyssä. Hallinnan yleisellä ulottuvuudella muokataan mallisubjektiutta,
jolle asetetaan kulttuurisissa käytännöissä omat velvoitteensa. Luvun
ensimmäisessä alaluvussa on kolme katkelmaa, joiden sisällöt liittyvät
palautekeskusteluihin peleissä. Palautteessa huomio kohdistuu siihen, miten
tyttöjen peli oli kulkenut ja miten peliä olisi voinut parantaa. Sinänsä pelin
logiikkaa kuvaava ideologia on sukupuoleltaan neutraali. Tarvitaan vain
pelaajat, paikka ja rakenne toiminnalle sekä välineet, joilla pelataan. Peliin
tarvittavat välineet ja ruumiin suojaamiseen tarvittavat välineet ovat ky
pärän lisävarusteita lukuun ottamatta samanlaiset sukupuolesta riippumatta.
Käytännöissä toimijuus palautetaan kuitenkin kielen avulla sodankäyntiin,
maskuliinisuuteen, väkivaltaan ja aggressiivisuudella värjättyihin positioihin
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asettumiseksi. Erityisesti sukupuoli kirjoitetaan sisään lajiin subjektien ja
erilaisten toimijoiden välittämänä. Se tulee mukaan subjektien ja kulttuu
risten käytänteiden, käsityksien, mielipiteiden, tekemisen, toiminnan ja
jääkiekkosääntöjen avulla, kuten seuraavassa luvussa käy ilmi. Seuraavaksi
syvennyn analysoimaan sukupuolittuneita käytäntöjä yksityiskohtaisemmin.
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6 Ulommalta kehältä kohti yhdenvertaisuutta

Miehisen linnakkeen muureja horjuttamassa
Vaikka urheilun ajatellaan usein olevan vain miesten ajanvietettä, sen kasvot
ovat muuttuneet dramaattisesti viimeisten vuosikymmenten aikana. Nais
ten tila ja asema urheilussa on avartunut ja he harrastavat urheilua nykyään
enemmän kuin koskaan aiemmin. (Messner 2002.) Arto Tiihonen (2002,
142) otaksuu, että kehitys on ollut nopeaa, sillä yhä useammat naiset har
rastavat perinteisesti miehisinä pidettyjä ja fyysisyyttä vaativia lajeja, eivätkä
voimaa ja aggressiivisuutta vaativat kamppailulajitkaan enää ole naisten
ulottumattomissa. Tästä yhtenä esimerkkinä on jalkapallo, joka on nostanut eniten suosiotaan kaikista tyttöjen liikuntamuodoista 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 Palloliitto).
Jalkapallo näyttää saavuttaneen huimasti suosiota tyttöjen keskuudessa
verrattuna jääkiekkoon, joka on tyttöjen urheiluharrastuksena marginaalinen. Vaikka kynnys lajin harrastamiseen on tyttöjen osalta matalampi
kuin aiemmin, 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). Jääkiekkoliiton ilmoittamat lukumäärät eroavat Kansallisessa liikuntatutkimuksessa
2009–2010 esitetyistä lukemista, joiden mukaan jääkiekkoa harrastavia
tyttöjä oli tuolloin noin 8 000 ja poikia puolestaan 93 000. Eroavaisuus lukumäärissä selittynee pitkälti sillä, että Jääkiekkoliiton esittämät lukumäärät
koskevat rekisteröityjä pelaajia, kun taas Kansallisen liikuntatutkimuksen
lukumäärissä lienee mukana sellaisiakin lapsia ja nuoria, jotka eivät kuulu
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mihinkään jääkiekkoseuraan. Lisäksi Kansallisen liikuntatutkimuksen 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 tärkeää?
Riina: Ei kai sitä sen kummempia. Sitähän sitä paljon ajattelee, että tuo jää
kiekko tulis vaan enempien tyttöjen tietoon, että saatas tätä harrastajamäärää
suuremmaksi, että sitä voitas kehittää taas.
Helena: Niin, eteenpäin. Miten sitten tutut ja sukulaiset suhtautuu?
Riina: No kyllä sitä, X:kin, että vieläkö sää sitä jaksat pelata, että vähän
paheksuenkin, mutta eipä sitä muuten, avoimin mielin sitä kaikki on tuossa.
Monet ajattelee, että onpa siistiä, kun tyttökin pelaa.
Helena: Yym. Ja eikä koulussa kaveritkaan hämmästele?
Riina: Ei. Tai ois mukava, jos siitä tulis ihan semmonen normaali asia kun
pojillaki, että joo mä pelaan jääkiekkoa.
Helena: Niin.
Riina: Niin, mutta eipä se haittaa, jos saa vähän järkyttää ihmisiä.
[...].
Riina: mulla on tämmönen kirja, mihin mä kerään vähän kaikkee.
Helena: Vau.
Riina: Niin, mä oon leikannu joskus lehestä, tämmönen harrastelijamäärä,
ympäri maailmaa, tuossa on nyt vaan kärkisijat.

Otteen alussa tulee esiin emansipatorinen pyrkimykseni antaa tilaa tyttöjen
omille ajatuksille ja toiveille. Aloitan keskustelun kysymällä, mistä Riina
haluaa keskustella. Riina nostaa vastauksessaan esiin tyttöjääkiekkoilijoiden
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 jääkiekkoa käsittelevillä lehtiartikkeleilla on myös yksi
sukupuolitietoisuuden ilmentymä. Cynthia Fabrizio Pelak (2002) kuvaa
tutkimuksessaan, miten naispelaajat rakensivat tietoisuutta rajoista ja kävivät
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neuvottelua niistä. Neuvottelulla tarkoitan Pelakin (mt., 101–105) tapaan
erilaisia tapoja, joilla voidaan vastustaa sosiaalisia määritelmiä ja vaatia ar
vostusta. Riinan puhe ilmentää, että sukupuolitietoisuuden herättämisen myötä yksilö tulee tietoiseksi sukupuolen merkityksestä ja sen avulla voidaan pyrkiä
vaikuttamaan käytäntöihin arvostusta kohottamalla ja asemaa parantamalla.
Esittämäni kysymys johtaa sukupuolirajoihin liittyvään keskusteluun
ja rajankäyntiin normaaliudesta. Puheessa kuvattu paheksunta ja epäröivä
suhtautuminen heijastavat ajattelutapaa, jossa kiekkoileva tyttö ei noudata
tavanomaista feminiinisyyttä. Koska jääkiekko on perinteisesti määrittynyt
aggressiivisena, väkivaltaisena ja maskuliinisena lajina, se on mielletty miestapaiseksi lajiksi (Etue & Williams 1996, 161; Theberge 2003a, 115). Ote
kuvaa myös pyrkimystä ylittää ja horjuttaa sukupuolirajoja. Tulkitsen, että
puheessa on pyrkimyksiä kyseenalaistaa perinteisiä sukupuolikäsityksiä,
joissa kiekkoileva tyttö näyttäytyy normista poikkeavana. Ilmaisut ”olisi mukavaa, jos tyttöjen jääkiekon pelaamista pidettäisiin 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 määritelmiä tai kieltämään tai muuttamaan ne toisenlaisiksi ( Jokinen, Huttunen
& Kulmala 2004, 11–12). Vastapuhe on aina vastaus tai reagointia johonkin,
ja sen sisältö on tavalla tai toisella erimielisyyttä ilmaiseva ( Juhila 2004, 20).
Vastapuheessa vastauksen kohteena ovat kategoriat ja kategorisointi. Se
kohdistuu kulttuurisesti vakiintuneisiin kategorioihin ja on hienovaraista
neuvottelua, jossa kyseenalaistetaan vakiintuneita kategorioita ja viritellään
uusia vaihtoehtoisia identiteettejä. (Mt., 29.)
Feministisessä tutkimuksessa kyseenalaistavasta suhtautumisesta on käytetty termejä vastakarvaan katsominen, vastakatse ja vastapuhe. Vastakarvaan
katsomisesta ja lukemisesta on kirjoittanut muun muassa Annamari Vänskä
(2006) visuaalisen kulttuurin tutkimuksessaan. Bell hooks (1995) sen sijaan
puhuu vastakatseesta. Alun perin käsite on peräisin Judith Fetterleyltä, joka
tarkoittaa vastakarvaan lukemisella naislukijoiden poliittista tapaa lukea
mieskirjailijoiden kirjoittamia teoksia erilaisia sukupuolioletuksia kyseen
alaistaen (Vänskä 2006, 15). Olennaista vastakatseen määritelmässä on kat160 |

Tytöt kaukalossa

sojien kyselevä ja kyseenalaistava asenne. Vastakatseen käsitettä on käytetty
tavoissa lukea kuvia, jolloin se on tarkoittanut kuvien merkitysten lukemista
vastakarvaan vastoin ilmeisintä ja kanonisoitua lukutapaa. Hooksin mukaan
se ”houkuttelee kriittistä ajattelijaa etsimään ruumiin marginaaleja, aukkoja
ja paikkoja, joissa ja joiden avulla voidaan löytää uusia vastarinnan keinoja”.
(Hooks 1995, 20–21, 35–38, Vänskä 2006, 15–16.)
Toimijuuteen on sisällytetty myös ajatus toisin tekemisestä. Tytöt voivat
esimerkiksi kyseenalaistaa heihin kohdistuneita sukupuolittuneita odotuksia
joko poikkeamalla avoimesti normista tai tekemällä ”toisin” (Ojanen 2011,
24). Vaikka urheiluvalmennus käyttää määrittelyvaltaa tyttöjen ruumiisiin
ja mieliin, se tuottaa myös uudenlaisia toiminnantiloja, toisin tekemisen
oikeutuksen. Riina purkaa puheessaan perinteisiä käsityksiä jääkiekon
soveltuvuudesta naisille. Osallistumisellaan hän haastaa sukulaisiaan ja
tuttaviaan katsomaan harrastustaan uusin silmin.

Paitsiossa
Vaikka useimmat tytöistä, esimerkiksi Heidi ja Pauliina, ovat vielä nuoria
eivätkä 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 jossaki tuolla Minnesotasa, sitä yliopistoliigaa mihin on
menny naisia. Onhan se aika suosittua, mitä on joitaki kuvia nähny, nii
siellähä halli on täynnä, mutta onhan Venäjällä, että ne maksaaki 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
koviaki ne kaikki pelaajat.
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Pauliina: No niin. No Suomessa mun mielestä ei oo naisten jääkiekon taso
vielä kovin semmonen hyvä, että jos vaan haluat harjotella, niin kyllä
susta voi tulla ihan hyvä, ainaki Suomessa. Mutta täällä ei mun mielestä
arvosteta niin paljon kun Kanadassa ja siellä sitä naisten jääkiekkoa.
Heidi: Niin täälläki ku oon käyny kattoon noitten naisten SM-pelejä,
niin tämmösessä, tässä pikku hallissa ne vaan pelaa ja tää ei oo edes
yleensä täynnäkään tuo yläpuolella oleva katsomo. C-junnujen pelejäki
mä oon tullu kattomaan tai B-junnujen pelejä, jos niillä on ollu täällä,
niin ne on aivan täynnä ollu, että täällä on ollu porukkaa seisomassa
täällä alhaallakin.
Keskustelussa pohditaan naisjääkiekon arvostusta ja suosiota vertaamalla
sen asemaa Suomessa, Minnesotassa, Venäjällä ja Kanadassa. Pohdinnan
tuottaman vertailun ja hierarkian mukaan suomalainen naisjääkiekko asettuu
alimmalle sijalle. Keskustelun mukaan naisjääkiekko on Kanadassa suosittu
laji, joka myös kerää katsojia toisin kun Suomessa. Lisäksi naisjääkiekon
kiinnostavuutta suhteutetaan paikallisen poikakiekon (C- ja B-junioreiden)
katsojamääriin. Pauliinan puheessa suomalainen 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 jääkiekkoa
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 mahdollisuus ammattilaisuuteen jääkiekossa on yksi eriarvoisuutta tuottava tekijä.
Tasa-arvovaltuutettu on todennut, että naisten taloudelliset edellytykset
harrastaa urheilua ovat usein miehiä huonommat, koska naisten urheilu
saa esimerkiksi miesten urheilua vähemmän sponsoritukea (Tasa-arvo
valtuutettu). Niinpä jääkiekko näyttää toistaiseksi olevan Suomessa naisille
harrastus, ei ammatti.
Suomi ei ole ainoa maa, jossa taloudelliset edellytykset asettavat naiset erilaiseen asemaan miesten rinnalla. Kajsa Gilenstamin ym. (2008) tutkimuksen
mukaan naiset eivät voi Ruotsissakaan pelata jääkiekkoa ammatikseen, vaan
päinvastoin he joutuvat hankkimaan pelaamiseen tarvittavan rahan käymällä
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töissä. Sama tilanne on myös suomalaisissa naisjääkiekkojoukkueissa, joissa
pelaajat joutuvat maksamaan mahdollisuudestaan pelata. Joukkuelajeissa
urheilevien naisten urakehityksessä on havaittu samankaltaisia piirteitä kuin
työmarkkinoilla. Niin sanotun lasikattoefektin on katsottu estävän pääsyn
hierarkiassa huipulle asti. Käytäntöjen on todettu ilmentävän näennäistä
tasa-arvoa, mutta rakenteet estävät etenemisen hierarkiassa. (Heikkinen 2005,
100–117.) Cynthia Fabrizio Pelak (2002) kohdistaa tutkimuksessaan huomion
jääkiekon rakenteellisiin tekijöihin ja toteaa, että rakenteellinen eriarvoisuus
näyttäytyy muun muassa taloudellisen tuen puuttumisena tai vähäisyytenä
naisten joukkueessa. Myös median käytännöt tuottavat eriarvoisuutta:
1.2.2010 Harjoitukset. Sonja kävi juttelemassa. Keskusteltiin naiskiekon
asemasta mediassa. Hän sanoi, että naisten kiekko saa mediassa liian
vähän tilaa. Hän kertoi joskus antaneensa paikalliselle sanomalehdelle
palautetta, että lehden pitäisi julkaista enemmän naisten jääkiekkoa
käsitteleviä juttuja. (Kenttämuistiinpanot.)
Yllä olevassa otteessa keskeiseksi teemaksi rakentuu naiskiekon asema
mediassa. Tekstissä median nähdään tuottavan eroa sukupuolten välille
jakamalla liian vähän huomiota naisjääkiekolle. Oman mediaseurantani
mukaan lehtien uutispalstoilla naisten jääkiekkotuloksista ei kerrota ja jos
kerrotaan, niin vain muutaman rivin jutuilla. Myös mediatila televisiossa
on marginaalista.
Tiedotusvälineiden onkin todettu keskittyvän pääosin miesten kilpaja huippu-urheiluun. Yksilölajeja harrastavat naiset ovat esillä lähinnä
suurkilpailujen aikana, mutta naisten joukkueurheilu näkyy tiedotusväli
neissä vain harvoin. Molempien sukupuolten urheilutuloksista on tärkeää
tiedottaa tasapuolisesti. (Tasa-ar vovaltuutetun vuosikertomus 2012, 42.)
Michael Messner (2002) väittää, että tiedotusvälineet käyttävät edelleen
suhteettoman paljon aikaa käsittelemällä miesten urheilua samalla unoh
taen, syrjien, marginalisoiden ja mitätöiden naisten urheilun. Useimmiten
marginalisoinnilla viitataan tilan käyttöön ja tilan sukupuolittumiseen tie
dotusvälineissä (Pirinen 2006, 37–41). Se on myös tilallinen vertauskuva,
joka tarkoittaa olla sivussa tai reunalla. Marginaali on siten aina suhteessa
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keskukseen, johon nähden se edustaa syrjätilaa ja toiseutta. ( Jokinen, Huttunen & Kulmala 2004, 12.) Jääkiekkoilevien naisten ja tyttöjen kohdalla
marginaali merkitsee syrjätilaa ja toiseutta miesten ja poikien rinnalla.
Naisten joukkueurheilun aseman kohottaminen edellyttää resursseja ja ra
haa, jota naisurheilu voi saada vasta, kun yleisö ja rahoittajat kiinnostuvat siitä. Useimmiten tiedotusvälineet perustelevat naisurheilun näkymättömyyttä
mediassa sillä, että naisurheilu ei saa katsojia tai lukijoita. Media on kuitenkin
profiilin kohottamisessa avainasemassa, sillä se mahdollistaa näkyvyyden.
Jos marginaalissa olevaa lajia ei uutisoida, luonnollisesti laji ei myöskään
tavoita katsojia. Mediahuomion 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-arvovaltuutettu korostaa, että
on tärkeää tukea tasapuolisesti tyttöjen ja naisten sekä poikien ja miesten
urheilu- ja liikuntaharrastuksia. Huomio tulee kiinnittää siihen, että molem
milla sukupuolilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet harrastaa urheilua ja
liikuntaa, saada asiantuntevaa valmennusta, osallistua kilpailuihin ja saada
yhtäläinen tunnustus suorituksistaan. (Tasa-arvovaltuutettu.) Tunnustusta
on esimerkiksi yhtäläisen aseman saavuttaminen mediaotsikoissa, joissa tilaa
jaettaisiin tulosten eikä sukupuolten mukaan (Gilenstam ym. 2008, 13).
Seuraavasta otteesta käy ilmi tyttöjen joutuminen eriarvoiseen asemaan
muissakin käytännöissä, jotka liittyvät institutionaaliselle ulottuvuudelle ja
ilmentävät rakenteellista eriarvoisuutta:
Petra: Mutta esim. meidänki joukkueessa niin se on oikeasti niin, meillä
on vaan kaksi kertaa viikossa reenit. Meidän ikäsillä pojilla on ainakin
neljästi ellei enemmänki. Ja jos niillä ei oo jääreenejä, niin niillä on oheisia
ja tämmösiä ja vielä plus pelit.
Otteessa jääkiekko rakentuu poikia ajankäytöllisesti suosivana lajina.
Pojilla on viikossa noin neljät jääharjoitukset, mutta tytöt harjoittelevat
vain kahdesti viikossa. Näin käytännöissä tehdään harjoittelumäärillä
eroa sukupuolten välille. Vastaavaa rakenteellista eriarvoisuutta on todettu
muissakin tutkimuksissa. Cynthia Fabrizio Pelak (2002, 100–101) kuvaa,
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miten rakenteellista eroa voidaan tuottaa rakentamalla rajoja naisjoukkueen
ja muiden joukkueiden välille muun muassa jääajan käytöllä. Petran ilmaisu
kohdistuu juuri jääaikaan sukupuolieron tuottajana ja ylläpitäjänä.
Koska tasa-arvon tutkiminen suomalaisten tyttöjen ja poikien jääkiekossa
– kuten suomalaisessa liikunnassa ja urheilussa laajemminkin – on ollut vä
häistä näihin päiviin saakka, ei vertailukelpoisia tuloksia ole saatavilla. SLU:n
tietoon on kuitenkin tullut vuosina 2007–2008 joitakin tapauksia, joissa
harjoitusryhmä tai joukkue oli kokenut tulleensa syrjityksi harjoitusvuorojen
jaossa. Syrjityiksi tulleet olivat epäilleet syiksi muun muassa sukupuolta,
seksuaalista suuntautumista, vammaisuutta, liikunnallisen lahjakkuuden
puutetta ja etnistä taustaa. (Aaltonen ym. 2009, 136.)
Myös tasa-arvovaltuutettu on todennut, että miehet ja pojat saavat parem
mat harjoitusajat kuin naiset tai tytöt, jotka joutuvat tyytymään varhaisiin
aamu- tai myöhäisiin iltavuoroihin. SLU:lla ei ole tilastotietoja siitä, kuinka
tasapuolisesti seurat tosi asiassa jakavat käytössään olevia liikuntavuoroja
nais- ja miesr yhmille, mutta SLU:n käsitys on, että seurojen liikuntavuorot
palvelevat hiukan paremmin poikia ja miehiä. (Tasa-arvovaltuutetun vuosikertomus 2004, 9.) Myös Liikkukaa ry:n mukaan seurat tarjoavat tytöille
selkeästi huonompia vuoroja kuin pojille (Aaltonen ym. 2009, 138). Venlan ja Melinan puheenvuorossa esiin nostetut kuvaukset jäävuoroista 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 jäävuoroja,
mut sillon joskus kun alotettiin, niin nehän oli aivan hanurista ne jääajat.
Melina: Ne oli ihan, siis oliko meillä sunnuntaiaamuna jäävuoro? Ainut
sillä viikolla. Pojat pelas neljä, viis kuus kertaa viikossa kun ne pääsi
reeneihin.
Helena: Joo.
Melina: Meillä oli sunnuntaina yhdeksältä.
Venla: Tai sitte oli, että oli perjantaina joskus yheksästä kymmeneen.
Jotakin semmosta.
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Venlan ja Melinan puheenvuorossa jääaikoja vertaillaan nykyisyyden ja
menneisyyden välillä. Joitakin vuosia sitten sunnuntaiaamun jäävuoro alkoi
yhdeksältä. Toinen vuoro oli myöhään perjantai-iltana, noin kello 21 al
kaen. Jääajat ovat parempia kuin tyttöjoukkueen alkuaikoina: haastattelun
aikaan joukkue harjoitteli kahdessa eri jäähallissa pääsääntöisesti tiistaisin
ja torstaisin iltaviiden ja -kahdeksan välillä. Siitä huolimatta vakiovuoroja
on viikossa vain kaksi, mikä on edelleen vähäinen määrä verrattuna poikajoukkueiden harjoittelumääriin.
Venlan puheessa korostuu valmentajan valta jääaikojen valinnoissa. Tämän
pohjalta voi olettaa, että ajankohdat muotoutuvat sen mukaan, millaisia
aikoja seuralla on käytössään, miten yhteistyö valmentajan ja seuran välillä
toimii ja miten valmentaja suhtautuu tarjottuihin vuoroihin. Jääaikojen
parantuminen viittaa siihen, että käytäntöjen muovautumiseen vaikuttavat
yksittäiset seurojen työntekijät ja se, mitä asioita he haluavat korostaa.
Toisaalta Venlan puheesta voi tulkita, että sukupuoli on jääaikoja jaettaessa
hierarkkinen peruste. Miesten edustusjoukkue saa parhaat vuorot, ja seuraavana jonossa ovat poikajoukkueet sarjatasojensa mukaisessa hierarkiassa.
Viimeisinä tulevat naiset ja tytöt. Kajsa Gilenstamin ym. (2008) tutkimus
kuvaa juuri tätä käytäntöä. Tutkimuksessa mukana olleet naiset kertoivat,
että miehet ja juniorijoukkueissa pelaavat pojat sijoitettiin heidän edelleen.
Pojat harjoittelivat kello 18–19, kun taas naiset pääsivät jäälle vuorokauden
viimeisinä tunteina. (Mt., 9.) Tässä mielessä tyttöjen nykyiset jääajat kuvastavat kehittyneempiä olosuhteita.
Liikuntalaissa (1998/1054) valtion ja kuntien tehtäväksi säädetään
yleisten edellytyksien luominen liikunnalle. Liikuntajärjestöille puolestaan
jää pääasiallinen vastuu liikunnan järjestämisestä. (Aaltonen ym. 2009, 8,
134.) Havaitsemani kehitys voi myös olla seurausta sukupuolten välisen
tasa-arvon edistämistoimista. Esimerkiksi valmentajien ja ohjaajien koulutuksen kehittämishanke (VOK-hanke)22 sisältää sukupuolten tasa-arvon
edistämiseen liittyvän tavoitteen.
22 VOK-hanke on toteutettu Suomen Liikunnan ja Urheilun, Nuoren Suomen, Olympiakomitean, Kuntoliikuntaliiton ja Suomen Valmentajien välisenä yhteistyönä. Hankkeen
on rahoittanut Opetus- ja kulttuuriministeriö. (Puonti & Korpi 2012, 340—341.)
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Muutos voi viitata myös valtavirtaistamiseen. Tämän päivän merkittä
vin haaste lieneekin juuri Opetusministeriön (2005) asettama tavoite
tasa-arvonäkökohtien valtavirtaistamisesta. Monissa urheiluseuroissa ja
lajiliitoissa tasa-arvon edistäminen on jo nyt kirjattu erääksi toiminnan
tavoitteista. Esimerkiksi Suomen Jääkiekkoliitto on sisällyttänyt ajatuksen
tasa-ar von edistämisestä juniorikiekon ideologiaan. Tavoitteissa maini
taan, että jokaisen seuran tulisi pohtia yhteiskunnallista vastuutaan muun
muassa tasa-arvon edistämisessä ja eriarvoisuuden poistamisessa. (Suomen
Jääkiekkoliitto.) Valtavirtaistamisen myötä tasa-arvon edistämisestä tulee
tavoite niin toiminnan suunnittelussa kuin konkreettisessa toiminnassakin.
Tavoitteena on läpäistä kaikki yhteiskunnan osa-alueet, rakenteet ja pro
sessit ja muuttaa esimerkiksi organisaatioiden toimintaa ja prosesseja niin,
että sukupuolinäkökulma tulisi huomioiduksi. Se edellyttää uudenlaisten
ajatusten omaksumista ja kehittämistä sekä ajatusten siirtämistä käytännön
ruohonjuurityöhön. (Saari 2012, 175–197.) Urheilussa valtavirtaistaminen
tarkoittaa sukupuolisensitiivisen, sukupuolierojen merkitykset ja seuraukset
aktiivisesti huomioon ottavan tarkastelu- ja toimitavan juurruttamista osaksi
kaikkea tekemistä (Puonti & Korpi 2012, 341).
Valtavirtaistaminen on lainmukainen toimenpide, jonka pitäisi velvoittaa
kaikkia yhteiskunnassa toimivia ihmisiä huomioimaan sukupuolten välinen
tasa-arvo. Se koskee niin organisaatioita kuin niissä toimivia yksittäisiä
ihmisiäkin. Valtavirtaistaminen ja tasa-arvon edistäminen eivät ole vain
organisaatioiden ja hallinnollisten elimien asioita, vaan koskevat meitä
kaikkia. Toimenpiteet edellyttävät laaja-alaista pitkän linjan kehitystyötä.
Ne edellyttävät muun muassa kulttuuristen käsitysten muokkaamista ja
feminiinisyyteen ja maskuliinisuuteen liittyvien stereotypioiden purkamista.

