
1 

 

 

Seppo Hentilä 

Varkauden Tarmo 100 vuotta – juhlaseminaari 6.10.2012 Varkaudessa 

 

Työläisurheilun suuri linja 
 

Motto: Voiko historiasta oppia muutakin kuin sen, ettei siitä voi oppia mitään? 

 

Sata vuotta on ihmisen ikään verrattuna komea rupeama. Se herättää tarkkailijassa ansaittua 

kunnioitusta. Varkauden Tarmon tarkka perustamispäivä on Arto Nevalan ja Hannu Itkosen 

”Tarmon tarinan” – seuran 80-vuotishistorian – mukaan osittain hämärän peitossa, jossakin 

vuosien 1910–1912 haarukassa. Tiedossa kuitenkin on, että Tarmo kuului niihin 

työläisurheiluseuroihin, joita Suomeen syntyi vuosien 1902–1915 välisenä aikana 218 

kappaletta työväenyhdistysten alaosastoiksi. Näiden seurojen lippulaivaksi nousi 1902 

perustettu Helsingin Jyry, joka oli HTY:n alainen. Lähes kaikkien suurten ja vähän 

pienempienkin kaupunkien ja taajamien työväenyhdistysten urheilevat jäsenet liittivät seuransa 

työväenyhdistykseen: Oulun Tarmo, Vaasan Kiisto, Porvoon Veikot, Kemin Into, Kuopion 

Riento, Turun Veikot, … Monet näistä seuroista ovat yhä olemassa, osa jopa alkuperäisinä 

yleisseuroina, osa johonkin lajiin keskittyneenä erikoisseurana.  

 

Varkauden Tarmo syntyi tiettävästi työväenyhdistyksen nuoriso-osaston alaosastoksi. Vastaavia 

alaosastoja toimi myös monilla henkisen kulttuurin aloilla, oli näytelmäkerhoja, kuoroja, 

torvisoittokuntia, kirjallisuuspiirejä, jne. Yhteys työväenliikkeeseen oli suorastaan itsestään 

selvä. Silti ei sovi unohtaa myöskään sitä, että työläisurheilijoiden hakeutuminen 

työväenyhdistysten suojiin selittyy osin myös sillä, että ns. venäläisen sortokauden aikana 

viranomaiset olivat jäädyttäneet seurojen ja yhdistysten rekisteröinnin, joten itsenäiseksi 

yhdistykseksi pääsy oli noina vuosina kiven takana. Keski-Suomen vanhin urheiluseura, 

Äänekosken Huima, joka perustettiin jo 1904, hakeutui suurlakon jälkeen paikkakunnalle 

perustetun työväenyhdistyksen suojiin.  

 

 Jätän nyt Tarmon, sillä keskuudessamme on niitä, jotka sen minua verrattomasti paremmin 

tuntevat. Satavuotiaan Tarmon historia tarjoaa kuitenkin erinomaisen tekosyyn pohtia sitä, onko 

Suomen työläisurheilussa vielä sellaisia piirteitä, sellaista jatkuvuutta, että voisimme puhua 

jopa ”työläisurheilun suuresta linjasta”?  

 

Minkä työläisurheilun suuri linja? Kun olemme Suomen Työväen Urheiluliittoon kuuluvan 

seuran satavuotisjuhlaseminaarissa, on mielestäni paikallaan rajata tarkastelu siihen osaan 

työläisurheilua, jota on harjoitettu työväen urheiluliikkeessä ja etsiskellä työväen 

urheiluliikkeen suurta linjaa.  

 

Tarmon alkuvuosikymmenten aikana Suomessa tuskin oli paljoakaan sellaista työläisurheilua, 

toisin sanoen palkkatyöväestön vapaa-aikanaan harjoittamaa urheilua, jota olisi harrastettu 

