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Historiantulkinnat ovat aina aikasidonnaisia, ja siksi kuvamme menneisyydestä muuttuu 

alituisesti. Yleensä muutokset tapahtuvat hitaasti, lähes huomaamatta, joskus taas nopeasti 

ja yllättäen. Parin kolmen viime vuosikymmenen aikana olemme kokeneet mullistuksen, 

jossa koko toisen maailmansodan jälkeisen ajan vallalla ollut ja "ikuiseksi" luultu 

maailmanjärjestys on romahtanut. 

 

Käsityksemme työläisurheilusta ja sen historiastakin on 2000-luvulla melko tavalla toinen 

kuin vielä 25–30 vuotta sitten. Tuolloin uskottiin vielä lujasti siihen, että työläisurheilun 

kunniakkaat perinteet voisivat Suomessakin tarjota aineksia uudenlaiselle, sosialistiselle 

liikuntakulttuurille. 

 

Näitä käsityksiä voi jälkeenpäin arvostella epärealistisesta, nostalgisesta ja 

yli-ihanteellisesta suhtautumisesta menneisyyteen. Pahin virhe oli varmastikin se, että ajatus 

työläisurheilun henkiinherättämisestä perustui teoreettiseen olettamukseen työväenluokan 

geeniperimään sisältyvästä vallankumouksellisuudesta, jota ei kuitenkaan todellisuudessa 

ollut olemassa. 

 

Elämme parhaillaan vaihetta, jossa sosialismista ja jopa yhteisöllisyydestä kaikissa 

muodoissaan on tullut kirosana. Marxilaisten teorioiden pohjalle rakentuva 

vallankumouksellinen liike, puhumattakaan Neuvostoliiton mukana hautaan menneestä 

"sosialistisesta järjestelmästä", ei koskaan enää palaa, eikä sen tietysti tarvitse palatakaan, 

niin järkyttäviä rikoksia ihmisyyttä vastaan kommunistisissa diktatuureissa tehtiin. 

 

Työväenliikkeen ehtymistä ennusteltiin länsimaissa vahvasti jo 1960-luvulla. Ns. 

jälkiteollisen yhteiskunnan propagoijat olivat valmiita heittämään lopulliset hyvästit niin 

työväestölle kuin työväenliikkeellekin. Tieteellis-teknisen kehityksen myötä ruumiillinen 

työ alkoi vähetä ja perinteinen ammattirakenne muuttui rajusti. Samalla klassinen 

työväenluokka omaleimaisena ja elämäntavoiltaan selvästi erottuvana luokkana katosi. Tätä 

kehitystä vauhditti myös länsimaisen hyvinvointi- ja sosiaalivaltion rakentaminen, joka 

Pohjoismaissa oli nimenomaan sosialidemokraattisen työväenliikkeen suuri historiallinen 

saavutus. Siinä, missä perinteisillä työväenpuolueilla on ollut vaikeuksia säilyttää 

kannattajakuntansa luottamus, työväenpuolueeksi ovat tyrkyttäytyneet oikeistoporvarit – 

muistamme sen työväen presidenttiehdokas Sauli Niinistön kampanjasta ja parin viikon 

takaisista Ruotsin vaaleista, joissa maltillinen kokoomus näytti asettaneen yhdeksi 

tavoitteekseen nousun maan suurimmaksi työväenpuolueeksi. No, aivan se ei tässä 

tavoitteessa kuitenkaan onnistunut. 

 

Urheilu- ja liikuntakulttuurissa tapahtuu parhaillaan sekä maailmalla että Suomessa suuria 

muutoksia. Niiden suunta on näköpiirissä mutta lopputulosta on vielä vaikea tarkasti 

ennakoida. Mitä arvoa ja merkitystä työläisurheilun perinteillä on, ei ole helppo kysymys.  

 



Kun työläisurheilun tulevaisuutta ja mahdollisuuksia arvioidaan, tosiasioilta ei saa 

ummistaa silmiä. Mutta murrosvaiheessa syyllistytään helposti myös ylilyönteihin ja 

hylätään sellaistakin, mikä historiassa on kestävää ja arvokasta. 

