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URHEILULAJIEN ALUEELLINEN KIINNOSTAVUUS SUOMESSA

Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena oli muodostaa kuva eri urheilulajeja kohtaan Suomessa tunnetusta 
kiinnostuksesta ja sen alueellisista eroista. Tämän myötä tutkielman käytännönläheisenä tavoitteena oli 
antaa yrityselämälle valmiuksia ymmärtää, mihin lajeihin urheilusponsorointia harjoittavan yrityksen 
olisi järkevää suunnata huomionsa eri puolilla Suomea. Koska urheilumaantieteellinen tutkimus on 
toistaiseksi ollut Suomessa melko vähäistä, oli tutkimuksen teoreettisen osan tavoitteena lisäksi 
hahmottaa ne tekijät, joilla on merkitystä urheilulajien alueelliselle kiinnostavuudelle.

Lähdeaineisto

Tutkimus tehtiin kirjoituspöytätutkimuksena. Tutkimusmateriaalina käytettiin Kesko Oy:n 
Taloustutkimuksella keväällä 1996 teettämää “Olympiaurheilun tukeminen 1996” -tutkimusta. 
Lähdeaineistona käytettiin sekä kotimaista että ulkomaista kirjallisuutta ja lehtiartikkeleita, joiden 
lisäksi tutkimusta varten suoritettiin neljä haastattelua.

Tutkimusmenetelmä

Tutkimuksen teoreettisessa osassa esiteltiin talousmaantieteellisestä näkökulmasta tekijöitä, jotka 
vaikuttavat urheilulajien alueelliseen kiinnostavuuteen. Tämän jälkeen käytiin läpi Suomen urheilulliset 
ominaispiirteet huomioiden aiemmin esiin tuotujen tekijöiden vaikutus Suomen urheiluelämään. 
Tutkielman empiirisessä osassa esiteltiin ja analysoitiin “Olympiaurheilun tukeminen 1996”- 
tutkimuksen tulokset urheilulajien alueellisen kiinnostavuuden osalta.

Tulokset

Suomessa ei esiinny suuria alueellisia vaihteluita eri urheilulajeja kohtaan koetun kiinnostuksen 
suhteen. Suomessa on Rooneyn esittämän teorian mukaisesti muutama selkeä valtaurheilulaji. Nämä 
koko maan alueella sekä miesten että naisten erittäin kiinnostaviksi kokemat lajit ovat jääkiekko, 
hiihto, mäkihyppy ja yleisurheilu, joita ilmoittaa seuraavansa noin puolet Suomen 15-74-vuotiaasta 
väestöstä. Näiden lajien lisäksi Suomessa on vain noin 15 urheilulajia, joiden voi katsoa saavan 
merkittävää kiinnostusta osakseen. Suomalaisten urheiluun kohdistama mielenkiinto jakautuu siis 
melko rajoitetun urheilulajijoukon kesken, eivätkä lajien keskinäiset kiinnostavuussuhteet vaihtele 
kovin suuressa määrin eri puolilla maata.

Alueellisia eroja selvempiä johtopäätöksiä voidaan tutkimuksen perusteella vetää siitä, mitkä 
urheilulajit kiinnostavat Suomessa eri sukupuolia ja miten yksittäisten paikkakuntien olosuhteet 
vaikuttavat urheilulajien kiinnostavuuteen. Kaiken kaikkiaan urheilulajien yleiseen kiinnostavuuteen 
tuntuvat Suomessa vaikuttavan eniten ilmastolliset tekijät, lajiin liittyvä perinne sekä mahdollisuus 
seurata lajia joukkotiedotusvälineistä. Urheilulajien omakohtainen harrastaminen ei näytä olevan 
suoranaisessa suhteessa niiden yleiseen kiinnostavuuteen.
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1. JOHDANTO

1.1 Tutkielman lähtökohta

Urheilu on eräs tärkeimmistä ihmisten välisen kanssakäymisen muodoista. 

Urheilun seuraaminen kiinnostaa useimpia ihmisiä ja sen omakohtainen 

suorittaminen saa heidät etsimään kykyjensä rajoja ja näyttämään sekä 

parhaat että pahimmat luonteenpiirteensä. Urheilu onkin kiehtova osa 

elämää sadoille miljoonille, jopa miljardeille ihmisille. Tämän vuoksi 

urheiluun liittyvä toiminta muodostaa nykyään myös merkittävän 

talouselämän sektorin. Yksityiset henkilöt, yritykset ja järjestöt kuluttavat 

vuosittain kaikkialla maailmassa suunnattomia rahasummia urheilemiseen, 

urheilun seuraamiseen ja urheilun tukemiseen. Onkin perusteltua todeta, että 

ilman talouselämää ei urheilua nykymuodossaan esiintyisi. Siksi urheiluun 

liittyvä tutkimustyö on nähtävä tärkeänä taloustieteellisen tutkimuksen osa- 

alueena.