TUL:n seurojen ulkopuolella. TUL oli yksi niitä harvoja työläisurheilujärjestöjä, jotka toisen 

maailmansodan jälkeen elpyivät. Samaan aikaan luokkapohjainen kiinnittyminen 

kansalaisjärjestöihin alkoi kuitenkin murtua. Vaikka TUL:n jäsenmäärä sotien jälkeisinä 

vuosikymmeninä kasvoi jopa kymmenkertaiseksi 1930-luvun luvuista, palkkatyöväestöstä yhä 

suurempi osa alkoi harjoittaa urheilua ja liikuntaa myös aivan muualla kuin työväen 

urheiluseuroissa. Jo 1970-luvun alussa epäonnistuneesta valtakunnanliittoyrityksestä 

suivaantunut sosiologian professori Paavo Seppänen keksi väittää, että itse asiassa SVUL olikin 

maan suurin työläisurheilujärjestö, koska siihen kuului yksin lukien enemmän palkkatyöväestöä 
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kuin TUL:oon. Vaikka tämä oli propagandatemppu, samalla tavalla kuin Sauli Niinistön 

kampanjatoimiston lanseeraama ”työväen presidentti”, ei Seppänen tuolloin ehkä aivan 

väärässäkään ollut. 

 

Työläisurheilun kirjo, jos tarkoitamme työläisurheilulla palkallaan elävien ihmisten urheilua ja 

liikuntaa, säihkyy nykyään kaikissa sateenkaaren väreissä. Sen toisessa päässä olevaa aarretta 

en tässä lähde tavoittelemaan vaan esitän kysymyksen: "Erottuuko työväen urheiluliikkeen 

satavuotisesta historiasta joitakin sellaisia perinteitä, jotka yhä ovat niin elinvoimaisia, että ne 

kykenevät tulevaisuudessakin säilymään?" Ja ehkä vielä toisin päin: "Ovatko jotkut työväen 

urheiluliikkeen perinteet sellaisia, joihin ei enää voida eikä kannata vedota, ja jos tällaisia on, 

niin mistä syystä ne ovat menettäneet elinvoimansa?" Ei ihan vaatimaton ongelmanasettelu 

tämäkään.  

 

Arvioin kymmentä väittämää, jotka ovat TUL:n piirissä olleet vahvasti esillä, kun on vedottu 

työväen urheiluliikkeen suureen perinteeseen. Olen valinnut seuraavat, en lainkaan sattumalta, 

vaan olen poiminut ne vuoden 1991 liittokokouksessa hyväksytystä TUL 2000 -ohjelmasta, 

jonka haamukirjoittajana olin. Hannu Itkonen oli siinä työryhmässä jäsenenä. Sen vuoksi on 

mielenkiintoista verrata TUL 2000 -ohjelmaa TUL:n seuraavaan periaateohjelmaan vuodelta 

2002 “Paikoillenne, valmiit – nyt!”, jonka haamukirjoittajana puolestaan Hannu oli. Täällä 

läsnä olevista Leena Laine oli työryhmän jäsen. Palaan tähän ohjelmaan lyhyesti esitykseni 

lopulla. 

 

1.) "TUL on osa työväenliikettä". 

2.) "TUL on työväenluokan oma urheilujärjestö ja osa omaleimaista työväenkulttuuria". 

3.) "TUL on maamme merkittävimpiä työväenliikkeen yhteistoimintajärjestöjä". 

4.) "TUL edistää osaltaan työväenluokan nuorison kasvattamista uusiksi ihmisiksi ". "TUL on 

työväenliikkeen suurin nuoriso- ja kasvatusjärjestö". 

5.) "TUL tarjoaa jäsenilleen porvarillisesta urheilusta poikkeavan edistyksellisen vaihtoehdon 

urheilun ja liikunnan harrastamiseen". 

6.) "TUL suosii joukkoliikuntaa mutta luo jäsenilleen edellytykset mahdollisimman korkeisiin 

saavutuksiin myös kilpa- ja huippu-urheilussa". 

7.) "Naisten toiminta on TUL:n olemassaolon kulmakiviä". 

8.) "TUL:n juhlakulttuuri kuuluu suomalaisen työväenkulttuurin korkeimpiin saavutuksiin”.  

9.) "TUL:n pitää kiinni itsenäisyydestään ja katsoo siten parhaiten voivansa puolustaa 

työväenluokan urheilu- ja liikuntapoliittisia intressejä".  

10.) "TUL pyrkii urheilun avulla edistämään maailmanrauhaa, solidaarisuutta ja kansojen 

välistä yhteisymmärrystä".  

 

Seuraavaksi koetan arvioida, mitä näistä traditioista on jäljellä ja miltä tilanne nyt 2010-luvulla 

näyttää. 