 

Työväen urheiluliikkeen, kuten muunkin työväenliikkeen synty perustui siihen, että 

1900-luvun vaihteen tienoilla muodostui palkkatyöväestön omaleimainen työväenkulttuuri, 

joka sisällöltään ja poliittisilta tavoitteiltaan erosi vallitsevasta porvarillisesta kulttuurista. 

Ensimmäiset kansalliset työläisurheiluliitot perustettiin jo viime vuosisadan puolella. 

Kansainvälisen työläisurheilun historia on sekin jo lähes kahdeksan vuosikymmenen 

mittainen. (Ensimmäisen työläisurheiluinternationaalin perustamisesta tulee vuonna 2013 

kuluneeksi sata vuotta). 

 

Kansainvälisen työläisurheilun varsinaista kulta-aikaa olivat 1920-luku ja 1930-luvun alku. 

Luzernissa Sveitsissä vuonna 1920 uudelleen perustettuun Sosialistiseen 

urheiluinternationaaliin (LSI, LUI) kuului 1930-luvun alussa noin 1,8 miljoonaa jäsentä 

kaikkiaan 20 maasta. Suomen TUL oli urheilullisesti vahvimpia internationaalin 

jäsenliittoja. 

 

Työläisurheilun periaateohjelmissa urheilua lähestyttiin liikuntakulttuurina: nähtiin urheilun 

arvo sosialistisessa kasvatuksessa, suosittiin suurten joukkojen liikuntaa ja kritisoitiin 

kilpaurheilua siitä, että se johti liialliseen ennätysten ja palkintojen metsästämiseen - siinä 

keskeiset erot, joihin työläisurheilu aatteellisesti nojautui. 

 

Tärkein ohjelmallinen periaate oli sosialistinen kasvatus. Vuonna 1929 Prahassa pidetyssä 

internationaalin kokouksessa hyväksyttiin laaja kasvatusohjelma, joka julisti 

mahtipontisesti: "Emme kasvata ruumista emmekä sielua vaan ihmistä." Sillä tarkoitettiin, 

itävaltalaisen sosialistisen kasvatusteorian kehittelijän Max Adlerin oppeihin vedoten 

"uusien ihmisten" kasvattamista. Työläisnuorten tuli kehittyä henkisesti ja ruumiillisesti 

tasapainoisiksi, korkeatasoisiksi yksilöiksi, jotka olisivat kypsiä rakentamaan "luonnonlain 

välttämättömyydellä" toteutuvan sosialistisen yhteiskunnan. 

 

Prahan kasvatusohjelma liitti työläisurheilun osaksi yleistä työväenliikettä, jonka 

"historiallisena tehtävänä on työväenluokan vapauttaminen pääoman vallasta ja uuden, 

oikeudenmukaisen talous- ja yhteiskuntajärjestyksen perustaminen sosialismin hengessä; 

sen perusedellytys on näin ollen poliittinen, ammatillinen ja osuustoiminnallinen 

työväenliike, joihin työläisurheilijoidenkin on kuuluttava ja joiden pyrkimyksiä heidän on 

tuettava". 

 

LSI jäsenliittoineen oli 1930-luvulle saakka laaja ja elävä kansainvälinen joukkoliike, jonka 

toiminnan huipentumia olivat kolmet työläisolympialaiset (Frankfurt am Mainissa 1925, 

Wienissä 1931 ja Antwerpenissa 1937 sekä vastaavat talvikisat). Työläisurheilu oli 

maailmansotien välisenä aikana porvarillisen urheilun varteenotettava kilpailija ja selkeä 

liikuntapoliittinen vaihtoehto. 

 

Fasismi hävitti 1930-luvulla työläisurheilun useimmista maista ja toisen maailmansodan 

aikana toiminta lamaantui kokonaan. Toiveet yhden ja yhteisen 



työläisurheiluinternationaalin perustamisesta olivat 1945 varsinkin Länsi-Euroopassa hyvin 

korkealla. 

 

Neuvostoliitto ei enää vuoden 1945 jälkeen halunnut rajoittua pelkän työläisurheilun 

puitteisiin, sillä sitähän yhteisen internationaalin perustaminen olisi käytännössä merkinnyt. 

Se halusi näyttää yhteiskuntajärjestelmänsä voimaa myös urheilun kansainvälisellä huipulla. 