Rajattu ja väkivallalta suojattu toimijuus
Virallisissa jääkiekkopeleissä noudatettiin vuoteen 2010 saakka Suomen Jääkiekkoliiton laatimaa Virallista sääntökirjaa 2006–2010. Sääntöjen mukaan
laitataklaus, selästä taklaaminen, kyynärpäätaklaus, polvitaklaus sekä pään
tai niskan alueeseen kohdistuva taklaus on kielletty molemmilta sukupuo
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lilta, mutta vartalotaklaus on miesten peleissä sallittua ja naisten peleissä
kiellettyä (Suomen Jääkiekkoliiton virallinen sääntökirja 2006–2010). Säännöt tuottavat ja ylläpitävät sukupuolten välistä eroa. Eroa tuotetaan paitsi
miesten ja naisten, myös eri-ikäisten poikien välille. Suomen Jääkiekkoliiton
juniorisääntöjen yhdeksäs pykälä toteaa taklaamisen olevan pojilla sallittua
D1-ikäluokassa, mutta ikäluokassa E ja sitä nuoremmissa taklaaminen on
kiellettyä (Suomen Jääkiekkoliiton virallinen sääntökirja 2006–2010).
Joukkueen keski-iän mukaan tytöt olisivat sijoittuneet ikäluokkaan 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. Seuran ja Jääkiekkoliiton
alue-edustajan kanssa oli sovittu järjestelystä pelata omaa ikäluokkaa alemmassa poikien sarjassa. Tulkitsen järjestelyn tuottavan hierarkiaa, jossa tyttöjä
ei aseta samalle tasolle ikäistensä poikien kanssa, vaan heidät palautetaan
joitakin vuosia nuorempien poikien tasolle. Järjestelyn taustalla on havaittavissa kulttuurinen käsitys, johon sisältyy oletus tyttöjen essentiaalisesta
heikkoudesta, fyysisestä voimattomuudesta ja taitamattomuudesta (ks. myös
Fields 2008; Gilenstam ym. 2008, 9). Nuorempien ikätasolle sijoittamisen
voi nähdä kuvastavan etumatkaa, johon tytöt katsotaan oikeutetuiksi es
sentiaalista oletusta ilmentävien ”puutteiden” vuoksi.
Säännöt rajaavat tyttöjen sekä tietyn ikäisten poikien toimijuutta sulkien
pois fyysisen kontaktin taklaamisen osalta. Seuraava keskustelu kuvaa taklaamissääntöön liittyvää pohdintaa, säännön perusteita ja peleissä tapahtuneita
rangaistuskäytäntöjä:
Fanni: Mutta mä oon vaikka jotakin A-junnujen pelejä kattonu, niin ne
saattaa lyyäkki pari kertaa, mutta silti ne ei saa jäähyjä [...].
Teresa: Tuntuu ainaki, että tytöille tulee helpommin niitä jäähyjä mitä
pojille.
Helena: Ootteko te kattonu liitä dvd-levyjä, niistähän ne näkyy?
Fanni: Yym.
Fanni: Mut seki on kyllä ihan tyhmää, että naiset ei saa taklata. 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 hameessa ja tekee kotityöt eikä käy missään mettätöis
sä niin ku jotku miehet. Ja sitte ne ei saa paljo lihasta eikä mitään massaa
niin ku ne miehet siellä tekee kaikkia mettätöitä ja käy metästämässä ja
kaikkia muuta tämmöstä [...]. Niinku X, 166 senttinen, mutta mieti kun
sitäki joskus taklattas ihan kunnolla, niin sillehä saattas sattua tosi pa
hasti. Niin miks ja sitten yleensä naiset niin nehän on ihan samankokoisia
melkeen, niin miks ne ei sitten saa ku joku 200 senttinen tulee taklaamaan
semmosta 166-senttistä, niin on se vähän. Niin miksi naiset ei sitten saa?
Fanni kritisoi ilmaisussaan taklaamiskieltoa kysyen, miksi naiset eivät saa
taklata ja miksi sääntö on laadittu. Kysymys taklaamiskiellosta on mielenkiintoinen. Mikä tekee taklaamisesta oikeutettua vain miehille? Miksi naisten toimijuutta rajoitetaan erilaisilla säännöillä ja miksi väkivalta on urheilun
kentillä sallittua, kun ei sitä ainakaan näennäisesti hyväksytä yhteiskunnan
muilla saroilla? Tulkitsen Fannin puhetta sukupuolirajojen purkamiseen liittyvänä neuvotteluna ja toiveena päästä maskuliiniseksi mielletyllä areenalla
yhdenvertaiseen asemaan miesten kanssa osoittamaan naisten kykenevyys
ja se, että naisetkin osaavat taklata. Fannin ilmaisu sukupuolitapaisuuksista
on yhtenevä Päivi Bergin (2007, 44–45) esittämän Anssin puheenvuoron
kanssa. Molemmissa ilmaisuissa nousee esiin naisen fyysinen heikkous ja
sen ajatellaan perustuvan historiallisesti sukupuolitettuun työnjakoon, esimerkiksi kotitöihin 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 käsityksissä on ajateltu. Fannin puhetapa osoittaa päinvastaista suhtautumista. Puhetavassaan hän ei anna oikeutusta miesnormille,
vaan pyrkii kumoamaan sen. Rinnastan Fannin puhetavan Riinan puheen
tavoin vastapuheeseen.
Vaikka otteessa tarkastellaan toimijuutta menneisyyden kontekstissa,
rinnalle nostetaan nyky-yhteiskunnallinen konteksti. Puheessa puretaan
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käsitystä sukupuolitapaisuuksista ja kiinnitetään huomio naisten osaamiseen.
Tulkitsen puhetavasta vakuuttelua, jossa nykynaiset ilmentävät voimakkaampaa ruumiin muotoa ja käyttöä kuin aiempien sukupolvien naiset. Myös
Nancy Theberge (2003a, 120) toteaa naisten olevan nykyään vahvempia,
voimakkaampia ja isompia kuin aikoina, jolloin sukupuolten välistä eroa
rakentava taklauskielto on laadittu. Siihen, miten miespelaajat puolestaan
ovat ajan saatossa kehittyneet ja kasvaneet, ei tyttöjen puheenvuorossa oteta
kantaa. Katson, että säännöt ja säännösteleminen, esimerkiksi naisten tak
lauskielto, tukevat käsitystä, jonka mukaan miehet olisivat lähtökohtaisesti
aggressiivisia ja naiset eivät. Sanna Heikkinen (2005, 111) huomauttaa,
että taklaaminen ja aggressiivisuus ovat kuitenkin opittuja malleja, kuten
Fanninkin puheenvuorosta on luettavissa.
Otteessa taklauskielto nousee esiin samankokoisuuden ja erikokoisuuden
kehyksessä. Naiset nähdään yleensä ottaen kohtalaisen samankokoisina, mutta ilmaisussa esitettyyn esimerkkitapaukseen viitaten miespelaajien välillä
katsotaan olevan suuriakin kokoeroja. Luen ilmaisua niin, että edelliseen
perustuen kielto sukupuolten välisestä taklaamisesta katsotaan eriarvoisuutta
tuottavaksi ja siksi se on myös perusteeton. Fannin ilmaisusta voi tulkita,
että miesten kiekko on normi, jonka mukaiseksi naiskiekonkin toivotaan
kehittyvän (Gilenstam ym. 2008, 13). Otteen keskustelu nivoutuu Nancy
Thebergen (2003a, 142) tutkimuksessa käytyyn keskusteluun; jos naiset ja
miehet pelaavat keskenään, niin erilaisuus on läsnä, mutta samaa sukupuolta
vastaan pelatessa eroa ei ole, jolloin taklaaminen voisi olla sallittua. Seuraavassa otteessa esiin nousee kysymys taklaamiskiellon epätasa-arvoisuudesta:
Milja: Että se on mun mielestä semmosta taitokiekkoa enemmän, sem
mosta sosiaalista, että toisaalta se on ihan hyvä, mutta että miksi näin,
että epätasa-arvoista? Et ajatellaanko me, että me ollaan niin heikkoja,
että kyllähän ne naisetkin reenaa.
Miljan ilmaisussa taklaamiskielto nähdään periaatteessa hyvänä asiana,
mutta rinnalle nousee pohdinta kiellon epätasa-arvoisuudesta. Puheessa
taklaamiskiellon nähdään antavan tilaa taidoille, jolloin pelissä korostuu
väkivaltaisuuden sijaan yhteistyö. Jääkiekko ilman taklaamista näyttäytyy
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”taitokiekkona”. Tulkitsen tämän ilmaisun kietoutuvan ajatukseen, että
taklauskielto etäännyttää naisten pelaamisen väkivallasta ja aggressiivisesta
miesjääkiekosta, mikä tuo peliin naisellisen käänteen. Naisten peliä kuvataan
hienostuneeksi ja puhtaaksi peliksi miesten pelin rinnalla, ja koska taklauskielto vähentää väkivaltaisuutta, nousevat pelilliset taidot esiin. (Ks. Pelak 2002,
101.) Puheessa puretaan ja kumotaan oletus naisen heikkoudesta sen pohjalta,
että naiset harjoittelevat siinä missä miehetkin. Puheesta tuotetun tulkinnan
mukaan taklaamissäännön pitäisi olla samanlainen molemmille sukupuolille.
Jääkiekkosäännöt rakentavat sukupuolta rajaamalla ja hallitsemalla nais
ten toimijuutta eri tavalla kuin miesten. Naisen alistamiseen ja hallintaan
viitataan feministisessä tutkimuksessa useilla erilaisilla rinnakkaiskäsit
teillä, joista sorron käsite toimii eräänlaisena sateenvarjokäsitteenä. Sen alle
voidaan sijoittaa riiston, sorron, syrjinnän, kontrollin ja marginalisoinnin
käsitteet. (Koivunen 1996, 35–36, 69.) Syrjintä on katsottu naisia rajoittavaksi käytännöksi. Sen on ajateltu vakiinnuttavan sukupuolten välisiä
hierarkioita ja eriarvoisuutta. (Heinämaa & Näre 1994, 7.) Suomalaisessa
perinteessä naisten sortoa on analysoitu juuri syrjinnän näkökulmasta,
mikä on kytkenyt sen tasa-arvokeskusteluun. Naisten syrjintä on rinnas
tettu yhteiskunnallisiin instituutioihin ja asenteisiin liittyväksi ongelmaksi.
(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 visiiriä,
mutta naisilla on koko ajan, emmä sitä ite, että kyllä mä mieluummin
sen verran paljon rakastan omaa naamavärkkiäni ja hampaitani, että
mieluummin pitää ne suussa. Mutta sekin on jännä, että miten se on
oikein, miten se on perusteltu.
Emma: Että millä perusteella naisilla on verkko ja miehillä visiiri?
Linnea: Niin.
Helena: Niin.
Emma: Jotenkin siitäkin tulee se, että naiset on alempia, koska sehän on
just siinä, että näillä pienillä pojilla, just B-ikäisillä, niin niillä on vielä
se visiiri kun ne on vielä pieniä poikia, eihän ne oo mitään vielä. Sit kun
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ne kasvaa isommaksi niin ne on jotakin, niin niillä on visiiri.
Linnea: Niin, en tiiä, että onko se naisilla ajateltu, että naisten on hyvä
pysyä kauniina, että ne hampaat pitää olla siellä suussa. Ja miehet on
vähän semmosia kovia kun on huuli halki ja tekarit 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 epänormaalia?
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 naisia
käyttämään kokokasvosuojaa, eli kypärää, joissa on kasvoja suojaava ristikko.
Miehillä puolestaan riittää puolikas tai koko visiiri, ja senkin käyttäminen
tai käyttämättä jättäminen määräytyy pelattavan sarjan mukaan. Sääntöjen
eroavaisuutta ei kritisoida siksi, että kasvojen suojaaminen terveydellisistä
ja esteettisistä syistä katsotaan tarpeettomaksi, vaan siksi, että keskustelussa
käydään neuvottelua sukupuolirajoista ja niiden perinteisistä organisointiperiaatteista pohtimalla säännön perusteiden muotoutumista.
Linnean puheessa nousevat esiin maskuliinisuuteen ja feminiinisyyteen
liitetyt perinteiset ihanteet. Puhe osoittaa, että esimerkiksi pelissä hampaansa
menettänyt nainen ei sijoitu naiseuteen liitettyyn kauneusnormiin eikä naiseuden 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). Pelissä
menetetyn hampaan vuoksi nainen mahdollisesti rinnastettaisiin kulttuuri
sissa käsityksissä esimerkiksi alkoholistiin, kun taas miehen kohdalla pelissä
ruhjotut kasvot ilmentävät väkivallan hyväksymistä. Ne viittaavat mas
kuliinisuuteen ja ovat ”kovan jätkän” merkki. Tulkitsen 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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Maskuliinisuus ja feminiinisyys kantavat mukanaan kulttuurisia merkityksiä siitä, mitä miehisinä ja naisellisina pidetyt ideaalit ominaisuudet
ovat olleet (Manninen 2010, 59). Arto Tiihonen (2002, 255) on todennut
urheilun periaatteiden vastaavan hegemonisen maskuliinisuuden periaat
teita. Hegemoniseen maskuliinisuuteen liittyvät fyysinen vahvuus, kyky olla
väkivaltainen ja väkivallan hyväksyminen. Tulkitsen keskustelun ilmentävän
laajemminkin maskuliinisuuden ja feminiinisyyden tuottamaa dilemmaa
jääkiekossa. Käsitykset perinteisestä maskuliinisuudesta ja feminiinisyydestä
sekä niihin liittyvistä ihanteista voivat johtaa myös siihen, että jos naiskiek
koilija on liiaksi miestapainen, hän ei ole ”oikea” nainen. Jos hän puolestaan
on liiaksi ”oikea” nainen, hän ei ole ”oikea” jääkiekon pelaaja. (Gilenstam
ym. 2008, 15–20.)
Emman puheen perustella kasvosuojaa koskeva sääntö sijoittaa naiset,
miehet, tytöt ja pojat yhteiskunnallisessa arvostuksessa erilaisiin kategorioihin. Sääntö tuottaa hierarkiaa, jossa alaikäiset pojat sijoittuvat naisten kanssa alimmalle tasolle yleisessä sukupuolen arvostamisasteikossa.
Täyttäessään 18 vuotta pojat saavat luopua visiiristä ja nousevat miesten
kategoriaan, joka on hierarkiassa ylimpänä. Siten säännöt rakentavat myös
eroja sukupuolikategorioiden sisällä erotellen miessukupuolen iän mukaan
eriarvoiseen asemaan.
Hilla: Että ei siinä, että miks naisten pitää käyttää, vaan että mun mie
lestä kaikkien pitäis käyttää, koska tulee ihan liikaa turhia vahinkoja.
Yllä puheessa sukupuolet tasavertaistetaan ja kasvosuojan käyttäminen katsotaan tärkeäksi molemmille sukupuolille. Puheessa sääntö legitimoidaan
perustelluksi terveyttä turvaavana ja vahinkoja estävänä käytäntönä. Näen
puheen yhtyvän taklauskiellosta käytyyn diskurssiin. Erilaisilla ruumiillisuutta
suojelevilla käytännöillä pyritään ehkäisemään loukkaantumisia (Theberge
2003a, 135), mutta sekä taklaamista koskevan että kasvosuojukseen liittyvän
säännön kohdistaminen vain naissukupuoleen tuottaa kuvaa, jossa nainen on
luonnostaan heikompi ja tarvitsee suojelua säilyttääkseen ja tuottaakseen perinteistä naisellisuutta. Toimijuutta suojelevat säännöt ilmentävät vallankäyttöä ja
sosiaalista kontrollia, jossa vallankäyttö naamioituu naisten hyvää tarkoittavaksi.
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Kentältä jäähylle – aiheettomia vai aiheellisia
rangaistuksia?
Tytöt pelasivat sarjapelinsä poikajoukkueita vastaan. Pojat olivat iältään
jonkin verran nuorempia kuin tytöt, ja valtaosa pojista näytti olevan myös
kooltaan pienempiä kuin tyttöjoukkueessa pelaavat tytöt.
Pauliina: Yym. Ja sitten siellä on ihan semmosia turhia jäähyjä
Heidi: Niin.
Pauliina: Mitä niissä videoissaki on ollu, niin siinä on lukenu sillee oikeen,
että mistä tuo jäähy muka tuli. Yhessäki videossa se poika kaatu itekseen
ja silti me saatiin jäähy.
Keskustelussa huomio kohdistuu tytöille peleissä annettuihin rangaistuksiin,
joista tuli haastatteluissa yleinen puheenaihe. Tyttöjen mielestä osa heidän
saamistaan rangaistuksista oli aiheettomia.
Jääkiekkotuomareiden toiminta on yleinen keskustelunaihe jääkiekkootteluihin liittyvissä keskusteluissa. Rangaistukset herättävät usein kuumia
tunteita ja keskustelua siitä, onko niitä vihelletty perustellusti. Siksi katson
aineiston triangulaation – erilaisten aineistojen rinnakkain käyttämisen ja
vertaamisen – tässä tapauksessa tärkeäksi virheellisiä tulkintoja poissulkevaksi apukeinoksi. Monet sarjapeleistä kuvattiin, ja tallenteita kierrätettiin
tyttöjen keskuudessa. Minäkin sain niistä omat kappaleeni, ja hyödynsin
videoista tekemiäni havaintoja myös haastatteluissa.
Seurattuani pelejä ja katsottuani tallenteet päädyn väistämättä samalle
kannalle Pauliinan edellisessä katkelmassa esittämän tulkinnan kanssa: pe
leissä sattui tilanteita, joissa tytölle määrättiin rangaistus ilman, että tämä
syyllistyi rikkeeseen. Toisinaan kävi niin, että poika teki vastaavanlaisen
rikkeen, mutta rangaistusta ei määrätty. Keskustelussa nostetaan esimerkiksi tilanne eräästä pelistä. Kuvatallenteen pohjalta syntyvä tulkinta ja
keskustelussa esitetty näkemys ovat samanlaiset. Yksi pojista kompastuu ja
tytölle määrätään rangaistus kampituksesta. Videotallenteelta näkee tytön
luistelevan kaukana tilanteesta, eikä hän ole millään tavalla vaikuttamassa
vastustajan kaatumiseen.
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Edellisen perusteella näyttää siltä, että rangaistuksissa sovellettu linja ei
ole yhdenmukainen, vaan sääntöjä sovelletaan sukupuolen ja pelaajien iän
mukaan. Emme olleet tyttöjen kanssa ainoita, jotka ihmettelivät erilaisia
rangaistuskäytäntöjä sukupuolten välillä. Myös jotkut tyttöjen vanhemmista
kiinnittivät huomionsa epätasa-arvoiseen kohteluun:
Juttelen pelin jälkeen erään pelaajan isän kanssa eteisaulassa. Hän to
teaa, että kun tytöt pelaavat poikia vastaan, tuomarin kynnys tarttua
pilliin ja viheltää on herkempi kuin jos kyseessä on peli, jossa pelaa kaksi
poikajoukkuetta 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 sukupuolen mukaan. Jos tytöt pelaavat poikia vastaan, neuvotteluvaraa ei juuri
ole, mutta jos poikajoukkueet pelaavat keskenään, neuvotteluvara antaa
mahdollisuuden olla puuttumatta rikkeisiin. Vaikka jääkiekkosääntöjen olisi
tyttö- ja poikajoukkueiden välisissä otteluissa pitänyt olla samat kaikille
pelaajille sukupuolesta 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
pojan päälle tai jos se kaatuu, niin se tytöille 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 levyjä, onko se se,
että ne kattoo, että ne on tyttöjä vai onko se enemmänkin 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 naisten laji.
6 Ulommalta kehältä kohti yhdenvertaisuutta