Aivan kuten talouselämä, myös maantiede vaikuttaa olennaisesti kaikkeen 

urheilutoimintaan ja siten urheilumaantieteellinen tutkimus, jota on 

toistaiseksi esiintynyt suhteellisen vähän, täydentää tietämystä urheiluun 

liittyvistä kysymyksistä. Tämän urheilumaantieteen alueeseen kuuluvan, 

mutta talouselämän urheiluun liittyviä intressejä vahvasti sivuavan 

tutkielman tarkoituksena on tuottaa lisää eri urheilulajien kiinnostavuuteen 

ja sijantikysymyksiin liittyvää informaatiota. Tutkielman tekemisen 

innoittajana on ollut kirjoittajan henkilökohtainen kiinnostus urheiluun ja 

siihen liittyviin ilmiöihin, erityisesti urheiluelämän piirissä esiintyviin 

sijaintikysymyksiin ja urheilun käyttämiseen yritysten markkinoinnin 

välineenä.
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Tämän tutkielman kirjoittamisen kannalta oleellinen empiirinen 

tutkimusmateriaali on peräisin Kesko Oy:n teettämästä “Olympiaurheilun 

tukeminen 1996”-tutkimuksesta. Keskon tätä tutkielmaa koskevana 

intressinä on myynninedistämisessään voimakkaasti urheiluun satsaavana 

yrityksenä selvittää, miten sen olisi tarkoituksenmukaisinta jakaa tukensa eri 

urheilulajien kesken. Erityisen tärkeää vuodesta 1989 Suomen 

olympiaurheilun ainoana virallisena tukijana toimineen Keskon kannalta on 

selvittää, mitkä olympiaurheilulajit ovat kuluttajien kiinnostuksen kohteena 

eri puolilla Suomea, jotta näiden lajien tapahtumia ja edustajia osattaisiin 

käyttää myynninedistämiseen alueilla, joilla niiden vetovoima on 

mahdollisimman suuri.

1.2 Tutkimusongelma, tutkielman tavoitteet ja tutkielman rajaukset

Tutkielman tutkimusongelmana on selvittää, mitkä urheilulajit koettiin 

vuonna 1996 Suomessa Keskon eri toimialueilla kiinnostavina ja millaisia 

vaihteluita tässä suhteessa esiintyi. Koska urheilulajien kiinnostavuutta 

käsittelevää alueellisen painotuksen sisältävää kattavaa teoreettista pohjaa ei 

ole luotu, on tutkielman teoreettisena tavoitteena lähinnä hahmottaa ne 

tekijät, joilla on merkitystä urheilulajien alueelliselle kiinnostavuudelle. 

Juuri tähän tutkimusaiheeseen soveltuvan teoriakehikon puute mahdollistaa 

kappaleessa 2 suoritetun erilaisten tekijöiden analysoinnin ja siten tämän 

tutkielman teoreettinen osa on luonteeltaan enemmän kartoitus- kuin 

selitystyötä. Kappaleessa 2 urheilulajien alueelliseen kiinnostavuuteen 

vaikuttavia tekijöitä on tarkasteltu yleismaailmallisesta näkökulmasta, joten 

kappaleessa 3 on paneuduttu yksinomaan Suomen urheiluelämän 

erityispiirteisiin. Koska tutkielman empiirisen osan tutkimusaineisto 

rajoittuu Keskon Taloustutkimuksella teettämään “Olympiaurheilun 

tukeminen 1996”-tutkimukseen, on kappaleessa 4 esitelty sekä Keskoa
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yrityksenä että erityisesti sen Suomen Olympiakomitean kanssa harjoittamaa 

yhteistyötä ja tämän yhteistyön johdosta syntyneitä olympiatutkimuksia. 

Kappaleissa 3 ja 4 luodaankin siten pohjaa kappaleessa 5 esitettyjen 

tutkimustulosten ymmärtämiselle.

Tutkielman empiirisen osan tavoitteena on muodostaa kuva eri urheilulajeja 

kohtaan Suomessa tunnetusta kiinnostuksesta ja sen alueellisista eroista. 