Neuvostoliiton pyrki ja pääsi pian toisen maailmansodan jälkeen olympialiikkeeseen ja 

kansainvälisiin erikoisliittoihin. 

 

Brysselissä perustettiin vuonna 1946 kansainvälinen työläisurheilukomitea CSIT (Comité 

Sportif International du Travail). Sen ulkopuolelle jättäytyivät Neuvostoliitto ja 

Itä-Euroopan ns. kansandemokratiat. Lähinnä Länsi-Euroopan sosialidemokraatteja 

edustanut CSIT jäi poliittisesti kahtiajakautuneessa maailmassa pakostakin kylmän sodan 

vangiksi. Ideologisten rasitteidensa takia CSIT ei kyennyt saamaan aikaan dialogia 

Itä-Euroopan kanssa. Liikkeen mahdollisuuksia heikensi merkittävästi myös se, että 

työläisurheilun vanhassa mahtimaassa (Länsi-)Saksassa sosialidemokraatit eivät enää 

vuoden 1945 ryhtyneet perustamaan erillisiä työväen urheilujärjestöjä. 

 

Vaikka CSIT:n tarkoituksena oli jatkaa LSI:n perinteitä, internationaali ei enää elpynyt 

entiseen kukoistukseensa. Muutamaa poikkeusta (Itävallan ASKÖ, Suomen TUL, Israelin 

HAPOEL) lukuun ottamtta CSIT:n kansallisten jäsenliittojen urheilullinen taso ja 

urheilupoliittinen sananvalta omissa maissaan jäi melko vaatimattomaksi. 

 

Erillisen, porvarillisesta urheilusta eristäytyvän työläisurheilun yhteiskunnalliset 

edellytykset ehtyivät sitä mukaa kun omaleimainen ja selvästi porvarillisesta kulttuurista 

erottuva työväenkulttuuri katosi. Suomessa työläisurheilun sosiaalinen perusta säilyi 

vahvana aina 1960-luvulle saakka. Tämä johtui siitä, että yhteiskunnan rakennemuutos 

tapahtui meillä myöhemmin kuin muissa länsi- ja pohjoismaissa. 

 

Perinteisen työväenluokan katoaminen ei kuitenkaan merkinnyt työläisurheilun ehtymistä: 

päinvastoin TUL:n urheilullinen panos kasvoi ja liikunnallinen ilme monipuolistui. Jäykät 

puoluepoliittiset kytkennät purkautuivat ja vanhakantaisesta luokkajärjestöstä tuli 

työväenliikkeen (vai pitäisikö mieluummin sanoa työväenliikettä lähellä oleva) 

liikuntapoliittinen etujärjestö. 

 

Kun vietämme TUL:n Savon piirin perustamisen 60-vuotisjuhlaa ja nimenomaan täällä 

Pieksämäellä, en malta olla palaamatta hetkeksi aikoihin, jotka eivät koskaan palaa. TUL:n 

Savon piirin perustamista 3. joulukuuta 1950 Pieksämäellä edelsi, kuten näitä tapahtumia 

olen TUL:n historian II osassa kuvannut, kaikkien aikojen rajuin paikalliskamppailu 

sosialidemokraattien ja kommunistien kesken. Kirjassa olen otsikoinut kyseisen luvun 

lainaamalla Aug. Ahlqvist-Oksasen Savolaisten laulusta säkeen "Täss' Savon joukko 

tappeli, ja joka kynsi kylmeni edestä Suomenmaan!" Henkiä ei sentään menetetty, vaikka 

kamppailun toinen osapuoli hakikin seurojensa jäsenmäärää lisätäkseen ihmisten nimiä ja 

syntymäaikoja Suonenjoen hautausmaan hautakivistä.  