| 175

Kyllähän se varmaan sillon pistää tyttöjä jäähylle. Mutta noissa meidän
peleissä niin, kyllä se tuntuu, että se on se kokoero enemmänkin se, että
milloin 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 mennee varmaan.
Helena: Pitäskö pöytäkirjojen perusteella päätellä, että onpa aggressiivisia
tyttöjä vai mitä niistä pitäisi ajatella?
Marianne: Mutta niin, kyllä ne pojat on niitä aggressiivisia just tuolla
kentälläkin.
Helena: Mutta ne ei saa siitä jäähyjä?
Marianne: No pojat, jotenkin tuntuu, että ehkä enemmänkin pojat ehkä
saa kovasti tönäistä ja tälleen. Että se kuuluu pojille, mutta jos tyttö
tönäisee niin jotenkin tuntuu, että se on enemmän tarkoitettu.
Sonja: Että tyttö ei saa sillain tehä.
Marianne: Pojat tekee niin muutenkin, mutta tytöt tekee vaan silloin
ku tarkoittaa.
Otteessa keskustellaan määrätyistä rangaistuksista siltä pohjalta, että keskusteluun osallistuneet ovat katsoneet jo edellä mainitut kuvatallenteet ja
osallistuneet pukuhuoneissa käytyihin yhteisiin keskusteluihin määrätyistä
rangaistuksista. Tästä käy ilmi myös tutkimukseni emansipatorinen ote
esimerkiksi kysymyksessä, jossa tyttöjä haastetaan pohtimaan ottelupöytäkirjoista tehtäviä tulkintoja. Kerroin tytöille tehneeni rangaistuksiin liittyvää
kartoitusta ottelupöytäkirjojen perusteella. Niiden mukaan tyttöjen joukkue
oli tuossa vaiheessa kautta saanut yhteensä 88 rangaistusta, mutta vastassa
olleet pojat vain 44. Suomen Jääkiekkoliiton laatimien jääkiekkosääntöjen
(2006–2010, 81) mukaan pelaajalle, joka käyttää mailaansa, polveaan, jalkaansa, käsivarttaan, kättään tai kyynärpäätään siten, että se aiheuttaa vastustajalle
kompastumisen tai kaatumisen, tuomitaan erotuomarin päätöksestä rangaistus. Suurin osa rangaistuksista langetettiin tytöille kampituksen (rangaistus
numero 21) perusteella. Toiseksi yleisin rangaistuksen syy oli pöytäkirjojen
mukaan koukkaaminen (rangaistusnumero 16), joka tarkoittaa rangaistusta
pelaajalle tilanteessa, jossa hän estää tai yrittää estää vastustajan etenemistä
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koukkaamalla tätä mailallaan. ( Jääkiekon sääntökirja 2006–2010, 77.) Otte
lupöytäkirjojen mukaan pojat pelasivat kohtuullisen nuhteetonta peliä ilman
väkivaltaisuuksia, joista tytöt saivat rangaistuksia lähes tuplamäärän.
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 nykyäänkin
olla ihmisiä, jotka eivät suhtaudu suopeasti tai hyväksy naisten osallistumista
esimerkiksi vahvasti miehisinä pidettyihin ja raakaa fyysistä voimaa vaativiin
kamppailu- ja voimalajeihin. Soile Veijola (1997, 14) ottaa objektiivisista ja
subjektiivisista urheilua symboloivista rakenteista kirjoittaessaan esimerkiksi
taitoluistelun ja jääkiekon 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 estetiikan, mutta kuten Veijola
(mt., 14) huomauttaa, tilanteiden silmämääräinen arviointi tuo erehdyksen
mahdollisuuden eikä puolueellisuuttakaan 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 aggressiivisuuden ja väkivaltaisuuden olevan tyy
pillistä pojille, kun taas tyttöjen aggressiivisuus ei ole sallittua kaukalossa
eikä muuallakaan (vrt. Etue & Williams 1996). Jos keskustelua analysoidaan
sukupuolen tuottamisen näkökulmasta, tulkitsen sen ilmentävän poikatapaista ja tyttötapaista toimintaa ja toiminnan reunaehtoja kaukalossa. Tönäistessään poika performoi pojalle tyypillistä käyttäytymistä ja tekoja. Jos
tyttö puolestaan tönäisee, hän performoi jotakin, joka ei kuulu tyttöyteen;
tönäistessään tyttö ei performoi perinteistä naiseutta, vaan ylittää sukupuolirajat käyttäytyessään poikamaiseen tapaan. Rajojen ylittämisen sanktiona
on rangaistus toisin kuin pojille, jotka mukailevat sukupuolikategoriaansa
kuuluvaa käyttäytymistä.
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Rajankäyntiä – heikot tytöt, vahvat pojat
Helena: Niin, mutta tuota. Joo. Eli vuorojen vähäinen määrähän on
ollut keskustelun aiheena montakin vuotta, mutta entä kilpapelit, onko
siellä jotakin seikkoja, missä tulee sukupuoli esiin. Se, että olette tyttöjä?
Riina: Meinaatko tätä x-sarjaa, 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 pojilla on yleensäkin tapana
touhuta semmosia urheiluun liittyvää, leikkiä pihalla, pomppia, skeitata
ja tämmöstä jatkuvaa hyötyliikuntaa, mitä niillä on ehkä enemmän,
mutta eihän se oo niin vaikuttava seikka, mutta tuota ehkä niissä on
vielä se pojissa, että niihin sillain panostetaan enemmän siinä vaiheessa
jo ja että se näkyy että onhan ne pojat moni meitä parempia... Että mistä
se sitten johtuu niin sitä voi miettiä, onko se tää sukupuoli vai fyysiset
ominaisuudet.
Yllä olevassa puheessa sukupuolesta rakennetaan kuvaa biologiaan perustuvan paremmuuden sekä urheiluun sosiaalistumisen seurauksena. Sukupuolet
nähdään toisistaan erilaisina, ja sukupuolten välistä rajaa rakennetaan sukupuolittuneisiin järjestyksiin sosiaalistumisen pohjalta. Ilmaisussa viitataan
siihen, miten tytöt ja pojat oppivat jo varhain lapsuudessa toimimaan
sukupuolittuneiden järjestysten ja kulttuurisesti sekä sosiaalisesti muo
toutuneiden naisten ja miesten mallien mukaan (Liljeström 1996, 115–120;
Paechter 2006; 2007; Ojala, Palmu & Saarinen 2009, 17). Tulkitsen ilmaisun
tarkoittavan sitä, että lapset oppivat luonnostaan, että toiminta ja miehinen
suorituskyky ovat ominaisia pojille (ks. Rowland & Klein 1990, 277–278;
Lehtonen 1995, 29). Puheessa korostuvat sukupuolitapaisuudet kuvaavat
ajatusta naiseuden ja mieheyden esittämisen tavoista. Suurin osa lapsista
omaksuu vuosikymmenestä toiseen perinteisen naiseuden ja mieheyden
esittämisen tavat (Naskali 2010a, 277). Jos sukupuoli ajatellaan tekemisenä,
oppivat lapset jo hyvin pieninä toistamaan tiettyjä vakiintuneita feminiinisiä
tai maskuliinisia tekoja (Heinämaa 1996; Lempiäinen 2005, 212; YlitapioMäntylä 2009, 72).
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Ilmaisusta on luettavissa, miten sukupuolta performoidaan toistamalla
sukupuolelle tyypilliseksi katsottuja tekoja: ”semmosia urheiluun liittyvää,
leikkiä pihalla, pomppia, skeitata ja tämmöstä jatkuvaa hyötyliikuntaa”, jotka
Riinan puheessa katsotaan tyypilliseksi pojille. Kuten edellisessä ilmaisussa,
myös useissa muissa urheilun ja sukupuolen välisessä keskustelussa erilaiset joukkuepelit ja toiminnallisuus on tapana liittää poikiin, kun tyttöjen
fyysinen vapaus puolestaan rajataan esimerkiksi hyppynarulla hyppimiseen
ja erilaisiin nukkeleikkeihin (Hargreaves 1994). Outi Ylitapio-Mäntylä
(2009) on tutkimuksessaan tarkastellut muun muassa sitä, miten sukupuolta
jäsennetään päiväkodin arjessa ja millaisena lastentarhaopettajuus rakentuu
päiväkodin arjen käytäntöihin kietoutuvissa sukupuolen ja vallan tarinoissa.
Hän toteaa, että pojat ohjataan usein aikuisen toimesta tilaa vaativiin rajuihin
leikkeihin purkamaan fyysistä energiaa, jota heillä uskotaan olevan enemmän
kuin tytöillä. Pojat leikkivät enemmän hyppimis- ja pomppimisleikkejä,
kun taas tytöt leikkivät nukketaloilla ja piirtävät keijukaisia. (Mt., 106.)
Valmentajan puheessa korostuu luontainen pelitaito:
Matti: Ja semmonen taito, luontainen pelitaito on harvoilla tytöillä. Ja se
pitää mennä sen harjoituksen kautta. Pojathan kun heittää pallon, kym
menelle pojalle kun heittää pallon, niin niistä kahdeksan osaa pelata. Jos
tytöille, kymmenelle tytölle heittää pallon, niin siinä ei tapahdu pallolle
mitään. Keskustelu ei häiriinny ollenkaan. Tytöt ovat pikkuporukoissa
keskustelemassa ja joku kysyy, että miks sä heitit tuon pallon.
Otteessa tytöt ja pojat asettuvat toisilleen vastakkaisiksi ryhmiksi, ja sukupuoli palautetaan biologiaan. Puheessa tuotettu ilmaisu ”luontainen pelitaito”
viittaa edellä mainittuun tyttö- ja poikatapaisuuteen. Ilmaisun mukaan
pojat tietävät, miten toimia, mutta tytöt tarvitsevat harjoittelua. Ilmaisu on
lähes identtinen Soile Veijolan (1992) kirjoittaman artikkelin Sekapelin me
taforat sisältöön kätkeytyvän ajatuksen kanssa. Tulkitsen, että Veijola (mt.)
tarkastelee artikkelissaan sekapelinä pelattavaa sählyä ”minä–sinä-suhteena”.
Tekstin ”minä” rinnastuu naiseen, joka pelin alkaessa hakeutuu kentällä
keskustelemaan kuulumisista kavereidensa kanssa. Sen sijaan tekstin ”sinä”,
mies, ryhtyy heti harjoittelemaan pallolla vertaistensa kanssa.
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Valmentajan puheessa rakentuvan kuvan mukaan jääkiekkoilevat tytöt
ovat homogeeninen ryhmä tyttöjä, joilla ei ole luontaisia pelitaitoja. Valmentajan puhe ilmentää poikien perinteistä valta-asemaa urheilussa, eikä
hän haasta sitä lausunnossaan. Puhe yhtyy vuonna 2012 (Mero, Uusitalo,
Hiilloskorpi, Nummela & Häkkinen) ilmestyneen valmennusoppikirjan
Naisten ja tyttöjen urheiluvalmennus keskeiseen teemaan. Jo teoksen nimeen
sisältyy olettamus olemassa olevista sukupuolieroista ja niiden merkityksestä
valmennuksessa. Teoksen keskeinen pääajatus piilee teesissä, jonka mukaan
naisia ja tyttöjä on valmennettava eri tavalla kuin miehiä ja poikia, ja ero perustuu suurilta osin fyysisten ja psyykkisten ominaisuuksien eroavaisuuksiin.
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 ruumiinrakenteet niin ne on
paljon, saattaa olla että ne on kestävämpiä ja fyysisempiä, niin ne kehit
tyyki paljon enemmän.
Katkelma toimii esimerkkinä siitä, miten tytöt itse tuottavat sukupuolta.
Tässä puheessa korostuvat sukupuolten erilaiset voimavarat ilman, että niistä
käytäisiin sukupuoleen liittyvää neuvottelua. Puheessa poikien uskotaan saavan etumatkaa ”ruumiinrakenteidensa” ja fyysisten ominaisuuksiensa vuoksi.
Myös Nancy Thebergen (2003a, 142) tutkimuksessa fyysiset ominaisuudet
ja ruumiinrakenteet saavat paljon huomiota. Saran puhe mukailee urheiluun
liittyvää diskurssia, jossa sukupuoli palautetaan biologisiin ominaisuuksiin.
Esimerkiksi Inger Eliassonin (2011, 826) tutkimuksessa urheilun sukupuolta
tuotettiin perinteisillä biologiaan nojaavilla käsityksillä. Tutkimuksessa poikien katsottiin olevan parempia, vahvempia ja voimakkaampia kuin tyttöjen.
Yllä olevan otteen ilmaisu noudattaa Larssonin ym. (2009, 10) tutkimuksessa
mukana olleiden opettajien puhetta, jossa sukupuoli palautetaan biologisiin
eroihin ”kaiken kaikkiaan”. 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 käytännön 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, käytännössä
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 käsityksiä sukupuolesta horjutetaan
ja joissa tytöt toimivat tavoilla, jotka haastavat perinteisiä valtasuhteita. Arjen
käytännöissä rakentuu erilaisia sosiaalisia ja kulttuurisia tiloja, joissa tytöt
kamppailevat mahdollisuuksistaan ja joissa he purkavat oletettua naiseuttaan
pohtien ja neuvotellen sukupuolten kategorioista ja sukupuolitapaisuuksista.