Tätä kautta tutkielman tavoitteena on myös antaa yrityksille, tässä 

tapauksessa erityisesti Keskolle, valmiuksia ymmärtää millaisia 

valtakunnallisia ja alueellisia markkinointistrategioita urheilusponsorointiin 

panostavan yrityksen olisi Suomessa järkevintä noudattaa. Tutkielman 

empiirisessä osassa rajoitutaan tarkastelemaan Suomessa harjoitettavien 

urheilulajien alueellista kiinnostavuutta Manner-Suomen alueella. 

Ahvenanmaan maakunta ei kuulu tutkimuksen piiriin. Siihen, onko henkilön 

kiinnostus tiettyä urheilulajia kohtaan lähtöisin omakohtaisesta urheilun 

harjoittamisesta vai penkkiurheilusta, ei tutkimuksessa oteta kantaa, vaan 

molemmat lähtökohdat oletetaan mahdollisiksi.

1.3 Käsitteiden määrittely

Kiinnostavuus: Mielenkiinto, viehtymys, harrastus, intressi. Kiinnostus 

asiaan tai asiaa kohtaan (Nykysuomen sanakirja I 1978, 363).

Liikunta: Urheilun rinnakkaisnimitys, jolla tarkoitetaan kuntoliikunnalle 

ominaisia urheilumuotoja (FACTA 2001 1984, 188).

Urheilu: Niiden liikuntamuotojen yhteisnimitys, joiden tavoitteena on 

kilpailumenestyksen ja hyvän tuloksen saavuttaminen tai tyydytyksen ja 

virkistyksen saaminen suoritukseen liittyvästä ruumiillisesta ponnistuksesta
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sekä samalla myös fyysisen kunnon kohottaminen ja ylläpitäminen (FACTA 

2001 1984, 417). Varsinaisesti tietty kilpailullinen fyysinen toiminta 

muuttuu urheiluksi, kun sen säännöt standardisoidaan ja vahvistetaan, sen 

ympärille muodostetaan järjestöllistä toimintaa ja kilpailutoiminta saa 

järjestäytyneet muodot (Coakley 1982, 10).

Urheilulaji: Urheilu on jakaantunut urheilumuotoihin, joilla tarkoitetaan 

yhden tai useamman lajin tai lajiryhmän käsittävää lajikokonaisuutta. 

Monipuoliset urheilumuodot, kuten yleisurheilu, jaotellaan lajiluokkiin, 

jotka puolestaan jakautuvat edelleen lajiryhmiin. Lopuksi lajiryhmät 

jakautuvat vielä yksittäisiksi urheilulajeiksi.

Esimerkki:
Urheilumuoto Laj ¡luokka Lajiryhmä Urheilulaji

Yleisurheilu Juoksut Pikamatkat Miesten/Naisten 100 m juoksu

(Spectrum tietokeskus 1980, 542)

Yleisellä tasolla keskusteltaessa ylläoleva jako on kuitenkin melko 

ongelmallinen. Todellisuudessa yleisessä kielenkäytössä esimerkiksi 

jääkiekko, mäkihyppy ja yleisurheilu käsitetään rinnakkaisiksi 

urheilulajeiksi, vaikka tarkkaan ottaen näistä vain jääkiekko on urheilulaji, 

mäkihyppy puolestaan lajiryhmä ja yleisurheilu urheilumuoto. Koska 

edellämainittuja käsitteitä siis käytetään yleisessä kielenkäytössä usein 

sekaisin ja niiden alkuperäinen ja tarkka merkitys on hämärtynyt, puhutaan 

tässäkin tutkielmassa pääsääntöisesti urheilulajeista silloinkin, kun oikeampi 

ilmaus olisi urheilumuoto, lajiluokka tai lajiryhmä. Näin siksi, että tarkempi 

jaottelu aiheuttaisi todennäköisesti enemmän sekaannusta kuin hyötyä ja 

siksi, että tutkielman empiirisen osan muodostavassa Keskon teettämässä 

tutkimuksessa vastaajat ovat saaneet nimetä seuraamiaan urheilulajeja 

ilman, että kyseistä käsitettä olisi tarkemmin määritelty.
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1.4 Urheilumaantiede tieteenalana

Laajasti määritellen urheilumaan tieteen voi käsittää tarkoittavan urheiluun 

liittyvän toiminnan ja sitä selittävien muuttujien alueellisen vaihtelun 

tutkimusta. Hieman täsmällisemmän määritelmän urheilumaantieteelle on 

esittänyt eräs urheilumaantieteellisen tutkimuksen tunnetuimmista 

uranuurtajista, englantilainen John Bale (1989, 4), joka kirjassaan Sports 

Geography määrittelee oman tieteenalansa seuraavasti: “Lyhyesti sanottuna 

urheilumaantiede merkitsee tutkimusta, joka kohdistuu a) urheilutoimintaan 

maapallon pinnalla ja siihen kuinka sen tilallinen jakauma on aikojen 

kuluessa muuttunut, b) urheilumaaperän muuttuvaan luonteeseen ja 

urheiluympäristön ja siihen osallistuvien ihmisten väliseen symbioosiin ja c) 

kuvausten muodostamiseen tilallisesta ja ympäristöllisestä muutoksesta 

urheiluympäristössä”.