 

Huomaatte varmasti ensisilmäyksellä, että jotkut näistä väittämistä ovat viime vuosina 

menettäneet merkitystään. Erityisen suurena murroskohtana näkyy TUL:n liittyminen vuonna 

1993 perustettuun urheilun kattojärjestöön nimeltä Suomen Liikunta ja Urheilu. Sekään ei enää 
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ole semmoisenaan olemassa, vaan hiljattain on perustettu tiettyjen fuusioiden kautta uusi 

kattojärjestö, jolla ei tietääkseni vielä ole edes nimeä. 

 

Ensimmäinen ja toinen kysymys liittyvät niin läheisesti yhteen, että niihin voi vastata samalla 

kertaa. 

 

Onko TUL työväenliikettä? Kyllä se varmasti sitä yhä on, ainakin siinä merkityksessä kuin 

työväenliike ylipäätään on vielä työväenliikettä. Surutyötä työväen yhtenäiskulttuurin kuoleman 

johdosta on tehty aivan riittävästi, ja itsekin olen siihen TUL-henkisenä tutkijana lukuisia 

kertoja syyllistynyt. Vasemmistoaatteiden nousu 1960- ja 1970-luvuilla herätti toivon … jospa 

työväenkulttuuri sittenkin nousisi jälleen samanlaiseen kukoistukseen kuin silloin ennen?  Tuo 

vaihe jäi kuitenkin vain häivähdykseksi punaista, ja jälkikäteen arvioiden uusi aatteellisuus oli 

aktiivien aatteellisuutta. Samaan aikaan kansanliike nimeltä työväenliike alkoi menettää 

elinvoimaansa alhaalta päin.  

 

Aika tuo entinen ei koskaan enää palaa. Mutta kun olemme työväen urheiluseuran 

satavuotisjuhlaseminaarissa, meillä lienee lupa ainakin hetkeksi viivähtää kaihoisissa 

muistoissa. 

 

Vankka tosiasia toisaalta on, että Suomessa työläisurheilu paljon läheisemmin kuin missään 

muualla on myös organisatorisesti kytkeytynyt muuhun työväenliikkeeseen. Vuosikymmenten 

mittaan järjestölliset siteet ovat kovasti höllentyneet mm. siitä syystä, että työväentalot ovat jo 

vuosikymmeniä sitten hiljentyneet, eikä enää ole olemassa sellaisia työväenkulttuurin 

"monitoimikeskuksia" kuin vielä osin oli sotien jälkeenkin.  

 

TUL on jäsenkunnan sosiaalista taustaa ajatellen varmasti yhä palkkatyöväestön järjestö ja 

vasemmistopuolueita aktiivisesti kannattavien ihmisten urheilujärjestö, vaikka tilanne on 

yhteiskunnan rakennemuutoksen myötä tässäkin suhteessa kokolailla toinen kuin esimerkiksi 

vielä 1950-luvulla. Yhä suurempi osa työväestöstä valitsi porvarillisen urheiluseuran ja 

vastaavasti yhä enemmän toimihenkilöitä ja koulutettua väkeä tuli TUL:n seuroihin.  

 

Kun näistä tendensseistä alkoi 1970-luvulla tulla tutkimustietoa, niin se ei tuntunut silloin 

millään tavoin hätkähdyttävän TUL:n silloista johtoa. TUL ei siis voinut olla pelkästään 

työväenluokan, eikä koko työväestön urheilu- ja liikuntajärjestö. Kun siihen ei enää "synnytty", 

siihen jouduttiin liittymään. Toisin sanoen TUL:stä oli tullut työväenliikkeen ihmisten, ja 

luokka-asemasta riippumatta vasemmistolaisesti ajattelevien edistyksellisten ihmisten 

urheilujärjestö. Joillekin siihen liittyminen oli selvän poliittisen valinnan tulos, ja väittäisin 

jopa, että tuo valinta edellytti nyt paljon selkeämmin tietoista poliittista päätöstä kuin 

esimerkiksi 1930-luvulla. Toisaalta jäsenistä yhä suurempi osa lienee liittynyt ja tulee 

liittymään TUL:n seuroihin pelkästään urheilullisin perustein, lajivalinnan ja tarjolla olevien 

harrastusmahdollisuuksien perusteella.  