Yhteenvetoa – kohti täysivaltaista tyttökiekkoilijuutta
Katsaus naisten urheilun historiaan kuvaa hyvin, miksi naisten tila urheilussa
on edelleen rajattu. Kilpaurheilu läntisessä kulttuurissa on lähtökohtaisesti
ollut miesten toiminta-aluetta, ja naisten osallistumista on rajoitettu monin
eri tavoin. Toimijuutta rajoittavan ajattelun taustalla on vaikuttanut vahva
oletus sukupuolten biologisten erojen määräävästä asemasta. Lisäksi osallistumista on rajoitettu esteettisistä syistä. Nyky-yhteiskunnan eettisestä
näkökulmasta katsoen kysymys on mitä ilmeisimmin ollut sukupuolisesta
syrjinnästä. (Ilmanen 2012, 255.) Valitettavasti sukupuolinen syrjintä ei rajoitu pelkästään menneisyyteen, vaan sitä ilmenee yhä nykypäivänäkin, vaikka
käsitykset sukupuolista ja tapaisuuksista ovat moninaistuneet ja useimmat
lajit avautuneet naisille. Siitä huolimatta urheilu instituutiona on edelleen
kenttä, joka uusintaa ja ylläpitää sukupuolijärjestystä luonnollistaen eroa
biologisten sukupuolten välillä, kuten Susan Birrell ja Cheryl Cole (1988;
1990) totesivat jo vuosikymmeniä sitten. Tytöt ja naiset ovat viime vuosina
lähentyneet liikunnan kentillä monin osin miehistä liikuntakulttuuria, mutta
kulttuurisesti rakentuneet sukupuolierot eivät kuitenkaan ole haihtuneet
(Koski & Tähtinen 2005, 14).
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Tulkitsen tyttöjen sijoittuvan harrastuksessaan ulommalle kehälle. Se
tarkoittaa sosiaalista ja kulttuurista tilaa ja viittaa metaforana tilanteisiin,
joissa naiset saavuttavat vain näennäisen tasa-arvon (Zuckerman 1991).
Seija Keskitalo-Foleyn (1996, 5) mukaan vertaus tuntuu osuvalta, sillä de
mokraattisen ja tasa-arvoisen yhteiskunnan julkinen ideologia ei salli minkään ryhmän ulossulkemista, mutta ajatusrakenteisiin sisältyvä vaivihkainen
naisten sivuun työntäminen onnistuu näennäisen neutraaliuden avulla.
Ulomman kehän vertaus sopii hyvin kuvaamaan myös jääkiekkoa harrastavien tyttöjen ja naisten asemaa kulttuurisissa käytännöissä. Näennäinen
tasa-arvo takaa osallistumisen mahdollisuuden, mutta kulttuuriset normit,
säännöt, käytännöt ja ajatusmallit vievät edelleen tytöiltä täysivaltaisen ja
yhdenvertaisen mahdollisuuden osallistua ja harrastaa lajia.
Arja Huttunen (1995, 221) pohtii artikkelissaan naisten lisääntyneitä
mahdollisuuksia harrastaa urheilua. Hän kysyy, onko se merkki tasa-arvon
saavuttamisesta. Lisääntyneet mahdollisuudet voivat viitata urheilun ja lajin
tasa-arvoistumiseen, mutta tutkimukseni pohjalta on tulkittavissa, että tasaarvo jää vain muodolliseksi tosiasiallisen tasa-arvon ollessa jotakin muuta.
Perustaltaan jääkiekko on sukupuoleton, mutta sukupuoli kirjoitetaan lajin
sisään kulttuurisissa käytännöissä, asenteissa, käsityksissä ja toiminnassa. Jos
hyväksytään ajatus sukupuolten välisistä fyysisistä ja psyykkisistä eroavai
suuksista, ei näistä rakentuva sukupuoliero kuitenkaan oikeuta ylenkatsomaan ja eväämään naisten mahdollisuutta harrastaa erilaisia, fyysisyyttä ja
voimaa vaativia lajejakin. Pohdittavaksi nousevat tällöin moraaliset ja eettiset
kysymykset. Miten ja millä ehdoilla olemme oikeutettuja sulkemaan tietyt
lajit ulos naisten toimijuudesta? Jääkiekko on laji, jossa pelaajan ruumis
verhotaan paksun ”panssarivarustuksen” suojaan turvaan. Se suojaa ruumista
niin, että biologisen sukupuolen havaitseminen ruumiin anatomisten omi
naisuuksien pohjalta tuottaa vaikeuksia. Tekijät, joita urheilusuorituksissa
arvioidaan, ovat luonnollisesti taidolliset ominaisuudet ja toiminta itsessään.
Sille, joka hakee urheilulajien seuraamisesta itselleen viihdettä pelaajien
ulkoisesta olemuksesta, ei naisjääkiekkoilu (kuten ei miesjääkiekkoilukaan)
juuri silmänruokaa tarjoa. Olisiko tämä osaltaan selittämässä sitä, miksi
naisjääkiekkoa kritisoidaan ja arvostellaan sekä vertaillaan miesjääkiekkoon
niin ahkerasti?
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Arja Huttunen (1995, 221) kysyy artikkelissaan, onko osallistumisessa
nähtävissä aspekteja, jotka muodostavat kritiikkiä perinteistä sukupuolijär
jestelmää ja miesarvoja vastaan. Jääkiekkoilevista tytöistä voidaan puhua
uuden tyttöyden eräänä ilmentymänä. Kyseessä voi olla tyttöjen rohkaistuminen ja valtaistuminen. Englanninkielinen termi girl power on tuttu useista
tyttötutkimuksista, esimerkiksi Helena Saarikosken (2009) tutkimuksesta.
Tyttöjen kompetensseja ja monia valmiuksia korostavien tutkimuksien
myötä tyttötutkimuksessa alettiin puhua uusista tytöistä. Aluksi käsitteellä
viitattiin ”pärjääjätyttöön”, joka yhdistää tyttöydessään luovasti feminiinisiä
ja maskuliinisia – perinteisiä ja moderneja – aineksia. Myöhemmin käsitteellä
on viitattu myös siihen, että tytöt olisivat väkivaltaisempia ja jollakin tavalla
vaikeampia kuin aiemmin. Uutta tyttöyttä käsittelevissä tutkimuksissa tyttöjen kuvattiin aktiivisesti vastustavan valtakulttuurisia hierarkioita ja tyttöjä
alistavia käytäntöjä. (Ojanen 2011, 17.) Uuden tyttöyden käsitteellä viitataan
muun muassa tyttöjen voimaan, tarmoon, rohkeuteen, rajuuteen, omaval
taisuuteen, itsepäisyyteen ja rajojen ylittämiseen. Rohkeus on tyttövaltaista
uskallusta rajojen ylityksiin ja normien rikkomiseen. (Saarikoski 2009, 184,
204.) Itsessään jo se, että tytöt ja naiset ovat uskaltautuneet ryhtyä jääkiek
koilijoiksi kulttuurisista käsityksistä huolimatta, kuvaa rohkeutta ja uskallusta
rajojen ylittämiseen. Jääkiekkoa harrastavat tytöt rikkovat rohkeasti rajoja
harrastamalla lajia, jonka pelaamisen historia ja kulttuurinen suhtautuminen
ovat heiltä pitkään kieltäneet.
Uusimmissa tyttötutkimuksissa toimijuuteen on liitetty moniulotteisuus.
Moniulotteisuudella tarkoitetaan, että toimijuus mahdollistaa vastarintaan
asettumisen tai toisin tekemisen. (Ojanen 2011, 24.) Tyttöjen puheenvuo
roissa toimijuus määrittyy vahvan tietoisuuden avulla. He pohtivat toimi
juutensa mahdollisuuksia ja jääkiekon avaamia uusia ulottuvuuksia, tiloja,
jotka he voivat harjoittelemisella saavuttaa. Tytöt ovat tietoisia siitä, että
jääkiekkoilijaksi ryhtyminen edellyttää aktiivista sitoutumista ja uhrautu
mista lajille. Tyttöjen puheenvuorot ilmentävät myös sukupuolitietoisuutta,
ja puheenvuoroissaan he käyvät neuvottelua sukupuolten rajoista ja haastavat
perinteiset käsitykset vastapuheella.
Uusilla tytöillä on viitattu myös itsevarmoihin, tilan haltuun ottaviin,
ääntä käyttäviin ja päämäärätietoisiin (keskiluokkaisiin) tyttöihin, joiden
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on ajateltu olevan uhka pojille ja perinteiselle sukupuolijärjestykselle
(Käyhkö 2011, 104). Jääkiekkoilevat tytöt eivät ole perinteisen naiskuvan
mukaisia. Vaikka Saran puheenvuorossa tulee esiin essentialistinen oletus
poikien paremmuudesta, pääosa tytöistä pyrkii toimijuutta määritellessään
tekemään tietoisesti toisin ja purkamaan jääkiekkoon liittyvää hegemonista
maskuliinisuutta ja sukupuoleen liittyviä stereotypioita. Harrastuksellaan
tytöt tuottavat toisenlaista sukupuolitapaisuutta ja raivaavat tilaa perin
teiseksi mielletyllä miehisellä alueella. Osittain tietoisesti, mutta ehkä
myös tiedostamattaan he purkavat kaksijakoista sukupuolijärjestystä luoden
uutta sukupuolikulttuuria, jääkiekkoilevaa tyttökulttuuria. Tämä synnyttää
mahdollisuuden nähdä, miten jäykkiä rakenteita voidaan murtaa ja miten ne
mahdollisesti myös muuttuvat lasten ja nuorten oman toiminnan tuloksena.
Edellä olen tarkastellut sukupuolen rakentamisprosesseja pääasiassa virallisissa käytännöissä. Seuraava luku kohdentuu tyttöjen jääkiekkoharrastuksen
epävirallisten käytäntöjen piiloisiin käytäntöihin ja valtarakenteisiin. Analysoin ja tulkitsen niissä tunnistamiani piiloisia 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 unohtuu
pian, kun tytöt menevät suihkuun ja pojat tulevat kurkkimaan omasta
pukukopistaan. Suihkutila on yhteinen kahdelle kopille ja molemmista on
sisäänpääsy. Ovissa on kopin puolelta lukittavat ovet. Suihkun puolelta
niitä ei saa lukittua. Tytöt ovat riisuuntuneet ja menneet juuri suihkuun.
Hetken päästä kuuluu kauheaa kirkumista. Menen katsomaan. Näen,
kun poikien puolella oleva ovi on sulkeutumassa. Tytöt juoksevat kirkuen
pakoon pyyhkeiden luo. Piipahdamme huoltajan (nainen) kanssa poikien
pukuhuoneen ovella ja pyydämme heitä lopettamaan tirkistelyn. Uskomme
tilanteen rauhoittuvan ja menemme käytävään. Otamme kiekot ja muut
tavarat mukaan. Pian Anna tulee pyytämään, että voisiko joku tulla
komentamaan poikia, koska he kurkkivat edelleen suihkun ovella. Tällä
kertaa valmentaja (tyttöjoukkueen miesvalmentaja) menee jututtamaan
poikia ja tilanne rauhoittuu. (Kenttämuistiinpanot.)
Jäämme huoltajan kanssa tarkkailemaan tilannetta – sattuneista syistä.
Tytöt riisuvat varusteitaan. Suihkusta kuuluu meteliä. Yksikään tyttö ei
ole vielä mennyt sinne. Avaan oven. Suihkutiloissa on muutama poika
vaatteet päällä. Sanon heille: Pojat, menkääpä koppiinne, tytöt tule
vat pian suihkuun. Myös tyttöjen huoltaja tulee ovelle. Pojat poistuvat
suihkusta ja laittavat oven kiinni. Menemme huoltajan kanssa istumaan
pukuhuoneeseen. Ensimmäiset tytöt menevät suihkuun. Oveen kopute
taan. Pian suihkusta alkaa kuulua kiljuntaa. Avaan oven: yksi poika
seisoo vaatteet päällä suihkuhuoneessa lavuaareiden edessä. Hän alkaa
valuttaa vettä pulloonsa. Tytöt pakenevat ja ahtautuvat yhtenä ryhmänä
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suihkun nurkkaan ja kyyhöttävät siellä pelokkaan näköisenä kunnes poika
poistuu (Kenttämuistiinpanot.)
Yllä olevat otteet kuvaavat kahden eri päivän tapahtumia23. Kenttä
muistiinpanoissani on yhteensä kymmenkunta merkintää siitä, miten
pojat toistuvasti rajoittivat tyttöjen toimintaa tunkeutumalla tyttöjen
yksityisalueelle pukuhuoneen vieressä oleviin suihkutiloihin katselemaan
ja häiritsemään suihkussa käyntiä. Tapahtumat kontekstuoituivat jäähallin
pukuhuoneisiin, jotka toimivat Ulla Kososen (1998, 88–89) tekstiä laina
takseni eräänlaisina siirtymätiloina tytöille. Pukuhuoneen yhteydessä oli
pukeutumistila, vessa ja kahden pukuhuoneen käytössä oleva suihkuhuone.
Tiloissa tytöt riisuutuivat, pukeutuivat ja peseytyivät.
Otteista voi tulkita, että poikien astuessa suihkutiloihin tilat merki
tyksellistyvät molemmille yhteiseksi paikaksi, jossa käydään kamppailua
omistusrajoista, vallasta ja hallintasuhteista. Sukupuoli näyttäytyy kahtena
erillisenä ja vastakkain asettuvana ryhmänä. Pojat pyrkivät rakentamaan
omistussuhteita hallitsemisen ja alistamisen keinoilla. Tulkitsen otteiden
ilmentävän epätasa-arvoisia valtasuhteita, jotka näkyvät myös siinä, että
naishuoltajina puutuimme häirintään, mutta kykenimme vaikuttamaan
tilanteisiin vain hetkittäin. Kun valmentaja miehenä puuttui häirintään,
pojat lopettivat häiritsemisen ja mukautuivat valmentajan vaatimukseen.
Otteissa nousee myös esiin piirteitä, joiden pohjalta toiminta rinnastuu
sukupuoliseen häirintään. Jane Kenway, Sue Willis, Jill Blackmore ja
Léonie Rennie (1998, 212–213), Mervi Heikkinen (2003, 116–117; 2002,
155) ja Sanna Aaltonen (2006, 13), viittaavat sukupuolisella häirinnällä
yksipuoliseen ja ei-toivottuun huomioon, joka perustuu sukupuoleen ja
joka saa kohteen tuntemaan itsensä noloksi, pelokkaaksi, loukkaantuneeksi
tai vihaiseksi juuri tyttöjen reaktioiden kaltaisella tavalla. Sukupuoliseksi
tai seksuaaliseksi häirinnäksi ilmiötä alettiin kutsua 1970-luvun puolivä
lissä, jolloin sitä tutkittiin Yhdysvalloissa työelämän kontekstissa. Suomessa sukupuolittuneet konfliktitilanteet, esimerkiksi sukupuolittunut
väkivalta ja sukupuolinen häirintä, nostettiin esiin 1990-luvun julkisissa
23 Päivämäärät ja kellonajat on poistettu osallisten anonyymiyden turvaamiseksi.
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keskusteluissa. (Varsa 1993, 11; Korhonen & Kuusi 2003, 9; Aaltonen
2006, 16, 36.)
Pojat eivät kajonneet fyysisesti tyttöjen ruumiisiin eikä tapahtumiin liittynyt
esimerkiksi koskettelua tai seksistisiä ehdotuksia, mitkä ovat osa sukupuolisen
häirinnän ulottuvuutta (Heikkinen 2003, 116–117). Ilman fyysistä kajoamistakin poikien käytös oli kuitenkin epäasiallista. Otteet kuvaavat, että häiritsijät loukkaavat ruumiin koskemattomuutta ja rikkovat yksityisyyden rajoja.
Ruumiin koskemattomuutta voi myös loukata tavalla, joka ei ole suoranaisesti
fyysinen, esimerkiksi juuri katselemalla tai tuijottamalla toista osapuolta (Kosonen, 1998, 111). Pojat seisoivat, katselivat ja astuivat tiloihin, jossa tytöt olivat
alasti ja peseytyivät siihen saakka, kunnes huomasivat tulleensa häirityiksi.
Otteet ilmentävät, millä tavalla ruumiin suojattomuus ja alastomuus sai tytöt
reagoimaan. Huomattuaan tiloihin astuneet katselijat he pakenivat nurkkaan,
verhoutuivat pyyhkeidensä suojaan tai tulivat pyytämään aikuisilta apua. Häi
rintä oli yksipuolista, ja useimmat tytöistä pelkäsivät suihkuun menemistä.
Valta on yhteydessä myös toimijuuteen eli siihen, mitä yksilöt tekevät,
miten he reagoivat tai millaisen strategian he missäkin tilanteessa valit
sevat. Kun puhutaan sukupuolisesta häirinnästä, jossa mies on häiritsijänä
ja nainen häirinnän kohteena, voidaan todeta heteroseksuaalisen häirinnän
olevan esimerkki tilanteesta, jossa sukupuolen dikotominen ja hierarkki
nen merkitys korostuu ja tulee näkyväksi. (Aaltonen 2002, 130; 2006, 47.)
Sukupuolisen häirinnän on katsottu olevan käyttäytymistä, jonka avulla
pyritään alistamaan, toisarvoistamaan, kyseenalaistamaan tai kontrolloimaan
henkilöä, johon tekijä toimintansa kohdistaa (Heikkinen 2003, 116–117;
2002, 155). Tulkitsen fyysisten suihkutilojen toimivan paikkana, jossa sukupuolet kohtaavat ja jossa performoidaan perinteistä miesvaltaa urheilussa.
Sukupuolinen häirintä ilmenee alistussuhteena ja edustaa epätasa-arvoisia
ja hierarkkisia suhteita, joissa rajoitetaan alistetun toimintaa yksityisen ja
julkisen vuoropuhelussa. Alistussuhde synnyttää katsojan ja katsotun tilat,
jossa vastakkain asettuvat alaston ja puettu ruumiillisuus.
Häirinnän määrittelyssä korostuu subjektiivisen tulkinnan ensisijaisuus.
Kuinka sitten havainnoijana ja tutkijana voin tulkita ja nimetä tapahtumat
sukupuoliseksi häirinnäksi? Emma Renold (2002, 418–419) korostaa, että
ratkaisevin tekijä tulkitsemisessa on se, miltä kohteesta itsestään tuntuu ja
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miten hän sekä tilanteessa että jälkikäteen tulkitsee omat kokemuksensa ja
millä tavalla hän arvioi tapahtuneen yksipuolisuuden ja ei-toivottavuuden.
Tyttöjen puheenvuorot ovatkin ratkaisevassa asemassa tulkinnassa. Ha
vaintoni ovat objektiivisia – olen nähnyt ja kuullut, mitä ympärillä tapahtuu ja
kirjannut tapahtumia kenttämuistiinpanoihini. En tullut itse häirityksi, joten
minulla ei ole subjektiivisia tuntemuksia häirinnän kohteena olemisesta,
mutta yhdistämällä sekä omat havaintoni että tyttöjen puheenvuoroissa tuotetut kuvaukset tapahtumista tulkitsen tilanteet sukupuoliseksi häirinnäksi.