 

TUL:n piiritoimistoon maaliskuussa 1950 tehdystä takavarikointioperaatiosta sai alkunsa 



termi ”sorkkarautasosialismi”, jne. Uuden Savon piirin perusti kolme 

sosialidemokraattista seuraa, Pieksämäen Pyrintö, Pieksämäen Pallo-Sepot ja Joroisten 

Jyske. Todellisuudessa mitään kokousta ei pidetty, vaan piirisihteeri Eino Karhunem kävi 

hakemassa allekirjoitukset mainittujen seurojen edustajilta. Keskuspaikaksi tuli Kuopion 

sijasta Pieksämäki. Alueen neljän pohjoisimman kunnan seurat siirrettiin Oulun ja 

Karjalan piireihin, ja etelässä sosialidemokraattien asemia vahvistettiin siirtämällä 

Mikkelin seutu Saimaan piiristä Savon piiriin. Kun TUL:n liittoneuvosto hyväksyi piirin 

ylimääräisessä liittoneuvoston kokouksessa joulukuun puolivälissä 1950 liiton jäseneksi, 

haastoivat vähemmistöön jääneet kansandemokraatit liiton vastaamaan päätöksestä 

Helsingin raastuvanoikeuteen. Kun oikeus antoi TUL:n päätöksille lainvoiman keväällä 

1951, vähemmistö päätti tyytyä syntyneeseen tilanteeseen.  

 

Vielä elossa oleville aikalaisille nämä 60 vuoden takaiset tapahtumat ovat osa omaa 

nuoruuden kokemusmaailmaa. Mutta aika on varmasti kullannut muistot, ja nuoremman 

polven tullilaisista tuollaiset tarinat vaikuttavat syystäkin täysin käsittämättömiltä.  

 

Toisin kuin 1950-luvulla TUL:n sisäinen tila on nyt vakaa. Kyse on siitä, kykeneekö TUL 

uusiutumaan ja sopeutumaan edessä oleviin liikuntakulttuurin ja -politiikan muutoksiin. 

 

Ratkaisua vaativat kysymykset voidaan jakaa kolmeen pääkohtaan: 

 

1) Onko työläisurheilulla tulevaisuutta? (kansainväliset ja kansainväliset haasteet) 

 

2) Miten TUL sijoittuu Suomen käymistilassa olevaan urheilu- ja liikuntajärjestelmään?  

 

3) Kykeneenkö TUL tarjoamaan oman toiminnallisen ja liikuntapoliittisen vaihtoehdon?  

 

Toisin kuin 1920- ja 1930-luvuilla työläisurheilun kansainvälisten järjestöjen 

vaikutusmahdollisuudet ovat nykyään kovin vähäiset. Vielä kaksikymmentä vuotta sitten  

 

näytti siltä, että internationaalimme CSIT saisi uutta potkua suuresta eurooppalaisesta 

murroksesta ja kylmän sodan päättymisestä. CSIT:n vanhojen länsieurooppalaisten 

jäsenjärjestöjen ohella mukaan tuli kaksi uutta elementtiä: uudistuva Itä-Eurooppa ja 

kehitysmaat (erityisesti Afrikasta). 

 

Asetelma oli kuitenkin monin tavoin ongelmallinen. Itä-Euroopan maathan kiinnostuivat 

CSIT:n toiminnasta itse asiassa vasta kommunismin romahduksen jälkeen. Baltian maiden 

ja Itä-Euroopan uusien demokratioiden urheilupoliittinen kiinnostus on suuntautunut aivan 

muualle kuin CSIT:iin, kansainväliseen olympialiikkeeseen ja erikoisliittoihin. 

 

CSIT:n länsieurooppalainen ydin on eräiltä osin pelkkä työläisurheilun perinnejärjestö: se 

on suorastaan juuttunut historiaansa. Toisaalta monissa jäsenjärjestöissä menneisyys 

koetaan ongelmalliseksi. Pajulahdessa syksyllä 1991 pidetyssä CSIT:n konferenssissa, jossa 

itsekin esitelmöin, useiden maiden edustajat puhuivat kuin yhdestä suusta niistä haitoista, 

joita nimitys työläis-/työläinen "työläisurheilulle" aiheuttaa. Sosialismin romahdus 

Itä-Euroopassa on ollut omiaan vain kärjistämään näitä rasitteita. 



 

Itävallan ASKÖ on jo vuonna 1977 korvannut nimensä ensimmäisen sanan Arbeiter 

(työläinen) sanalla Arbeitsgemeinschaft (työyhteisö). Sveitsin SATUS:in edustaja kertoi 

vireillä olevasta suunnitelmasta, jonka mukaan liiton nimen toinen sana Arbeiter on 

tarkoitus korvata sanalla Amateur. Näin "työläisestä" päästään eroon, mutta perinteinen 

nimilyhenne voidaan säilyttää. Kun pari päivää sitten kävin SATUS:in nettisivuilla, 

havaitsin, että järjestön nimi on nykyään SATUS – Der Sporverband, siis pelkkä 

urheilujärjestö ilman työläistä. 