 

TUL:n siteet työväenliikkeen muihin keskusjärjestöihin ovat niin ikään muuttuneet 

voimakkaasti. Tiivistäen voisi sanoa, että suhteet ay-liikkeeseen on aina koettu tärkeiksi, mutta 

käytännössä yhteistoiminnan tulokset ovat jääneet laihanlaisiksi. Toisaalta suhteet 

työväenpuolueisiin 1970-luvun eheytysratkaisujen mutta myös liikuntapolitiikan 

"parlamentarisoitumisen" myötä tiivistyivät ”ylätasolla”. Voisi sanoa, että TUL:n kytkentä 

muuhun työväenliikkeeseen muuttui sosiaalisen perustan luonnollisesta luokkakytkennästä 

puoluepoliittiseksi kytkennäksi, joka sekin on entisestään löyhtynyt.  
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Olen luonnehtinut tätä kehitystä edustuksellisuuden vahvistumiseksi; ts. työväenpuolueet 

tavallaan edustautuivat tietyin mandaatein ja voimasuhtein TUL:n elimissä. Vuoden 1979 

eheytysratkaisun myötä syntyi se kuuluisa 9 – 6 asetelma. Aloittelin tuolloin TUL:n historian 

kirjoittamista ja opin TUL:n toimistossa tuntemaan, kuka oli entinen ”tuskalainen”, kuka taas 

”kompensaatiokommunisti”. Viimeksi mainittuja oli otettu töihin, jotta tuo 9 – 6 -jakauma 

toteutuisi myös toimitsijoiden poliittisissa kytköksissä. 

  

Voimasuhdejaosta kiinni pitäminen alkoi jo 1980-luvulla selvästi höllentyä. Onko sillä enää 

jotakin merkitystä, sitä en tiedä, mutta olisiko mahdollista, että TUL:n puheenjohtajaksi 

valittaisiin Vasemmistoliiton jäsen? Tai joku muu kuin SDP:n jäsen? 

 

Kolmannessa kohdassa oli kyse TUL:stä työväenliikkeen yhteistoimintajärjestönä. Tämä 

kysymys liittyy saumattomasti edelliseen. Tälläkin kohtaa historia on paradoksaalista: yhtäältä 

työväenliikkeen poliittiset suunnat ovat läpi vuosikymmenten käyneet TUL:ssä ankaraa 

valtataistelua, mutta toisaalta missään muualla työväen urheiluliike ei ole samalla tavalla ollut 

sosialidemokraattien ja kommunistien yhteistoimintajärjestö kuin meillä. Tämä perinne on ollut 

suuri rikkaus, ja sitä on muistettava sellaisena vaalia. Uskoisin, että niin kauan kun poliittisella 

työväenliikkeellä on tässä maassa vähänkin valtaa, TUL kykenee säilymään vasemmiston 

yhteisenä liikuntapoliittisena etujärjestönä. 

 

Neljäs kysymys koski TUL:n luonnetta työväenliikkeen kasvatusjärjestönä. 1930-luvulla 

puhuttiin, että "emme kasvata ruumista emmekä sielua vaan ihmistä". Sillä tarkoitettiin, kuten 

itävaltalainen marxilaisen kasvatusteorian klassikko Max Adler tavoitteen kiteyttí "uusien 

ihmisten" kasvattamista. Työväenluokan nuorten tuli kehittyä henkisesti ja fyysisesti 

tasapainoisiksi, korkeatasoisiksi yksilöiksi, jotka olisivat kypsiä rakentamaan lähiaikoina 

väistämättä toteutuvaa sosialistista yhteiskuntaan. Tällainen ihanteellinen kasvatuskäsitys oli 

myös TUL:ssä esillä vielä sotien jälkeenkään, eikä kasvatusretoriikka näy tyystin kadonneen 

tämänkään päivän juhlapuheista, vaikka sosialistisen yhteiskunnan toteutumiseen ihan 

lähiaikoina ei moni enää vakavissaan uskokaan.  

 

Toisaalta kasvatustehtävästä puhuminen on mielestäni ollut TUL:n historian suurimpia 

myyttejä, väheksymättä lainkaan niitä tuloksia, joita on saatu aikaan. Jo 1930-luvulla alkoi 

TUL:ssäkin selvästi näkyä tendenssejä erikoistumisesta "puhtaaseen urheiluun". On hyvin 

vaikeaa saada täsmällistä kuvaa siitä, miten laajalti TUL:n seurat tuolloin kasvattivat nuorisoa 

sosialismin aatteisiin, mutta uskaltaisin väittää, että vuodet ovat kullanneet veteraanien 

muistoja, ja seurojen kasvatuksellista vaikutusta on aika tavalla liioiteltu. Vuosikymmenten 

mittaan erikoistuminen, mm. erikoisseurojen lisääntymisen myötä, on entisestään vähentänyt 

TUL:n seuratyön aatteellisen kasvatuksen merkitystä. 