Katsottuna – pelkoa, vihaa ja epäluottamusta
Natalia: No tuskin varmaan kotonakaan kukaan tulee kattoon, jos sä
oot suihkussa.
Kysyin tytöiltä, millaisia tunteita tytöt kokivat tilanteessa ja tunsivatko he
olonsa nöyr yytetyksi. Yllä oleva vastaus kuvaa, että kysymykseni oli epäilemättä suora ja syvälle asian ytimeen menevä. Siitä syystä kysymys olisi
ehkä pitänyt muotoilla toisella tavalla. Yllä olevassa puheessa Natalia vastaa
kysymykseeni kääntäen ja ulkoistaa itsensä tilanteesta käyttämällä yksikön
toista persoonaa. Puheessaan Natalia kuvailee, että suihkussa käyminen on
yleisten kulttuuristen käytäntöjen mukaan yksityistä ja henkilökohtaista.
Tässä suihkutirkistely hahmottui outona ja normaalista poikkeavana käy
töksenä. Se oli käytöstä, joka poikkesi kulttuurisista normeista.
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 tapahtunu jo niin
monta kertaa, että nyt jo jos ne oikeasti vielä tulee sinne, niin mä meen
ite sinne koppiin ja pidän niille semmosen puhuttelun, että ne ei oikeasti
enää koskaan avaa sitä ovea.
Tiian puhe kuvaa, millaisia reaktioita poikien käyttämät alistamisen keinot 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 pukuhuoneeseen, jolloin pukuhuoneet hahmottuvat ilmaisussa sukupuolten omina
ja rajattuina tiloina.
Puheesta tulkittu vastareaktio mennä puhuttelemaan poikia performoi
hyvitystä häirinnän aiheuttamasta vihasta ja nöyr yytyksestä, jota tytöt kokivat poikien tirkistellessä joko oven raosta tai seisten suihkuhuoneen puolella
ja katsellen alastomia tyttöjä. Ei-toivottu lähentely tai häirintä synnyttää
luonnollisesti vihan tunnetta, mutta siihen liittyy vahvasti myös moraalinen
arvio, sillä vihaa kokeva tuntee joutuneensa tuomittavan epäoikeudenmu
kaisuuden kohteeksi ja katsoo ansaitsevansa hyvitystä (Nykyri 1999, 156;
Korhonen & Kuusi 2003, 89).
Yleensä tytöt pyysivät apua joukkueenjohtoryhmältä, jolloin joku aikui
sista kävi pyytämässä poikia lopettamaan häiriköinnin. Useimmiten jompikumpi meistä naisista oli läsnä pukuhuoneessa, kun tytöt menivät suihkuun.
Joskus tytöt kuitenkin päättivät hoitaa tilanteen ilman aikuisten apua:
Samaan aikaan Inka ryntää tyttöjen pukuhuoneesta kovalla tohinalla
ja tuohtuneen näköisenä poikien koppiin puhuttelemaan heitä: ”Ei ole
yhtään kivaa, kun tulette häiritsemään. Jos haluatte katsella alastomia
tyttöjä, hankkikaa itsellenne tyttöystävä.” Tämän sanottuaan tyttö menee
takaisin omaan pukukoppiinsa. (Kenttämuistiinpanot.)
Inkan liikkuminen tyttöjen tiloista poikien tiloihin edustaa yksityisen ja julkisen välillä käytävää neuvottelua toivotusta ja ei-toivotusta käyttäytymisestä.
Edellä Tiian puheessa ilmaistu vastarinta ilmenee tässä otteessa konkreettisesti toteutettuna toimintana, ja pukuhuonetilat rakentuvat edellistä kuvausta
tarkemmin sukupuolten erillisiksi paikoiksi. Epäoikeudenmukainen kohtelu
tuottaa vastareaktion ja saa hakemaan hyvitystä tapahtuneelle. Sitaatti
ilmentää hallinnan ja alistamisen suhteita, mutta päinvastaisista lähtökoh
dista kun aiemmassa asetelmassa, jossa pojat käyttivät alistamisen keinoja.
Tässä Inka ottaa ohjakset käsiinsä ja antaa näpäytyksen pojille. Tulkitsen
Inkan käyttäytymisen ilmentävän ”uuden tyttöyden” piirteitä (ks. Käyhkö
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2011, 104). Tytöt, jotka ottavat häirinnän yhteydessä tilan haltuun, ovat
itsevarmoja, sanavalmiita ja päämäärätietoisia.
Sonja osoittautuu haastattelemistani tytöistä ainoaksi, joka on ollut
paikalla häirinnän ilmetessä:
Sonja: No kyllähän siinä melko paniikki iskee, yrittää muka olla kauhean
kovan olonen sitte. [...]. No on se, mutta jos ois kunnolla pokkaa, niin
kunnolla antas niille pojille, että katoppa ens kerralla ku tuut, niin vähän
että kuuntele ennen kun tuut, ja niin että ottas pojat mukaan.
Helena: Niin, että käydäänpä nyt siellä suihkussa?
Sonja: Niin, että katellaanpa tässä nyt ihan kunnolla sitte.
Sonjan puhe kuvaa katsotuksi tulemisen sekä poikien alistamiskeinojen
tuottamaan reaktioon liittyvää ristiriitaa. Sukupuoliseen häirintään on katsottu liittyvän häpeän, vihan, raivon, suuttumuksen ja närkästymisen lisäksi
epävarmuutta, järkytystä, vastenmielisyyttä, vaivautuneisuutta, kiusaantunei
suutta, noloutta ja pelkoa (Korhonen & Kuusi 2003, 86). Alastomuutta
katselevat pojat tuottavat puheen mukaan paniikinomaista käyttäytymistä,
jota häivyttääkseen ja itseään suojatakseen katsotuksi tullut Sonja kuvaa
ilmaisulla ”olla kauhean kovan olonen”.
Myös Sonjan puheesta voi lukea toivottua hyvityksen ansaitsemista, jos
vain rohkeutta olisi riittänyt. Puhe kuvastaa myös sitä, miten katsottuna
oleminen kaivertuu ruumiiseen ja saa toimimaan itseä suojelevalla tavalla.
Kuten luvun otteista ilmenee, pelko, paniikki ja alastomuuteen liittyvä hä
peä saavat tytöt pakokauhun valtaan ja ahtautumaan yhdessä röykkiössä
samaan nurkkaan. Toisistaan turvaa hakien he kyyhöttävät yhtenä ryhmänä
suihkutilojen nurkassa alasti selät katsojaan päin ja vapautuvat tilanteesta
vasta, kun katsoja poistuu.
Jään jälkeen vain kolme tyttöä menee suihkuun. Näistäkin kaksi arpoo,
uskaltaako mennä vai ei ja tulevatko pojat katselemaan. Jessika sanoo: ”En
uskalla mennä, koska ne tulee kuiteski taas kurkkimaan.” Päätän tarjota
apuani ja mennä ovelle seisomaan. Tytöt kiittelevät ja varmistavat vielä,
että ”muistathan sitten vahtia?” Vakuutan seisovani koko ajan ovella.
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Seison selin suihkutilaan päin ja nojaan otsallani poikien tiloista avau
tuvaan oveen ajatellen, että jos joku pojista yrittää avata ovea, niin tällä
kertaa hän saa minut syliinsä. Kopista kuuluu aikuisen miehen ääni lasten
äänten seasta. Lopuksi selviää, että häirintää harrastanut poikaporukka
onkin sijoitettu koppiin, jolla ei ole yhteisiä suihkutiloja tyttöjen kanssa.
(Kenttämuistiinpanot.)
Otteessa katsotuksi tulemiseen liittyy oletus toiminnan jatkuvuudesta. Ote
osoittaa, että fyysisiin suihkutiloihin liittyy toistuvasti katsotuksi tulemisen
pelko. Alistamisen keinot synnyttävät epäröintiä ja epäluottamusta myös
aikuisia kohtaan. Tyttöjen epäröidessä suihkuun menemistä tarjoudun
vahtimaan ovella. Tämä kuvaa myös omaa rooliani aikuisena, tutkijana ja
huoltajana. Tapahtuneen toistuvuus ja tyttöjen epäröinti saavat minut toimimaan suojelevalla tavalla. Tällä kertaa tyttöjen pelko osoittautuu turhaksi.
Viereisessä huoneessa on joukkue, jota emme olleet aiemmin tavanneet.