 

Miten paljastavaa ja miten näppärää on varsinkin tuo "amatööri", sillä sehän sisältää 

samalla rajua huippu-urheilun kritiikkiä. Vahinko vain, ettei suomen kielessä sanaa 

"työväen" voida luontevasti korvata jollakin muulla, mutta samalla kirjaimella alkavalla 

sanalla. 

 

Nimitysongelmat osoittavat konkreettisesti sen, kuinka vaikeaa työväen urheiluliikkeen on 

säilyttää yhteys omaan historiaansa. Nimiin ei kuitenkaan kannata liiaksi tuijottaa; paljon 

hyödyllisempää on pohtia sitä, millaisia liikuntapoliittisia tavoitteita työläisurheiluksi 

kutsumamme liike voi nykytilanteessa ja lähitulevaisuudessa ryhtyä ajamaan. 

 

Peruslähtökohta on kiistaton: vaikka emme enää kaavailisikaan ihmiskunnalle samanlaista 

sosialistista tulevaisuutta kuin vielä muutama vuosikymmen sitten, niin joka tapauksessa 

ihmisten yhteiselämä ja elämän jatkuminen tällä taivaankappaleella edellyttää välttämättä 

tietynasteista yhteisöllisyyttä: yhteisvastuullisuutta, solidaarisuutta ja demokratiaa. 

Kutsuttakoon tätä paremman nimityksen puutteessa vaikkapa "eloonjäämisopiksi". 

 

Eloonjäämisoppi koskettaa läheisesti myös liikuntakulttuuria, sillä juuri liikunta edustaa 

aidoimmillaan ihmisen suhdetta luontoon. Ympäristön- ja luonnonsuojelu ovat tästä syystä 

jokaisen liikunnanharrastajan sydäntä lähellä.  

 

Millaisia tavoitteita työläisurheilu voisi parhaimmillaan edistää kansainvälisessä urheilu- ja 

liikuntapolitiikassa? 

 

Työläisurheilun tulisi pyrkiä demokraattisen ja edistyksellisen urheilu- ja liikuntapolitiikan 

äänitorveksi kansainväliseen olympialiikkeeseen ja erikoisliittoihin päin. Se voisi ajaa 

ehdottoman puhtaan urheilun asiaa, vastustaa rahan ylivaltaa ja urheilun väkivaltaa sekä 

edistää urheilun ja liikunnan avulla maailmanrauhaa, kehitysyhteistyötä ja solidaarisuutta. 

 

Suurten joukkojen liikunta (Sport for all-hengessä) kuuluukin kansainvälisen 

työläisurheilun ohjelmaan, ja sekin on liikkeen vanhaa perintöä. Mutta myös 

vähemmistöjen ääntä pitää kuunnella. Maailman kansainvälistyessä ja valtiollisten rajojen 

madaltuessa vähemmistöt, samoin kuin ylipäätään paikalliset intressit saavat myös 

liikunnassa ja urheilussa uutta kantavuutta. 

 

Sosialistiset maat menestyivät aikoinaan kansainvälisessä huippu-urheilussa loistavasti, 

mutta suurten joukkojen liikunta lyötiin pahasti laimin, vaikka propagandassa ja 

urheilujuhlien loppuun saakka hiotuissa joukkovoimisteluesityksissä sitä ylistettiin. 



Joukkoliikunnalta puuttuivat tärkeimmät perusedellytykset alkaen liikuntapaikoista ja 

-välineistä, kun kaikki voimavarat uhrattiin huippu-urheilun alttarille. Itse DDR:ssä 1970-

luvulla pitkään asuneena muistan hyvin, miten vähän siellä oli tarjolla sisäliikuntapaikkoja 

tavallisille harrastajille.  