 

Edellä sanotusta huolimatta TUL on ollut ja on ehkä vieläkin työväenliikkeen merkittävin 

kasvatus- ja nuorisojärjestö. Nyt kun työväenliikkeen varsinaiset nuorisojärjestöt ovat jo tovin 

olleet melkoisessa lamassa, TUL saa kuitenkin kymmeniätuhansia lapsia ja nuoria liikkeelle. 

Mutta millaista tuo kasvatus on aatteelliselta sisällöltään, se varmasti riippuu seurasta ja ennen 

kaikkea ohjaajasta. Minusta kysymystä aatteellisesta kasvatuksesta TUL:n seuroissa pitäisi 

miettiä viileällä järjellä ja koettaa vapautua ihanteista, jotka kenties jo omana aikanaan olivat 

myyttejä.  
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Viidennessä kysymyksessä oli puhe vaihtoehdoista. 1980-luvulla vaihtoehtoliikkeistä tuli 

oikein muotiasia ja vihreydestä tuli valttia. Onko TUL kyennyt tarjoamaan jäsenilleen 

vaihtoehtoja, jotka jollakin tavoin ovat poikenneet porvarillisista urheilukäsityksistä ja -

käytännöistä. Kun TUL vuonna 1919 perustettiin, työläisurheilijoilla oli vain yksi vaihtoehto, 

oma liitto. Tämä oli silloin kylmä realiteetti. 

 

Toisaalta voidaan kysyä, olivatko työläisurheilun käytännöt tuolloin jollakin tavoin toiset kuin 

porvarillisen urheilun. Voidaan todeta, että työläisurheilun aatemaailma poikkesi tietenkin 

aivan ratkaisevasti SVUL:n ja suojeluskuntien aatemaailmasta. Mutta jo 1930-luvulla TUL:n 

urheilukäytäntö, jolla tarkoitan urheilutoiminnan sisältöä, alkoi yhä selvemmin muistuttaa niitä 

ihanteita, jotka olivat vallalla porvarillisessa urheilussa. Kilpa- ja huippu-urheilun merkitys 

kasvoi nimenomaan työläisolympialaisten ansiosta ja TUL:nkin piirissä oli merkkejä jopa oman 

"tähtikultin" syntymisestä. 

 

TUL:n 80-luvun periaateohjelmassa korostettiin, että TUL tarjoaa jäsenilleen porvarillisesta 

urheilusta poikkeavan liikuntapoliittisen vaihtoehdon. Tämä pitääkin varmasti paikkansa, jos 

vaihtoehdolla tarkoitetaan niitä liikuntapoliittisia intressejä, jotka ovat sidoksissa 

työväenliikkeen yleisiin poliittisiin tavoitteisiin.  

 

Vaihtoehtoisesta liikuntakulttuurista on TUL:ssä keskusteltu yllättävän vähän, mutta vielä 

vähemmän todellisia vaihtoehtoja on ollut tarjolla TUL:n seuroissa. Onko tällaisten 

vaihtoehtojen toteuttaminen edes mahdollista, vai onko tässäkin kyse ikuisesta utopiasta. Voisi 

kuitenkin väittää, ettei TUL:llä ole ollut varaa tästä utopiasta luopuakaan, sillä tämä on juuri se 

alue, jossa työväen urheiluliike voisi tai olisi voinut saavuttaa tai ainakin tavoitella jotakin 

uutta.  

 

Kuudennessa kysymyksessä pohdittiin joukkoliikunnan ja huippu-urheilun suhdetta TUL:ssä. 