Näkyvästä näkymätöntä, näkymättömästä näkyvää
Anette: Hmm. Lähinnä kai se koskee niitä, joilla on mahollisesti tuttuja
siellä, vaikka joitakin luokkalaisia tai sitten vaikka eksiä. Se on paha
juttu, mutta kun mua ei silleen hirveästi kiinnosta ne pikkupojat, että se
ei mulla henkilökohtaisesti mitään tai sen pahempia. Mutta se on vaan
epäkohteliasta käytöstä niiltä, että mun mielestä ne sais kasvaa. Ja oppia,
että noin ei saa tehä.
Yllä olevassa puheessa käydään neuvottelua sukupuolisen häirinnän vaikutuksista ja katsottuna olemisesta. Puheessa häirintä nousee merkitykselliseksi
silloin, jos katsojan ja katsotun välillä on entuudestaan tuttuuteen perustuva
suhde. Puheessaan Anette rakentaa ikäeron katsojan ja katsotun välille.
Katsojista rakentuu kuva epäkohteliaina ja kypsymättöminä ”pikkupoikina”,
jotka toimivat vastoin kulttuurisia normeja ja käyttäytymissääntöjä. Myös
Jessikan puheessa pojista tuotetaan samanlaista kuvaa: ne on niin pikkuisia.
Neean puheessa häirintä ilmeni lapsellisena käyttäytymisenä. Edellä esitetyt
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tyttöjen huomautukset yhtyvät siihen diskurssiin, jolla sukupuolista häi
rintää on selitetty joitakin vuosikymmeniä sitten. Tuolloin poikien käytöstä
olisi pidetty luonnollisena ja poikajoukolle tyypillisenä käyttäytymistapana
tai härnäävänä eleenä, jolla pojat osoittavat ylemmyyttä tyttöjä kohtaan,
tai tapahtumia olisi selitetty hauskanpidolla ja leikinlaskulla ajatellen sen
olevan luonnollinen ja normaali osa tyttöjen ja poikien välisissä suhteissa
(Virtanen 1972, 179; Kenway ym. 1998, 106).
Sukupuolista häirintää on luonnollistettu liittämällä se murrosikään:
pojilla se ymmärretään usein hankalan ikävaiheen, murrosiän, lieveilmiönä.
Häirintää on selitetty myös poikien voimattomuudella eli kypsymättö
myydellä tai nuoruudella. Joskus viitataan poikamaisuuteen tai biologiaan.
(Aapola 1999, 325; Saarikoski 2001, 253–254; Aaltonen 2006, 44, 325.)
Sanna Aaltosen (2006, 334–335) mukaan murrosikäisten poikien on väitetty
olevan kypsymättömiä monessa mielessä verrattuna samanikäisiin tyttöi
hin tai aikuisiin miehiin. Heidän on väitetty olevan lapsellisia, mutta myös
päällekäyviä, ajattelemattomia, seksuaalisesti kokemattomia, vastuuttomia
ja kyvyttömiä tai ainakin haluttomia ottamaan huomioon toisten tunteita
(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 poikien käytök
selle haettiin syitä kiinnostuksesta 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 todettu. Lisäksi ilmiö
palautetaan oletukseen heteroseksuaalisuudesta. Kyseessä on kiusaaminen ja
maskuliinisuuden tapa alistaa naista. Silloin kun häirintään ei ole sisältynyt
koskettamista tai ei ole tapahtunut mitään fyysisesti satuttavaa, häirintää on
selitetty hauskanpidolla ja leikinlaskulla, ja sen on ajateltu olevan luonnolli
nen ja normaali osa tyttöjen ja poikien välisissä suhteissa. (Kenway ym. 1998,
106.) Sanna Aaltonen (2006, 366) analysoi, että hänen tutkimuksessaan
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tulivat voimakkaasti esiin poikien käytöstä luonnollistavat diskurssit, joissa
yhdistyvät ajatukset häirinnästä poikien pelleilynä osana tyttöjen ja poikien
normaaleja suhteita sekä luonnollisena seurauksena nuoruuden seksuaalisesta
heräämisestä. Edellä olevat tyttöjen puheenvuorot yhtyvät tähän diskurssiin.
Vaikka suihkuhäirintää alistamisen keinona luonnollistettiin, ei katsotuksi
tulemista hyväksytty, vaan tytöt asettuivat vastarintaan ja neuvotteluun.
Toistuvuutensa vuoksi häirintä otettiin tyttöjoukkueen johtor yhmässä val
mentajan johdolla käsittelyyn. Seuraava sitaatti kuvaa aikuisten neuvotteluun
ryhtymistä:
Yksi poikajoukkueen johtoryhmän jäsenistä tulee käytävään ja sanoo: ”He
ovat hallilla neljänä tai viitenä iltana viikossa ja tämä vuoro on ainoa
vuoro, jolloin koppi on varattu tytöille. Pojat ovat tottuneet juoksemaan ja
kulkemaan näiden kahden kopin välillä suihkun läpi. He leikkivät siellä
hippaa sun muuta. Eivät he voi muistaa, että juuri tänään on tyttöjen
vuoro.” (Kenttämuistiinpanot.)
Ote avaa keskustelua, jonka kävimme toisen huoltajan ja poikajoukkueen
johtoryhmän edustajan kanssa. Poikajoukkueen edustajan puheessa sukupuolta tuotetaan tottumuksella. Puheesta on luettavissa myös sukupuolirajojen rakentaminen, joka tapahtuu essentialisointiin pohjautuen. Puhuja
tuottaa hegemonisen maskuliinisuuden mukaisen kuvauksen homogeenisestä ryhmästä, joka toimii samalla tavalla. Ilmaisussa kuvataan, miten pojat
ovat tottuneet olemaan samassa tilassa toistuvasti ja monta kertaa viikossa,
ja tytöistä muodostuu käsitys satunnaisina vierailijoina. Samojen tilojen
toistuva käyttäminen rakentaa omistus- ja hallintasuhteita sekä tuottaa tottumusta, jonka avulla poikien käytös legitimoidaan oikeutetuksi. Tottumus
puolestaan tuottaa tapaisuutta käyttää suihkutiloja leikkitiloina. Tässä pojista
rakentuvat yksiulotteiset ja stereotypiset näkemykset näyttävät toimivan
eräänlaisena huonon käytöksen oikeutuksena (vrt. Aaltonen 2006, 366).
Tulkitsen keskustelumme alkavaksi neuvotteluksi haastaa poikajoukkueen
johtoryhmä valvomaan pukuhuonekäyttäytymistä, mutta tässä vaiheessa
neuvottelu ei tuota tulosta, vaan neuvotteluyritys kumotaan vedoten tottumukseen ja leikkitapaisuuteen. Miksi pojat eivät muistaneet, että hallin
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tiloja käyttivät muutkin kuin he, mutta tytöt muistivat? Tytötkään eivät
olleet aina samassa pukuhuoneessa, mutta silti he tiesivät, että heillä ei ole
oikeutta toisiin pukuhuoneisiin ja ettei suihkuhuonetta käytetä leikkitiloina.
Otteista käy ilmi, että poikajoukkueen pukuhuonetta ei valvottu samalla
tavalla kuin tyttöjoukkueen, eikä käyttäytymiseen puututtu konkreettisesti.
Maria: Niinku Tanjaki meni jollekin huoltajalle sanomaan sillon kerran,
kun ne oli tullu, että vois sanoa noille pojille että ei tuu sinne suihkuun,
että ei tunnu oikein mukavalle, niin se oli vaan sanonu, että pojat on
poikia, ei voi mitään.
Puhe ilmentää Tanjan ryhtymistä neuvotteluun poikajoukkueen aikuisten
kanssa. Neuvottelun tulos on tässä samankaltainen kuin edellisessä otteessa. Puheessa huomio kohdistuu aikuisen vastuuseen kasvatustehtävässä.
Tanja esittää poikajoukkueen aikuiselle vaatimuksen puuttua asiaan, mutta
aikuinen ei vastaa saamaansa haasteeseen. Aikuinen ulkoistaa itsensä kas
vatustehtävästään luonnollistamalla sukupuolisen häirinnän pojille tyypilli
seksi käyttäytymiseksi; koska pojat ovat luonnostaan sellaisia kun ovat, ei
asioille vain voi mitään. Otteessa luonnollisuus antaa aikuiselle oikeuden
olla puuttumatta käyttäytymiseen. ”Pojat on poikia” -puhetapa onkin He
lena Saarikosken (2001, 253) mielestä hyvin yleinen selitys luonnollistaa ja
oikeuttaa sukupuolista häirintää.
Vilma: Mutta sekin, että pari tyyppiä siellä vaan aukoo sitä ovea niin
koko joukkue saa sen leiman ja kaikki valitukset ja muut, mutta että miksi
ne valmentajat ei puutu.
Aiemmin esitetyssä poikajoukkueen johtoryhmän edustajan puheessa
poikajoukkueesta rakentui kuva homogeenisenä ryhmänä, joka on tottunut
käyttämään suihkutiloja leikkitiloina. Yllä olevassa otteessa häirintä on
tarkastelussa poikien näkökulmasta. Puheesta välittyy huoli siitä, että koko
poikajoukkue tulee leimatuksi homogeeniseksi häiritsijäryhmäksi vain muutaman pojan käyttäytymisen vuoksi. Huomautus on tärkeä ja johdattelee
pohtimaan asiaa poikien näkökulmasta. Harrastivatko vain muutamat pojat
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häiritsemistä ja olivatko asialla aina samat pojat, vai oliko häirintä tyypillistä
koko poikajoukkueelle? Kysymys valmentajan puuttumisesta häirintään
osoittaa, että tytöt tiedostavat aikuisen rooliin liittyvän vastuun kasvattajana.
Seuraavassa lainauksessa nousee esiin aikuisiin liitetty reagoimattomuus:
Julia kertoo eräästä kerrasta, jolloin hän oli ollut menossa suihkuun ja
suihkun ovi poikien pukukoppiin oli ollut avoimena. Osa pojista oli sei
sonut kopissa, valmentaja oli istunut penkillä. Tyttö oli pyytänyt heitä
sulkemaan oven. Valmentaja ei ollut tehnyt asian eteen mitään. Tämä
oli vain todennut: ”Joo”, mutta mitään ei ollut tapahtunut. Joku tytöistä
oli sitten sulkenut oven lopulta. Kysyn vielä, eikö valmentaja todellakaan
tehnyt asian eteen mitään. Julia vastaa: ”Ei.” Joku kommentoi: ”Ei ne ihan
oikeesti välitä, ne vaan kulkee ulkona kessulla.” (Kenttämuistiinpanot.)
Otteessa tytöt esittävät aikuiselle pyynnön sulkea poikien pukuhuoneesta
suihkutiloihin avoinna oleva ovi. Pyyntöön vastataan myönteisesti, mutta
ovea ei suljeta. Julian kannanotto ”ei ne ihan oikeesti välitä, ne vaan kulkee
ulkona kessulla” tuottaa aikuisesta kuvan välinpitämättömänä toimijana, joka
toimii toisin kuin tyttöjoukkueen toimintasääntöihin sisällytetyt normit
edellyttävät. Säännöissä edellytetään asianmukaista ja toisia kunnioittavaa
käyttäytymistä, eikä päihteitä hyväksytä joukkueen yhteisissä kokoontumisissa. Nämä ovat teemoja, jotka on yleensä sisällytetty junioriseurajoukkueen
kasvatuksellisiin tavoitteisiin (ks. Koski 2007).
Aikuisilta odotettu vastuu, esimerkillisyys ja toimintasääntöjen mukainen
käyttäytyminen yhtyvät kunnon kansalaiseksi kasvattamisen diskurssiin.
Kunnon kansalaisen ajatellaan ilmentävän erilaisia hyveitä, jotka välittyvät yksilöiden toiminnassa ja ajattelussa (Nivala 2006, 72–82). Otteessa
mainitut aikuiset eivät edusta kunnon kansalaisuuteen ja urheilulliseen
elämäntapaan liittyvää diskurssia. Siihen, mikä on hyvää käyttäytymistä,
liittyy moraalista arviointia, joka vaihtelee paikan ja ajan mukaan, mutta
merkityksellistä on kuitenkin se, että omalla toiminnallaan aikuinen näyttää
mallia kasvatettavalle. Valmentajalla tai ohjaajalla on katsottu olevan suuri
merkitys tietyn ikäisten nuorten käyttäytymiseen ja asenteisiin (Koski 2007,
312). Urheilujoukkueessa ohjaajan on katsottu toimivan roolimallina, jolla on
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harkintavalta siitä, miten joukkueessa toimitaan ja käyttäydytään (Eliasson
2009, 85, 114). Ellei aikuinen reagoi epäasialliseen käytökseen, jatkavat
nuoret käyttäytymistä saman mallin mukaan. Reagoimattomuudellaan
aikuiset antavat tässä myös ymmärtää, että sukupuolesta seuraa väistämättä
käyttäytymistapoja, joihin ei voi vaikuttaa (vrt. Aaltonen 2006, 18).
Tyttöjen joukkueessa häirintään ja alistamisen keinoihin reagoitiin. Tapahtuneesta ryhdyttiin neuvottelemaan, ja siitä laadittiin kirjoitus seuran
johdolle. Muutaman viikon kuluttua häirintää ei enää tapahtunut eikä ky
seistä poikajoukkuetta enää näkynyt viereisessä pukuhuoneessa.