 

Sosialistiset maat eivät olleet todellisia kansalaisyhteiskuntia myöskään liikuntakulttuurin 

osalta. Niistä puuttui aito urheilu- ja liikuntaliike, kansalaisten vapaaehtoinen ja 

omatoiminen harrastus ja aktiviteetti. Esimerkiksi urheiluseurat olivat virallisia ja ylhäältä 

johdettuja, usein armeijan, työpaikkojen tai oppilaitosten ylläpitämiä. Esimerkiksi Dynamo-

nimiset seurat, joita oli kaikissa sosialistisissa maissa, kuuluivat sisäministeriölle, olivat 

käytännössä valtiollisen poliisin, KGB:n, Stasin ja vastaavien kontrollissa. 

 

Uudistuvan Itä-Euroopan urheilu- ja liikuntaorganisaation remontti ja jaloilleen nostaminen 

on ollut valtava tehtävä. En voi sanoa olevani tässä asiantuntija, mutta käsitykseni on se, 

ettei tässä työssä ole useimmissa uusissa demokratioissa vielä päästy lähimainkaan 

tyydyttävään tulokseen. 

 

Kansainvälisen työläisurheilujärjestön CSIT:n ja sen jäsenliittojen resurssit ovat rajalliset, ja 

vastuu lankeaisikin pääosin Euroopan unionille, sen sosiaali- ja aluekehitysrahastoille. CSIT 

osallistuminen avustustyöhön olisi kuitenkin yhä tärkeää, sillä siitä riippuu ratkaisevasti se, 

jaksavatko Itä-Euroopan urheilujärjestöt vielä jatkossakin tuntea kiinnostusta työläisurheilua 

kohtaan. 

 

Vaihtoehto(isuus) tuli ja jäi jo 1980-luvulla taikasanaksi myös urheilusta ja liikunnasta 

puhuttaessa. Mitä vaihtoehtoisuus oikeastaan tarkoittaa? Täsmällistä määritelmää ei kukaan 

ole osannut esittää, niin monenkirjavasta ja sisäisesti ristiriitaisesta ilmiöstä on kyse. 

Vaihtoehtoisuus on samanaikaisesti sekä aitoa uuden etsimistä että silkkaa "huuhaata", 

nostalgista pakoa menneisyyden sankarimyyttien palvontaan. Vaihtoehtoisuus on 

muodikasta; ilmiön ympärille syntyivät tuota pikaa omat merkkitavaransa ja oma 

bisneksensä. 

 

Ns. vaihtoehtoliikkeet alkoivat 1980-luvulla protestoida kapitalistisen "jälkiteollisen" 

yhteiskunnan arvoja vastaan. Niissä oli paljolti kyse myös vasemmistoälymystön 

marxilaisen harharetken päättymisestä. Vaihtoehtoliikkeet halusivat tarjota jotakin uutta 

perinteisten, vanhoihin toimintamuotoihinsa kangistuneiden kansanliikkeiden tilalle. 

 

Lainaan: 

"Liikunta on kulttuuria, se tarjoaa elämyksiä ja kehittää luovuttaa ... Ruumiillisuus 

koetaan uudella tavalla, vaihtoehtoisuus merkitsee uudenlaisia elämäntapoja ja arvoja 

... Vaihtoehtoinen liikunta on sopusoinnussa luonnon kanssa ... Liikunnan on oltava 

leikinomaista ..." 

 

Kuulostaa kovin tutulta, mutta huomattakoon, että lainaukset on otettu Saksan työväen 

urheilujärjestön ATSB:n äänenkannattajasta Arbeiter-Turn-Zeitungista, lehden toukokuun 

numerosta vuodelta 1907. 

 



Uusissa vaihtoehdoissa onkin kyse vanhoista vaihtoehdoista. "Ruumiin kokeminen", 

ruumiin ja hengen harmonia, kilpaurheilun kritiikki, elämäntapojen uudistaminen, 

kasvissyönti, luontaislääkintä, alastomuuskultturi, kaikkia näitä esiintyi Keski-Euroopassa 

jo yli sata vuotta sitten. Tuon ajan "vihreän aallon" kannattajissa oli sivistyneistöä, 

keskiluokkaa ja teollisuustyöläisiä. Saksan työläisurheilujärjestöt olivat liikkeen yksi 

vahvimpia tukikohtia. 