Joukkoliikunnan ensisijaisuuden korostaminen on niin ikään vanha perinne, johon liittyy 

vahvoja myyttejä. Niinpä ei ole yllätys, että TUL:n johto perusteli 1990-luvun alussa SLU:uun 

liittymistä sillä, että ”TUL palaa juurilleen”, toisin sanoen alkaa vaalia nuoriso-urheilua ja 

suurten joukkojen kuntoliikuntaa. On mukava siteerata itseään, ja tässä tapauksessa se on 

tavallista otollisempaa. Puhuin Varkauden Tarmon 80-vuotisjuhlaseminaarissa aiheesta 

”Urheilu kansanliikkeenä”. En malttanut olla kritisoimatta tuota juurille paluuta; sen oli 

lanseerannut muistaakseni silloinen TUL:n apulaispääsihteeri Raimo Railo hetkeä aikaisemmin. 

 

TUL perustettiin ennen kaikkea työväestön kilpa- ja huippu-urheilujärjestöksi, ja 

se oli sitä jopa paljon enemmän kuin keskieurooppalaiset veljesjärjestönsä. 

TUL:ssä oli 1920- ja 1930-luvuilla oma sankarikulttinsa, omat idolinsa, 

työläisolympialaisten voittajat. Kuntoliikuntaa nykyisessä merkityksessään ei 

ennen 1960-lukua ollut olemassakaan. Juurille paluu tarkoittaisi kirjaimellisesti 

paluuta vanhan työläisyhteisön liikuntakulttuuriin, jonka olennaisin muoto oli 

jokamiehen ja -naisen, -tytön ja -pojan kilpaurheilu, supisuomalaiset kylä- ja 

korttelikilpailut. Nuorisokasvatus ja henkiset harrastukset, joihin usein 

nostalgisesti vedotaan, tapahtuivat harrastusurheilun ohessa, eikä niitä tarvinnut 

erikseen järjestää. 

 

Vankka tosiasia on, että TUL herätti maailmansotien välisenä aikana veljesjärjestöjensä 

ristiriitaista huomiota ylivoimaisella kilpaurheilumenestyksellään. Jotkut keskieurooppalaiset 

toverit olivat jopa sitä mieltä, ettei Suomen TUL oikeastaan ollakaan "oikea 
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työläisurheilujärjestö", koska se oli huippu-urheilussa yhtä vahva kuin porvarit. Kilpailu on 

suomalaisilla "verissä" aina Hannes Kolehmaisen maineteoista lähtien. Mutta kaikesta 

huolimatta TUL:n saavutuksia myöskään joukkourheilussa ei ole syytä väheksyä; osoituksena 

tästä ovat ennen kaikkea liittojuhlat suurine joukkoesityksineen. 

 

Mikä on huippu-urheilun asema TUL:ssä tänään? SLU -ratkaisun myötä TUL:n vielä 1980-

luvulla vahva urheilullinen kuva lukuisine kansainvälisine huippuineen menetettiin. Osoittautui 

todeksi ennuste, jonka mukaan TUL ei voi puolustaa asemaansa ja olemassaolonsa oikeutusta 

ilman menestystä huippu-urheilussa.  

 

Seitsemännessä kohdassa on puhe naisten toiminnan merkityksestä. Siitä Leena Laine alustaa 

täällä kohta tarkemmin. Totean lyhyesti, että TUL:n naiset olivat keskieurooppalaisiin sisariinsa 

verrattuna edelläkävijöitä. TUL:n naiset johtivat alusta pitäen itse omaa toimintaansa, kun 

esimerkiksi Saksassa "naistoimikunnan" jäsenet olivat 1920-luvulle asti lähes kaikki miehiä. 

Vasta muistaakseni 1927 naistoimikunnan puheenjohtajaksi valittiin ensi kertaa nainen.  

 

TUL:n naiset ovat kautta koko liiton historian pitäneet aatteellisuuden lippua korkealla. Ilman 

naisia joukkovoimistelukulttuuri olisi todennäköisesti aikoja sitten kuollut. Myös 

kilpaurheilussa TUL:n naiset olivat Suomessa ja kansainvälisessä työläisurheiluliikkeessä 

ennakkoluulottomuutensa ansiosta uranaukaisijoita.  