Yhteenvetoa
Tässä luvussa olen kiinnittänyt huomioni epävirallisiin käytäntöihin ja
fyysisiin tiloihin (pukuhuoneisiin ja suihkutiloihin). Analysoin sellaisia
piiloisia käytäntöjä, jotka eivät olleet julkisesti havaittavissa ja jotka olisivat
jääneet piiloisiksi ilman osallistuvaa havainnoimista ja huoltajan positioon
asettumista.
Fyysiset suihkutilat näyttäytyvät sukupuolten – tyttöjen ja poikien –
yhteisinä kohtaamispaikkoina, joissa käydään kamppailua ja neuvottelua
rajoista, vallasta ja hallintasuhteista. Piiloisissa käytännöissä on havaittavissa
epätasa-arvoisia valtasuhteita, jotka ilmentävät sukupuolista häirintää. Kun
pojat tunkeutuvat katselemaan suihkussa olevia tyttöjä, syntyvät katsojan
ja katsotun tilat, jotka kuvaavat alistajan ja alistetun välille rakentuvaa valtasuhdetta. Tässä valtasuhteessa kohtaavat 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 tekemään näkymättömäksi luonnollistamalla
se pojille tyypilliseksi käyttäytymiseksi. Kun tyttöjoukkueen johtoryhmä
asettuu neuvotteluun, häirintä legitimoidaan poikien tottumuksena käyttää
suihkutiloja leikkitiloina. Tämä ilmentää tyttö- ja poikajoukkueiden erilaisia
toimintatapoja, joissa poikien harjoittama toiminta sallitaan luonnollistamisen avulla. Tyttöjen puheenvuoroista on analysoitavissa, että tytöt tiedos
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tavat aikuisten vastuun joukkueen auktoriteetteina ja kasvattajina. Otteista
on myös luettavissa, että aikuisten ajatellaan toimivan malleina lapsille ja
nuorille, mutta aikuiset eivät aina itse mukaile omassa henkilökohtaisessa
toiminnassaan junioriurheilulle asettuja tavoitteita – kunnon kansalaisuuteen
ja urheilulliseen elämäntapaan liittyvää diskurssia.
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Jääkiekkoharrastus uuden tyttöyden tavoitteluna
Tavoitteeni on ollut selvittää, miten tyttöjääkiekkoilun kulttuuriset käytännöt rakentuvat, miten sukupuolta ja toimijuutta rakennetaan jääkiekon
kontekstissa ja miten harrastusta merkityksellistetään tyttöjen puheenvuoroissa. Vaikka tutkimuksen ensimmäisissä analyysiluvuissa sivutaan suku
puolen rakentamisen prosesseja, keskittyvät kaksi ensimmäistä analyysilukua
pääasiassa tarkastelemaan, miten kulttuuriset käytännöt rakentuvat, miten
toimijuutta rakennetaan ja miten harrastusta merkityksellistetään. Havainnoimani tyttöjoukkueen fyysiset tilat piirtyivät rajattuina, säännösteltyinä ja
sukupuolen mukaan eroteltuina paikkoina, joissa sukupuolten eroa vahvistettiin ja merkittiin erilaisia omistus- ja hallintasuhteita hyväksi käyttäen.
Joukkueen yhdessä ja prosessiluontoisesti sopimat pelisäännöt nostivat
arjen käytännöt virallisten käytäntöjen tasolle, mikä teki säännöistä julkiset.
Kirjallisten pelisääntöjen sopimusprosessin avulla käytännöille vahvistettiin
legitimoitu perusta. Tyttöjen osallistaminen yhteisten pelisääntöjen laatimiseen ilmentää urheiluseuratyötä yhtenä nuorisotyön muotona. Pelisäännöt
ovat keino harjaannuttaa pelaajia päätöksentekoon ja yhteisten asioiden
sopimuskäytäntöihin. Päätöksenteon avulla toimijuus kiinnittyi sääntöihin
lupauksena toimia asetettujen normien ja arvojen mukaan. Säännöt vallan
ja hallinnan aspekteina rajoittavat, säännöstelevät ja tuottavat tietynlaista
toimijuutta.
Joukkueen arkisissa käytännöissä syntyi erilaisia rituaaleja ja tapoja
merkitä yhteenkuuluvuutta. Rituaalien noudattaminen näkyi yksittäisten ja
toistuvien tekojen suorittamisena. Joukkuehenkeä tuotettiin musiikilla, jää
kiekkokulttuuriin kuuluvilla ”huudoilla” ja ”läpsyillä” sekä seuran vaatteisiin
pukeutumalla. Kaikki tämä performoi jääkiekkoilijuutta ja me-henkeä. Jää198 |
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kiekkoseuran asu symboloi yhteisöllisyyttä, ja asun myötä pelaaja identifioitui
jääkiekkoa harrastavaksi subjektiksi. Joukkuelajin käytäntöihin sisältyvään
kapteenin valintatilanteeseen liittyi tiettyjä ruumiillisia kompetensseja, joita
kapteeniksi valitun oli performoitava tullakseen valituksi. Kapteenin odotettiin performoivan niitä arvoja ja sääntöjä, jotka toimintasääntöihin kirjattiin.
Kapteeni toimi virallisten ja epävirallisten käytäntöjen risteämässä. Yhtäältä
hän edusti joukkuettaan virallisissa käytännöissä, toisaalta hän asettui itse
myös hallitsemaan, kontrolloimaan ja johtamaan joukkuekavereitaan myös
epävirallisissa käytännöissä.
Tyttöjen taustoja selvittäessäni olin kiinnostunut tietämään, mitkä tekijät
ovat vaikuttaneet siihen, että tytöt ovat tulleet kyseisen yhteisön jäseniksi.
Tyttöjen puheenvuorot tuottivat kuvauksia erilaisista pelihistorioista. Osa ty
töistä kertoi pelanneensa aluksi jääkiekkoa poikajoukkueissa, joista he olivat
myöhemmin siirtyneet tyttöjoukkueeseen. Jotkut tytöistä olivat ryhtyneet
pelaamaan jääkiekkoa suoraan tyttöjoukkueessa. Lisäksi kauden aikana tuli
mukaan muutamia uusia tyttöjä, jotka eivät olleet koskaan aiemmin pelan
neet eivätkä harrastaneet jääkiekkoa missään joukkueessa. Ne tytöt, jotka
olivat aloittaneet poikajoukkueessa, olivat aloittaneet jääkiekkoilun nuo
rempina kuin tytöt, jotka olivat tulleet suoraan tyttöjoukkueeseen. Monet
tytöistä olivat osallistuneet valtakunnalliseen tyttökiekkotapahtumaan, joka
oli motivoinut heitä hankkiutumaan tyttöjoukkueeseen.
Tyttöjen puheenvuorot osoittavat, että jääkiekossa(kin) toiminta eriytetään sukupuolen mukaan. Pojat pelaavat yleensä poika- ja tytöt tyttöjoukku
eissa, mutta jotkut tutkitun joukkueen tytöistä olivat aloittaneet poikajoukkueessa. Siten he olivat ylittäneet sukupuolirajat paitsi symbolisesti, myös
konkreettisesti.”Poikamaisen” harrastuksen aloittamisen raja on tyttönä
matalampi ja symbolisempi tyttö- kuin poikajoukkueeseen liityttäessä.
Tyttökiekkotapahtuma puolestaan näyttää tarjoavan symbolisen turvan
sukupuolirajojen ylittämiseen kokeilumielessä.
Tytöt tuottivat puheenvuoroissaan erilaisia subjektipositioita, joissa
harrastus merkityksellistyi erilaisina toiminnan tiloina. Kaverit merkityksellistyivät tärkeiksi motivoijiksi, jolloin harrastus toimi sosiaalisena
saarekkeena. Puheenvuoroissa jääkiekkoharrastus liitettiin myös kansanterveydelliseen diskurssiin, jolla yksilöitä pyritään sitouttamaan ruumiin
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muokkaamiseen yhteiskunnan hyväksi (ks. Berg 2010b). Tyttöjen puheenvuorot yhtyivät myös kulttuuriseen mallitarinaan, jossa liikunnan nähdään
vaikuttavan positiivisesti ihmisen terveyteen. Muutamissa puheenvuoroissa
harrastusta merkityksellistettiin menestyksen näkökulmasta, jolloin tee
moiksi nousivat ammattijääkiekkoilu, arvokisoihin ja SM- joukkueeseen
pääseminen sekä menestykseen liittyvä tavoittelu jääkiekkoon liittyvän
esikuvan avulla.
Virallisten ja epävirallisten käytäntöjen tarkastelu rinnakkain toi esiin,
että virallisella tasolla vallitsi näennäinen yhteisöllisyys, jonka periaatteet
kiteytyivät pelisäännöissä. Epävirallisissa käytännöissä yhteisöllisyys puolestaan piirtyi rikkinäisenä yhteisöllisyytenä. Tyttöjen puheenvuoroissa
joukkueena toimimista performoitiin pelisääntöjen pohjalta yhteisöllisyyden ihannetta mukaillen ”kaikki yhdessä” ja ”sitoutuminen harjoitteluun”
diskurssin pohjalta. Puheenvuoroissa nousi esiin poikkeamia, jotka eivät
mukailleet yhdessä sovittuja sääntöjä eivätkä oletettua yhteisöllisyyden
ihannetta, jolloin yhteisöllisyyden säröt syntyivät virallisten ja epävirallisten
käytäntöjen risteämässä. Yhtäältä joukkueen sisällä syntyneissä kaveriporukoissa nähtiin olevan sosiaalista pääomaa, mutta toisaalta ne synnyttivät
puhe- ja toimintatapoja, jotka ilmensivät sosiaalista vallankäyttöä ja joukkueen jäsenten välille rakentuvaa hierarkiaa. Kaiken kaikkiaan kysymys
on kahdenlaisesta toimijuudesta ja vallasta, jotka operoivat virallisissa ja
epävirallisissa käytännöissä eri tavoilla. Toisaalta tyttöihin käytettiin valtaa,
mutta he käyttivät sitä myös toisiinsa.
Valmentaminen on aina mitä suurimmassa määrin kasvattamista ja vallan
käyttämistä. Ajan myötä valta vakiintui erilaisten tekniikoiden ja käytäntöjen
myötä hallinnaksi, jonka objektiksi kiekkoilijan ruumis asettui. Taustalla
on ajatus, että ruumista voidaan manipuloida, muokata, kontrolloida ja
järjestää tiloissa ja ajoissa hallinnan asettamien tavoitteiden mukaisesti.
Hallinnan yleisellä ulottuvuudella kieli tuotti tietynlaisia toimijoita, joiden
edellytettiin performoivan jääkiekkoilijalle ominaisia tekoja tai toimintaa.
Kielen ja metaforien avulla normalisoitiin ruumiillisuutta ja jääkiekkoilijan
mallisubjektiutta.
Hallinnan institutionaalisella ulottuvuudella valmentajan laatima har
joitusohjelma toimi yhtenä välineenä, jolla toimijoiden toimitilaa pyrittiin
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normalisoimaan ja reunoittamaan. Esiin nousi itsestä huolehtimisen eetos,
joka näkyi elämäntapoihin ja urheilullisiin näkökulmiin paneutumisena.
Biovalta hallinnan yleisellä ja institutionaalisella ulottuvuudella pyrki ohjaamaan urheilulliseen elämäntapaan ja kurinalaisuuteen muokkautuvaa
subjektia. Lasten urheiluharrastuksesta näyttää tulleen lasten ja vanhempien
yhteinen projekti, johon vanhemmat ovat kiinnittyneet sekä hyvän vanhemmuuden diskurssiin kietoutuvan kasvatusvastuun, vapaaehtoistyön että kan
santerveydelliseen diskurssiin liittyvien velvoitteiden sääteleminä. Toisaalta
he kiinnittyvät projektiin urheilussa hyödynnettävinä vapaaehtoisina, mutta
toisaalta kulttuuristen diskurssien velvoittamina.
Institutionaalisella ulottuvuudella pelaajista pyrittiin kehittämään subjekteja, jotka osaavat toimia kunnon kansalaiselle asetettujen vaatimusten mukaan. Institutionaaliset käytännöt heijastivat tavoitteita, joissa urheilullisten
tavoitteiden rinnalla pyrittiin tuottamaan yhteiskuntaa palvelevia aktiivisia
ihmisiä, jotka kasvaisivat itseohjautuvuuteen ja oman elämänsä hallintaan
sekä kantaisivat vastuunsa oman elämänsä projektista. Samalla käytännöissä rakennettiin uusliberalistisen yhteiskunnan mukaista yrittäjämäiseen
toimintatapaan pohjaavaa mallisubjektiutta, jossa korostuivat itsenäisyys,
vastuullisuus ja yhteistyökykyisyys. Hallinnan yksilöulottuvuudella sen sijaan subjektin edellytettiin hyödyntävän minäteknologioita itsehallinnassa,
palautteen vastaanottamisessa ja itsereflektiossa.
Tutkimuksen kaksi viimeisintä analyysilukua keskittyivät sukupuolen
rakentamisen 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 heikkoudesta, fyysisestä voimattomuudesta
ja taitamattomuudesta
Käytännöissä ilmeni sukupuolten välille rakentuvia eriarvoisuutta lisääviä
taloudellisia tekijöitä. Naisjääkiekko ei saa taloudellista tukea sponsoreilta
eivätkä naiset pysty pelaamaan Suomessa ammatikseen – sen sijaan miesjääkiekolle sponsoreita ja mahdollisuuksia riittää. Lisäksi eriarvoisuutta
katsottiin ilmenevän median käytännöissä ja jäävuorojen jakoperiaatteissa.
Menneisyyden ja nykyisyyden vuoropuhelussa kuitenkin oli havaittavissa
kehitystä nykyisten jääaikojen suhteen. Tutkitulla kaudella tytöt harjoitte8 Kohti maalia
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livat ”inhimilliseen” aikaan alkuillasta toisin kuin aloitusvuosinaan, jolloin
jäävuorot sijoittuivat myöhäiseen iltaan tai varhaiseen sunnuntaiaamuun.
Tytöt ja naiset asettuvat jääkiekkoilussa ulommalle kehälle. Metafora
viittaa tilanteisiin, joissa naiset saavuttavat vain näennäisen tasa-arvon.
Jääkiekon kulttuurissa käytännöissä tyttöjen toimijuudesta rakentuu kuva,
jossa tytöt ja naiset jäävät paitsi monista mahdollisuuksista miesten rinnalla.
Jääkiekkosäännöt rakentavat rajattua, väkivallalta etäännytettyä ja suo
jattua toimijuutta luoden eroja sukupuolten välille. Ne pitävät vahvasti yllä
nainen/mies-dikotomiaa kasvosuojaan ja taklaamiseen liittyvillä säännöillä.
Tilastojen mukaan tyttöjoukkue sai lähes kaksinkertaisesti rangaistuksia
vastustajina olleisiin poikiin verrattuna. Tyttöjen puheenvuoroissa osa
rangaistuksista katsottiin aiheettomiksi. Sama tulkinta syntyi myös omien
havaintojeni ja videotallenteiden pohjalta. Rangaistuksen langettamisesta
käytiin neuvottelua sukupuolen mukaan, jolloin siihen liittyi myös liukuma
varaa. Tyttöjen puheenvuoroissa aiheettomia rangaistuksia selitettiin sillä,
että tönäistessään tyttö performoi poikatapaisuutta ja ylittää sukupuolten
rajat, joiden ylittämisen seurauksena on rangaistus. Tönäistessään pojat
puolestaan performoivat heille tyypillistä sukupuolikategorian mukaista
tapaa toimia, jolloin rangaistusta ei määrätty.
Puheenvuoroissa sukupuolesta rakennettiin kuvaa sukupuoleen liittyvän
biologisen paremmuuden ja urheiluun sosiaalistumisen tuloksena. Sukupuoleen liitettiin myös ajatus performatiivisuudesta, jolloin tyttöjen ja poikien
ajateltiin toistavan opittuja ja sukupuolelle tyypilliseksi katsottuja tekoja.
Valmentajan puhe tyttöjen valmentamisesta liittyi vuonna 2012 (Mero,
Uusitalo, Hiilloskorpi, Nummela & Häkkinen) ilmestyneen valmennusoppikirjan Naisten ja tyttöjen urheiluvalmennus keskeiseen teemaan. Naisia
ja tyttöjä on valmennettava eri tavalla kuin poikia ja miehiä, ja ero perustuu
suurilta osin fyysisten ja psyykkisten ominaisuuksien eroavaisuuksiin.
Arjen käytännöissä rakentui erilaisia sosiaalisia ja kulttuurisia tiloja, joissa
tytöt kamppailivat mahdollisuuksistaan ja he purkivat oletettua naiseut
taan. Tyttöjen puheenvuorot ilmentävät vastapuhetta, jonka avulla he ky
seenalaistavat heihin kohdistettuja määritelmiä sekä pyrkivät muuttamaan
niitä. Vastustaessaan valtakulttuurisia hierarkioita ja alistavia käytäntöjä
tytöt edustavat uutta tyttöyttä. Jääkiekkoa harrastavat tytöt ovat astuneet
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maskuliiniseksi mielletylle toiminta-alueelle. Osallistumisellaan he tahtoivat
horjuttaa toiminta-alueen ympärille rakennettuja muureja sekä pyrkivät
normalisoimaan toimintaa naistapaiseksi. Osallistumisellaan he luovat uutta
sukupuolikulttuuria ja antavat mahdollisuuden katsoa jääkiekon ja suku
puolen välistä yhteyttä kriittisesti ja perinteisistä käsityksistä poikkeavasti.
He purkavat kaksijakoista sukupuolijärjestystä luomalla uutta jääkiekkoilevaa
tyttökulttuuria.
Huoltajan positio mahdollisti minulle pääsyn paikkoihin ja asentoihin,
joissa pääsin tarkastelemaan piiloisia käytäntöjä. Fyysiset suihkutilat rakentuivat sukupuolten kohtaamispaikkoina, joissa neuvoteltiin rajoista, vallasta ja
hallintasuhteista. Olen rinnastanut käytännöissä ilmenneet epätasa-arvoiset
valtasuhteet sukupuoliseen häirintään. Pojat tunkeutuivat suihkutiloihin, kun
tytöt olivat peseytymässä. Tämä tuotti katsojan ja katsotun tilat. Katsojan ja
katsotun välille rakentuvassa vastasuhteessa asettuivat vastakkain puettu ja
alaston ruumiillisuus. Valtasuhde kirjautui väistämättä katsotun ruumiiseen
ja sai hänet reagoimaan asettumalla vastarintaan ja suojelemalla itseään.
Tytöt tiedostivat aikuisen vastuun kasvattajana. He pyrkivät neuvotteluun
saadakseen häirinnän loppumaan. Häirintää luonnollistettiin pojille tyypilliseksi käyttäytymiseksi. Neuvotteluprosessi jatkui tyttöjoukkueen johtoryhmän asettuessa keskustelemaan häirinnästä. Tällöin häirintä legitimoitiin
poikien tottumukseen käyttää suihkutiloja leikkitiloina. Neuvotteluprosessi
ilmentää suihkutiloissa kohdanneiden joukkueiden erilaisia toimitapoja.