 

TUL:n uranuurtajat, työväen V. ja U.-seurojen perustajilla ei ollut tarvetta pohtia 

"vaihtoehtoja"; heille urheilu ja liikunta (aluksi nimenomaan voimistelu) oli itsestään 

selvästi kulttuuria, joka tähtäsi ruumiin ja hengen tasapainoiseen kehittämiseen. 

Tietyistä, hyvin tuntemistamme historiallisista ja poliittisista syistä kilpaurheilun aate 

tempaisi myös suomalaisen työläisurheilun mukaansa jo 1900-luvun alussa. Lajit, säännöt ja 

ennätykset merkitsivät urheilun spesialisoitumista. Liikuntakulttuurin kokonaisuus alkoi 

pirstoutua. Keski-Euroopan työläisurheiluliikkeessä, joka vaali kokonaisuutta pitempään, 

TUL:n urheilijoiden kilpailuinto ja yksipuolisuus herätti 1920-luvulla sekä hämmästystä 

että arvostelua. 

 

Vaihtoehtoisesta liikuntakulttuurista puhuttaessa historian kehä näyttää mielenkiintoisella 

tavalla umpeutuvan. Erikoistumisen, eriytymisen ja pirstoutumisen vastapainoksi 

liikunnasta etsitään jälleen kokonaisuutta, monipuolisuutta, aatetta ja kulttuuria. 

Toivottavasti vaihtoehtojen etsintä ei jää vain ohimeneväksi muoti-ilmiöksi tai pelkäksi 

puheeksi, jolla lohdutetaan huonoa omaatuntoa. Ratkaisemattomia ongelmia on yllin kyllin. 

Toistaiseksi on epäselvää, kaipaavatko tavalliset liikunnan harrastajat, esimerkiksi TUL:n 

jäsenet uusia, jatkuvalla syötöllä tyrkylle tulevia vaihtoehtoisia toimintamuotoja. Jospa 

suurin osa haluaakin jatkaa ihan entiseen malliin? Aloitteiden pitäisi joka tapauksessa tulla 

ihmisiltä itseltään, heidän omista tarpeistaan.  

 

Vaihtoehtoisuuden käsitteeseen liittyy monia harhoja ja väärinkäsityksiä: se tarkoittaa 

jotakin erikoista "normaalista urheilusta" poikkeavaa, se on pelkkää "marjanpoimintaa", 

luontoliikuntaa tai vastaavaa. Raavas suomalainen urheilumies ja ehkä -nainenkin vierastaa 

kaikenlaista "poikkeavuutta", myös liikunnallista. Mikäli vaihtoehtoisuus olisi jotakin 

erikoista, poikkeavaa ja marginaalista, sillä ei olisi mitään merkitystä. Vaihtoehtoisuuden 

tulee läpäistä koko liikuntakulttuuri, myös kilpa- ja huippu-urheilu, valmennus ja 

koulutus. 

 

Pelkät historialliset perinteet eivät tietenkään riitä perustelemaan TUL:n tarpeellisuutta. 

Liiton olemassaolo on tähänkin asti riippunut siitä, millaista liikuntapolitiikkaa ja millaista 

toimintaa se on kyennyt liikuntaa harrastaville kansalaisille tarjoamaan. 

 

Päätän esitykseni julistamalla viiden kohdan ”ikuisuusohjelman” liikuntakulttuurin 

kehittämiseksi 2010-luvulla: 

 

1. Liikkuvan ihmisen omat tarpeet, oikeudet ja velvollisuudet ovat liikuntaelämän 

perustuslaki 

2. Liikunnan arvo kulttuurina, kasvuna, kasvatuksena ja terveellisenä elämäntapana 

tunnustetaan ja saa yhteiskunnalta kaiken mahdollisen tuen 



3. Huolehditaan liikunnan sopusoinnusta luonnon ja ympäristön kanssa 

4. Puolustetaan liikunnan tasa-arvoa (ikään, sukupuoleen, ihonväriin, varallisuuteen ja 

asuinpaikkaan katsomatta)   

5. Vaaditaan huippu-urheilun tervehdyttämistä (olisiko yksi keino kaupallisen huippu-

urheiluviihteen lopullinen erottaminen yhteiskunnan tukemasta liikuntakulttuurista?)   

 