 

Kahdeksas kohta liittyy juhlakulttuurin perinteisiin TUL:ssä. Minusta liittojuhlien traditio 

kuuluu suomalaisen työväenkulttuurin komeimpiin saavutuksiin. Mutta miten on 

juhlakulttuurin laita TUL:n seuroissa? Iltamia, kuoroja, näytelmäkerhoja ynnä muita ei varmaan 

mikään seura enää nykyään kykene pyörittämään, ellei erikseen järjestetä joitakin 

nostalgiailtoja. Silti on aihetta kysyä, voidaanko seuratoimintaan liittää jotakin muutakin kuin 

pelkkää urheilua. Minusta tämän pitäisi tulla "alhaalta", enkä tiedä, voisiko liitto tässä 

paljoakaan tehdä. Ongelmana nykyään on se, että aikaisempaan verrattuna ihmiset ovat jotenkin 

tottuneet valmiiseen. Vapaaehtoistyöhön on vaikea saada väkeä sitoutumaan. Yhteisöllisyys on 

heikentynyt ja ”minä itse” -asenne on vahvistunut. Työelämä imee viimeisetkin mehut ja 

tunkeutuu läppärin ja älykännykän mukana ns. vapaa-aikaan. Silti voi kysyä, miten ihmiset 

joskus jaksoivat vaikka olivat kantaneet päivän lautatarakoita satamassa tai pakanneet aamusta 

iltaan ruisleipää leipätehtaalla.  

 

Yhdeksäs kysymys koski TUL:n itsenäisyyttä.  Laskin joskus, että TUL:n historian aikana oli 

vuoteen 1979 mennessä Suomen urheilun kokoaminen yhteen valtakunnanliittoon oli ollut 

esillä kolmisenkymmentä kertaa, useimmiten SVUL:n tai porvarillisen tahon esityksestä, mutta 

1950-luvulla aloitteen tällä rintamalla ottivat käsiinsä SDP:n ns. leskisläiset. Seurasi TUL:n 

hajoaminen, TUK:n perustaminen ja kahtiajako, joka jatkui kaksi vuosikymmentä. Kun SLU 

vuonna 1993 perustettiin, itsenäinen TUL liittyi siihen vapaaehtoisesti. Päätöstä helpotti 

varmaankin se, että porvarien pääjärjestö SVUL samaan aikaan ajautui konkurssiin, eivätkä 

edes nuo neljä isoa kirjainta liittyneet SLU:uun. Saatan olla väärässä, mutta SLU -ratkaisu 

hautasi lopullisesti sellaisen valtakunnanliittomallin, johon TUL olisi jäännöksettömästi 

sulautettu. TUL:n kannalta myös uusi, vielä nimetön kattojärjestö turvaa myös jatkossa TUL:n 

säilymisen itsenäisenä urheilu- ja liikuntajärjestönä. 

 

Viimeisen eli kymmenennen kohdan mukaan TUL edistää urheilun kansainvälisten suhteiden 

kautta rauhaa, solidaarisuutta ja yhteisymmärrystä. Tämä asia on TUL:ssä aina asetettu 

korkealle ja sitä on korostettu ainakin juhlapuheissa voimakkaasti. Jotakin on tehtykin, 
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tarkoitan urheilun kehitysyhteistyötä, joka on uusi asia, mutta tuloksia en tunne riittävästi 

voidakseni niitä arvioida. Tällä linjalla TUL -merkkinen urheilujärjestö ei voisi koskaan tehdä 

liikaa, eikä sillä tässä solidaarisuustyössä ole koskaan ollut kilpailijoita.  

 

Hannu Itkonen on kirjoittanut mainion katsauksen TUL:n liikuntapoliittisista ohjelmista ja 

todennut, kuinka ohjelmat ovat oman aikansa kuvastimia. Edellä käsittelemäni työväen 

urheiluliikkeen linjat kuvastivat 1990-luvun alun tunnelmia – suuresta lamasta, sen enempää 

kuin SLU:sta ei meillä ollut vielä harmainta aavistusta. Kymmenen vuotta myöhemmin Hannun 

kynästä singonnut teksti on retoriikaltaan kovin toisenlaista.  Se pyrkii vastaamaan 

liikuntakulttuurin eriytymisen haasteisiin ja korostaa liikunta- ja urheilukulttuurin 

laaja-alaisuutta ja monimuotoisuutta. Teksti on suunnattu entistä enemmän paitsi omalle 

jäsenistölle myös laajemmille julkisuuden, yhteiskuntapolitiikan ja liikuntakulttuurin kentälle. 

Näen, että näiden ohjelmien välissä tapahtuneet muutokset, jopa katkokset, tulevat selvästi 

näkyviin tekstejä vertailtaessa. 