Tutkimusprosessin arviointi
ja luotettavuuden pohdinta
Yksi tärkeä luotettavuuden kriteeri etnografisessa tutkimuksessa on tutkijan
valintojen perustelu. Etnografia on metodologia, jossa tutkija kuvaa käsitteellistyksensä ja lähestymistapansa pohtimalla myös valtakysymyksiä, eettisyyttä
ja omaa vastuutaan. (Skeggs 1997, 17–39.) Näitä olen perustellut tutkimuksen
luvuissa kaksi ja kolme. Lisäksi olen pyrkinyt tuomaan esiin tutkimukseni
alussa ne lähtökohdat, joiden innoittamana lähdin tutkimusmatkalleni ja
mistä motiiveista tutkimukseni on syntynyt. Tutkimusmatkani on ollut
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vuosien mittainen prosessi, joka on versonut kasvatustieteellisistä opinnoista,
kasvatettavan ja kasvattajan välistä auktoriteettisuhdetta sekä erilaisista muista
valtaa käsittelevistä pohdinnoista. Lopullinen kiinnostus aiheeseen on syntynyt
lasteni jääkiekkoharrastuksesta, nais- ja tyttöpelaajien kertomista tarinoista ja
erilaisista naisten jääkiekon pelaamista käsittelevistä mielipidekirjoituksista.
Olen tutkinut, miten tyttöjääkiekkoilun kulttuuriset käytännöt ra
kentuvat. Eräänä luotettavuuden näkökulmana on myös pidetty tutkijan
perehtymistä aihepiirin ja tutkimuksen peilaamista aiempiin tutkimuk
siin (Oinas 2004, 216–217). Naisten jääkiekosta tehdyt tutkimukset ovat
toimineet tutkimukseni kontekstina, mutta näköaloja laajentaakseni olen
hyödyntänyt sukupuolen merkityksiä laajemminkin liikunnan ja urheilun
kontekstissa tarkastelevia tutkimuksia, joita kuvaan luvussa kaksi. Teeman
erityisyyden vuoksi tutkimukseni liikkuu useilla eri tieteenaloilla, mutta
olen paikantanut tutkimukseni erityisesti feministisen tutkimuksen kentille, joista erityisesti feministinen urheilututkimus ja tyttötutkimus ovat
tutkimuksessani keskeisiä.
Olen kulkenut feministisen tutkimusperinteen viitoittamaa tietä tutkimusprosessin alusta alkaen pohtiessani tiedonmuodostamista. Tulkinnoissani
olen nojannut näkökulmiin, joista Sandra Harding (1986; 1987a; 1987b;
1991; 1993) on kirjoittanut. Ajattelen, että tieto on kulttuurista, historiallista, sosiaalisesti sijoittunutta ja aina tietyn kokemusmaailman pohjalta
hankittua. Siksi tieto on rajallista, osittaista ja kontekstisidonnaista, jolloin
se muokkautuu ja muovautuu uudenlaiseksi toisissa konteksteissa ja toisissa
yhteyksissä (Koivunen & Liljeström 1996, 271). Siten tutkimukseni tuloksia
ei voida kaikilta osin yleistää, vaan tutkimukseni tulokset koskevat lähinnä
tarkastelun kohteena olevaa ryhmää (ks. myös Oinas 2004).
Feministinen tutkimus on haastanut katsomaan ja tekemään toisin
sekä opettanut lähestymään sukupuolen käsitettä uudella tavalla. Jäl
kistrukturalistiseen tulkintaan perustuva käsitys sukupuolesta antaa
mahdollisuuden ymmärtää sukupuolta historiallisesti, kulttuurisesti ja
sosiaalisesti tuotettuna konstruktiona. Se herkistää näkemään, miten opimme toimimaan sukupuoleen liitettävien perinteisten odotusten mukaan,
mutta miten käsityksiä on mahdollista myös murtaa toimimalla 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 kiinnittynyttä.
Valta muokkaa toimijuutta ja valmistaa yksilöitä toimimaan tuottavasti ja
yhteiskunnalle hyödyllisellä tavalla. Olen ajatellut, että toimijuus on aina
keskeneräistä ja muutoksessa olevaa ja että muutos mahdollistaa toisin tekemisen. Toimimalla vastoin stereotypioita jääkiekkoilevat tytöt poikkeavat
kulttuurisista odotuksista samalla haastaen myös perinteisiä sukupuolirajoja
ja urheilun sukupuolittuneita hierarkioita. Olen tulkinnut ruumiillisuutta
toimijuuden perustana. Ruumiin avulla välitetään sukupuolen performatiivit
erilaisina tekoina, eleinä, asentoina ja puhetapoina.
Tila on tarkoittanut tutkimuksessani fyysistä, sosiaalista, kulttuurista ja
mentaalista tilaa sekä niitä toiminnan reunaehtoja tai rajapintoja, joissa toimijuus muotoutuu ja merkityksellistyy. Tutkimuksessani viralliset käytännöt
tarkoittavat valmentamiseen liittyviä käytäntöjä, toimijuutta määrittäviä
virallisia jääkiekkosääntöjä sekä joukkueen yhdessä sopimia toiminta
sääntöjä. Epäviralliset käytännöt sisältävät kaukalon ja varsinaisen valmen
nustapahtuman ulkopuolella tapahtuvan toiminnan ja erityisesti tyttöjen
keskinäisen vuorovaikutuksen esimerkiksi pukuhuoneissa ja muissa kaukalon
ulkopuolisissa tapahtumissa. Fyysinen tarkastelutaso sen sijaan tarkoittaa
konkreettisesti niitä fyysisiä tiloja, joissa joukkue kokoontui yhteen.
Tutkimukseni vahvistaa eri tutkimuksissa esiin tuotua ajatusta urheilun
sukupuolittuneisuudesta. Urheilun maailma on miehinen, ja sukupuolieroa
vahvistetaan ja ylläpidetään sen käytännöissä. Ymmärtääkseni tuota perustaa
olen käynyt läpi etenkin urheilua määrittävää tasa-arvolainsäädäntöä, vaikka tasa-arvon tutkiminen ei olekaan ollut varsinainen tutkimustehtäväni.
Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat silti tärkeä aihepiiri, koska tasa-arvotyö
on vaikuttanut merkittävällä tavalla naisten mahdollisuuksiin osallistua
erilaisiin urheilulajeihin.
Olen tarkastellut valmentamista kulttuurisena ilmiönä. Feministisiin
käytäntöihin pohjautuen olen lähestynyt valmentamista tavanomaisesta
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poikkeavasta näkökulmasta. Olen vieraannuttanut valmentamisen omasta
perinteisestä kontekstistaan ja sijoittanut sen vallan ja hallinnan kehykseen.
Pääasiassa ajatteluani ovat ohjanneet Michel Foucault’n (1980; 1982; 1998)
tulkinnat vallasta ja hallinnasta sekä Nikolas Rosen (1998, 153) nimeämät
hallinnan ulottuvuudet, jotka ovat toimineet analyyttisinä työvälineinä.
Poliittinen ulottuvuus tarkoittaa yleistä ulottuvuutta, institutionaalinen
ulottuvuus viittaa valmennuksen käytäntöihin ja eettinen ulottuvuus sisältää tytöiltä vaaditun minäteknologioiden avulla tapahtuvan itsereflektion
ja itsehallinnan. Nämä työvälineet ovat antaneet analyysilleni katsetta
rajaavan viitekehyksen. Ne tekevät mahdolliseksi ilmiön ymmärtämisen
laajemmin yhteiskunnallisessa kontekstissa, jolloin ne myös osoittavat,
miten valmennuksen käytännöt liittyvät yhteiskunnallisten ja poliittisten
keskustelujen aiheisiin ja tavoitteisiin. Vahvimmin hallinnan teoria on läsnä
ensimmäisessä analyysiluvussa, mutta se on toiminut teoreettisena välineenä
myös muissa luvuissa.
Olen hyödyntänyt tutkimuksessani etnografista tutkimusotetta, koska sen
avulla on mahdollista tehdä näkyväksi erilaisia eroja tuottavia, poissulkevia ja
ihmisten toimijuutta rajoittavia käytäntöjä (Lappalainen 2007a, 14). Lisäksi
olen ajatellut, että etnografian avulla on mahdollista nostaa esiin sosiaaliseen
todellisuuteen liittyviä piiloisia sekä marginaalissa olevia kulttuurisia käsityksiä 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 materiaalien 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 tulkitsemaksi etnografiaksi.
Etnografia on tarkoittanut kohdallani sitoutumista kenttätyöskentelyyn.
Lisäksi se on mahdollistanut monenlaisten aineistojen tuottamiseen ja
yhdistämisen. Ollessani fyysisellä kentällä kirjoitin aluksi muistiinpanoja
vihkoon. Myöhemmin vaihdoin käytäntöä ja kirjoitin havainnot muistiin
kotiin saapuessani. On mahdollista, että muistiinpanojen kirjoittamisen viive
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on vaikuttanut tuloksiin. Kirjoittamisen viivästyminen 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,
valikoituvat ja merkityksellistyvät tutkijan omiksi tulkinnoiksi.
Analyysini perusta on rakentunut kenttämuistiinp anojen, tausta
tietolomakkeiden ja tyttöjen kirjoitelmien varaan. Nämä kolme aineis
tomuotoa ovat keskeisessä roolissa, mutta niiden lisäksi olen käyttänyt myös
muita kirjallisia dokumentteja (ottelupöytäkirjat, muistiot) sekä videotallenteita. Monimuotoinen aineisto on tuonut analyysiin näkökulmaisuutta.
Kenttämuistiinpanot ovat keskittyneet pääasiassa käsittelemään toiminnan
kuvausta, mutta haastattelut, kirjoitelmat ja taustatietolomakkeet ovat
kuvanneet, miten toimijat itse merkityksellistävät ilmiötä ja siihen liittyviä
käytäntöjä. Koska haastattelin toimijoita vasta keväällä, pystyin hyödyntämään keskusteluissa myös kenttämuistiinpanoissa esiin nousseita teemoja.
Se mahdollisti ilmiöiden tarkastelun syvällisemmin ja värikkäämmin niin,
että analyysissä yhdistyivät informanttien ja minun tulkintani tapahtumista.
Useat feministiset tutkijat korostavat tutkijasubjektin paikantamista, joka
on liitetty läheisesti tutkimuksen luotettavuuteen (mm. Ylitapio-Mäntylä
2009; Yliraudanjoki 2010, 240; Liljeström 2004a, 15). Feministiseen teo
riaan sitoutunut tutkija joutuu väistämättä pohtimaan omaa asemaansa
sekä suhdettaan tutkimuskohteeseen (Koivunen & Liljeström 1996, 271).
Etnografisen tutkimuksen tiedon luonne taas nivoutuu tutkijan ruumiillisuuteen ja toimijuuteen kentällä. Monet etnografit kirjoittavatkin kentälle
pääsystä ja erilaisista positioista kentällä. (Honkasalo 1994, 15–23; 2008,
8.) Jääkiekkoilevien lasten äitinä olen päässyt käsiksi aiheeseen monien
omakohtaisten kokemusten avulla. Jo ennen tutkimusprosessin alkua
kuulin, näin ja koin paljon, mutta tutkijana ja huoltajana minulle avautui
mahdollisuus päästä vielä lähemmäs tutkimuskohdetta: kaukalossa ja sen
liepeillä huoltajana toimiessani pääsin näkemään, kokemaan, kuuntelemaan
ja haistelemaan kiekkoilun käytäntöjä lähemmin kuin koskaan aiemmin.
Tiedonkeruuprosessi synnyttää tilanteita, jotka osoittavat tiedon punoutuvan erilaisiin konteksteihin ja tutkijan saamiin paikkoihin (Honkasalo
2008, 8). Olen kuvannut positiotani luvussa ”Tutkijan positio – tutkijana ja
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jääkiekkohuoltajana”. Olen paikantanut itseni Carol P. Germainin (2001,
237—267) nimeämään havainnoija osallistujana -positioon. Toimijuuttani määritti institutionaalisiin käytäntöihin liittyvä huoltajan tehtävä,
johon liittyvää valtapositiota olen myös pohtinut. Katsoin, että vallasta
irtautuminen tuossa positiossa ei ollut mahdollista, mutta pyrin kuitenkin
tietoisesti omalla sijoittumisellani ja taustalle jäämiselläni minimoimaan
vallankäyttöäni tietyissä tilanteissa. On todennäköistä, että osallistumiseni
joukkueen toimintaan herpaannutti otettani tutkijana ja sulki pois jotakin arvokasta, mutta osallistuminen myös antoi mahdollisuuden päästä paikkoihin
ja tilanteisiin, joihin en ulkopuolisena olisi päässyt. Etnografinen kenttätyö
mahdollisti kentän 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, joihin minulla ei muuten olisi ollut mahdollisuutta
päästä. Etnografina olen päässyt kurkistamaan esiripun taakse pukuhuone- ja
suihkutiloihin, joissa tuotettiin erilaisia piiloisia hierarkioita ja valtasuhteita.
Läpi tutkimusmatkan tutkimusprosessiani on määrittänyt eettinen epävarmuus ja epäröinnin tuoma tuska. Feministisessä tutkimusperinteessä
korostuvat eettiset kysymykset, eikä niitä voi mitenkään sivuuttaa. Eettistä
vastuuta on pohtia, mitä voi kirjoittaa ja mitä vaikutuksia sillä on tutkittaviin. Joinakin hetkinä eettiset kysymykset ovat olleet hyvin voimakkaasti
esillä, toisinaan taas taustalla, mutta silloinkin ne ovat luoneet varjonsa
tutkimusprosessini ylle. Näitä kysymyksiä olen pohtinut luvussa ”Eettiset
kysymykset”. Olen pohtinut, mitä voin ottaa tarkastelun kohteeksi ja mitä
puolestaan joudun jättämään ulkopuolelle. Olen useaan otteeseen puntaroinut mielessäni, mitä ja miten kirjoittaa niin, että en loukkaisi ketään tai
tuottaisi muutenkaan vääryyttä kenellekään.
Yksi pohdinnan aihe matkan varrella on ollut se, mitä ja millaisia kysymyksiä voisin esittää olematta tungetteleva. Olen joutunut pohtimaan,
millaiset kysymykset ovat arkoja puheenaiheita murrosikäisille nuorille ja
miten niihin mahdollisesti reagoitaisiin. Yksi tällainen kysymys oli seksuaalista suuntautumista koskeva kysymys. Perinteisiä miesten urheilulajeja,
kuten joukkuelajeja, harrastavat naiset stereotypisoidaan helposti lesboiksi,
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ja naisurheilija marginalisoidaan maskuliinisen hegemonian sekä heteronor
matiivisuuden ulkopuolelle (Heikkinen 2005, 106). Tutkimusprosessin ede
tessä minulta on joitakin kertoja tiedusteltu, millä tavalla seksuaalinen suuntautuminen tuli ilmi tyttöjen puheissa. Koska se ei noussut puheenaiheeksi
muuten kuin suihkuhäirinnän yhteydessä ja tuolloinkin vain ohimennen,
en katsonut sopivaksi ottaa kysymystä esiin.
Toinen kysymys, jonka koin eettisesti tungettelevaksi, oli tyttöjen perheiden 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 perheiltään (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 feministisissä tutkimuksissa mielenkiinnon kohteina ovat myös vammaisuus ja
etnisyys, jotka liittyvät yhdenvertaisuuskysymyksiin. Tutkimuksessani ne
rajautuivat aineistolähtöisesti pois. Etnisyyttä sivuan kuitenkin tutkijan
positiota käsittelevässä luvussa, jossa pohdin mahdollisia syitä, miksi joukkueessa ei ollut etnistä ja kulttuuritaustoihin liittyvää eroavaisuutta.
Olen tavoitellut tiheää kuvausta tyttöjääkiekkoilun kulttuurisista käytännöistä. Olen pyrkinyt tavoittamaan niitä merkityksiä, joita kentän jäsenet
liittävät toimintaansa. Kokemusläheinen on tutkimuksessani tarkoittanut
sitä käsitteistöä, joilla kentän jäsenet itse määrittelevät ja merkityksellistävät kulttuurisia käytäntöjä. Kokemusetäinen puolestaan on merkinnyt sitä
tieteellistä käsitteistöä, johon tutkijana olen yhdistänyt tutkittavien antamat
merkitykset. Esimerkiksi liikuntatieteiden kentälle sijoittuvat teoriat ovat
merkinneet minulle tutkittavien kokemusläheistä maailmaa; osaa siitä
maailmasta tai kohteesta, jota olen tutkinut. Hallinnan teorian avulla olen
etäännyttänyt itseni tutkittavien kokemusläheisestä maailmasta ja siirtynyt
kokemusetäiseen maailmaan 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 urheiluun kohdistuvaa lakisäännöstöä. Teoriassa näyttää siltä, että Suomessa on
suhteellisen laaja lakisäännöstö, joka pureutuu sukupuolten välisen yleisen
tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen sekä syrjinnän ehkäisemiseen.
Sukupuolten välistä tasa-arvoa on pyritty parantamaan myös urheilussa
erillisillä tavoitteilla ja sopimuksilla, jotka sitovat muun muassa urheiluseurat
toteuttamaan toiminnassaan tasa-arvoa edistäviä toimenpiteitä. Tutkimus
tuo julki, että lainsäädännöstä ja urheilun tasa-arvotyölle asetetuista vaatimuksista huolimatta erityisesti jääkiekko on edelleen aluetta, joka tuottaa
eriarvoisuutta. Sukupuolten tasa-arvonäkökulmien lisääminen erilaisten
tahojen tavoitteisiin ei siis riitä, vaan tarvitaan konkreettisia toimenpiteitä.
Muutoin vaarana on, että urheilun tasa-arvon edistäminen projektitapaistuu
ja tosiasiallinen tasa-arvo peittyy käsitykseen jo olemassa olevasta ja saavutetusta tasa-arvosta.
Huomiota pitäisi kiinnittää sukupuolten välisiin rakenteellisiin ja materiaalisiin olosuhteisiin. Suomen liikunnan ja urheilun kattojärjestö Valon
tavoitteisiin sisältyvät tasa-arvoisen liikuntakulttuurin tarjoaminen ja reilun
pelin periaatteet. Tasa-arvoista liikuntakulttuuria ovat sukupuolten yhtäläiset
mahdollisuudet kuntien tarjoamiin liikuntamahdollisuuksiin ja liikuntapaikkojen käyttöön. Sukupuolen ei pitäisi olla jääaikojen jakoa ohjaava periaate,
vaan aikoja pitäisi jakaa tasapuolisesti tytöille ja pojille, naisille ja miehille.
Yhtäläistä arvostusta on huomion saaminen julkisuudessa, ei vain sukupuolen
vaan myös tulosten mukaan. Myös median tuottama epätasa-arvo pitäisi ottaa tarkastelun kohteeksi laajemminkin. Naisten jääkiekkotulokset pääsevät
harvoin mediaan, junioreiden tai tyttöpelaajien tulokset sitäkin harvemmin.
Media on kuitenkin avainasemassa urheilulajien profiilin edistämisessä. Tilan saaminen mediassa on edellytys naiskiekon kehittämiselle, julkisuudelle
ja rahoittajien saamiselle. Jos naisjääkiekko ei pääse mediaotsikoihin, laji ei
tavoita katsojia eikä sponsoreita.
Tämän päivän merkittävimpänä haasteena liikuntajärjestöissä pidetään
tasa-arvonäkökohtien valtavirtaistamista. Valtavirtaistaminen on strategia,
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jonka avulla sukupuolinäkökulma ja tasa-arvon edistäminen pyritään sisällyttämään suunnitteluun ja toimintaan. Tavoitteena on ulottaa valtavirtaistaminen kaikille yhteiskunnan osa-alueille, rakenteisiin ja prosesseihin. (Saari
2012, 175–197.) Valtavirtaistaminen on haasteellista, koska se edellyttää
uudenlaisen ajattelutavan omaksumista ja siirtämistä käytännön toimintaan. Se edellyttää kulttuuristen käsitysten muokkaamista ja stereotypioista
luopumista. Tasa-arvopolitiikka ja valtavirtaistamisen tavoitteet pakottavat
kysymään, miten tasa-arvotyö on toteutunut erilaisissa lajiliitoissa ja onko
tasa-arvonäkökulmien huomioiminen vain lajiliittojen tehtävä. Millaisia
keinoja vaaditaan, jotta yksittäiset toimijat saadaan kansalaiskentälle toimimaan tasa-arvovelvoitteiden mukaan? Miten yksittäiset urheiluseurat
toteuttavat valtavirtaistamista? Ovatko seurat, järjestöt ja yhdistykset
huomioineet valtavirtaistamisen ja tehneet tasa-arvon edistämiseksi työtä?
Jääkiekkotuomarit toimivat jääkiekkokerhojen alaisuudessa, mutta miten
nämä rekisteröityneet yhdistykset ovat sisällyttäneet toimintaansa tasa-arvon
kehittämistoimenpiteitä?
Valtavirtaistaminen ja sukupuolinäkökulmien välittyminen toimintaan
edellyttää päämäärätietoista työskentelyä, minkä vuoksi pitäisi kehittää erilaisia valvontaa ja tutkimusta edistäviä käytäntöjä. Tarvittaisiin tilastotietoa
siitä, miten kunnat ja kaupungit jakavat liikuntapaikkoja, jääkiekkoilun
kohdalla jäävuoroja. Lisäksi tarvittaisiin tutkimustietoa lajiliittojen ja seu
rojen toiminnasta ja siitä, miten seurat huomioivat sukupuolet jakaessaan
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 fiiliksiä
teillä on. Jokaisella on oma tarina menneisyyteen, tarina nykyisyyteen ja
tarina tulevaisuuteen. Jääkiekkotarina, oma tarina ja sitä kautta omat
mielikuvansa ja arvostuksensa.”(Kenttämuistiinpanot)
Katkelma havainnollistaa osuvasti, että toimijuus ei ole valmiiksi annettua
vaan se rakentuu ajassa ja paikassa, tietyn diskurssin määrittämänä ja kehystämänä. Valmentajan puheesta on luettavissa, kuinka toimijuus syntyy
vuorovaikutuksessa toisiin ihmisiin ja ympäristöön sekä menneisyyden,
nykyisyyden ja tulevaisuuden vuoropuhelussa. Valmentajan puhe kuvaa
myös etnografisen tiedon rakentumisprosessia. Tietommekin on osittaista,
tilanteista ja jatkuvasti muuttuvaa. Valmentajan sanat sopivat kuvaamaan
etnografista tutkimusprosessiani hetkellä, jolloin se on saapumassa päätökseensä. Etnografia ei kuitenkaan koskaan ole täydellinen kuvaus todellisuu
desta, vaan osittainen, paikkaan, toimijoihin ja tilanteisiin sitoutunut kuvaus
siitä todellisuudesta, minkä tutkija on nähnyt, kokenut ja tuottanut yhdessä
informanttiensa kanssa.
Olen puhunut etnografiastani, mutta yhtälailla se on minun, sinun ja
meidän etnografiamme. Lähdin liikkeelle tyttöjen ja valmentajan puheenvuorojen tuottamista merkityksistä, mutta kirjoituksessani ne yhdistyvät
minun kokemuksieni, havaintojeni ja tulkintojeni pohjalta meidän etnogra
fiaksemme. Tämä kirjoitus on jääkiekkotarina menneisyyteen, tarina nykyisyydestä ja tarina tulevaisuuteen, josta versovat tulevaisuuden uudet tarinat.
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Liitteet
Liite 1
Arvoisat pelaajat ja vanhemmat

Teen Lapin yliopistossa väitöskirjatutkimusta tyttöjääkiekkoilusta. Tutkimuksessa tarkastellaan, millainen toimintakulttuuri jääkiekkoa pelaavien
tyttöjen yhteisössä/joukkueessa vallitsee ja miten sukupuoli tematisoituu eri
käytäntöjen osana. Pyrin hahmottamaan valmennusta kasvatuksellisena ja
pedagogisena prosessina. Lisäksi tutkin, miten harrastus merkityksellistyy.
Lähestymisotteena hyödynnän etnografiaa ja aineiston kerään tulevan
kauden aikana osallistuvalla havainnoinnilla sekä haastattelemalla pelaajia,
valmentajia ja mahdollisesti myös pelaajien vanhempia. Tutkimuksen aineisto käsitellään luottamuksellisesti ja tutkimusetiikan mukaisesti. Tutki
musraportissa ei julkaista seuran/seurojen ja tutkimuksessa mukana olleiden
henkilöiden nimiä anonyymiyden turvaamiseksi.
Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Pyydän, että ilmoittai
sitte minulle mahdollisimman pian, jos ette halua lapsenne osallistuvan
tutkimukseen. Mikäli teillä on tutkimukseen liittyviä kysymyksiä, vastaan
niihin mielelläni.
Terveisin
Helena Herrala
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Liite 2

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!
Liitteet

| 233

Liite 3
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 harrastukseen liittyy?
3. Valmentamisen käytännöt
Mitä olet oppinut harrastuksen myötä? Miten taitoja/käytäntöjä opetetaan
ja miten?
4. Yhteisöllisyys
Mitä yhteisiä käytäntöjä joukkueella on? Millaisia rituaaleja joukkueella
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 jääkiekossa?
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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