1.4.1 Urheilumaantieteen luonne ja kehitys

Urheilu on olennainen osa useimpien nykyisten yhteiskuntien kulttuuria ja 

sen vuoksi se on vetänyt puoleensa runsaasti akateemista tutkimusta. 

Etenkin lääketieteen, psykologian, historian ja sosiologian alueilla urheilun 

tutkimuksessa on saavutettu merkittäviä tuloksia. Myös taloustieteellisestä 

näkökulmasta lähtöisin oleva urheilun tutkimus on saanut lisää jalansijaa 

urheilun kaupallistumisen edetessä. Sen sijaan maantieteellinen kiinnostus 

urheilua kohtaan on ollut melko vähäistä, mikä on yllättävää monestakin 

syystä. Ensinnäkin urheilu on merkittävä talouden sektori ja siksi sen tulisi 

kiinnostaa talousmaantieteilijöitä. Toiseksi urheilu on tärkeä kulttuurin osa- 

alue, minkä vuoksi sen voisi olettaa olevan kiinnostava 

kulttuurimaantieteellinen tutkimuskohde. Kolmanneksi maantieteellisesti 

kiehtovaksi kokonaisuudeksi voisi ajatella fyysisen maantieteen ja urheilun
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välisen suhteen, koska ympäristö ja urheilutoiminta ovat kiistatta kiinteässä 

vuorovaikutussuhteessa toisiinsa.

Maantiede ja urheilu ovat sikälikin lähellä toisiaan, että monista muista 

vapaa-ajan aktiviteeteista poiketen miltei kaikki urheilulajit vaativat juuri 

tietynlaista paikkaa tai aluetta suoritusten näyttämöksi. Itse asiassa Bale 

(1989, 2) kuvaa sekä maantiedettä että urheilua “tilatieteiksi” (science of 

space), koska ne molemmat käsittelevät tilaa ja eri mahdollisuuksia tilan 

täyttämiseen. Rooney (1975, 58-59) puolestaan määritteli jo 1970-luvulla 

urheilun tilallisen kehityksen ja maantieteen välisen yhteyden seuraavasti: 

“Urheilu syntyy ja leviää, kehittää tilallisen organisaation ja lopulta 

alueellistuu. Joissakin tapauksissa kehitys jatkuu satojen vuosien ajan, 

toisissa se on hyvin lyhyt prosessi. Ajanjaksosta riippumatta tapahtumien 

ketju saa aikaan maisemallisia muutoksia uusien rakennelmien muodossa ja 

nämä puolestaan vaikuttavat ympäröivään maankäyttöön ja 

liikenneyhteyksien kehittymiseen, jotta ihmisillä olisi mahdollisuus käydä 

urheilutapahtumissa. Siksi urheiluun liittyvään tilankäyttöön kohdistuvaan 

tutkimukseen on suuri tarve.”

Juuri paikan ja tilan oleellisuus urheilun harrastamisen mahdollistajina on 

saanut maantieteilijät lopulta kiinnostumaan urheilusta omasta 

näkökulmastaan. Balen (1988, 510-511) mukaan paikka on urheilun 

kannalta merkityksellinen ainakin kolmessa toisistaan poikkeavassa 

merkityksessä. Ensinnäkin paikka vaikuttaa urheilusuorituksiin ja urheilussa 

saavutettaviin tuloksiin, ei vain fyysisen maantieteen osalta, vaan myös 

alueellisuuteen ja yhteisöllisyyteen liittyvien ajatusten kautta. Toiseksi 

urheilu, etenkin kansainvälinen urheilu, tarjoaa erään harvoista 

mahdollisuuksista MacAloonin (1981, 241-280) kuvaamaan

“kulttuurienväliseen tirkistelyyn” (cross-cultural voyerism) eli tietynlaiseen 

populaarietnografiaan vastakohtana korkeakulttuurille aikanaan tyypillisille
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muodoille, kuten herrasmiesten klubeille tai maantieteellisille seuroille. 

Kolmanneksi suuri joukko urheiluun liittyviä topofilisia seikkoja vaikuttaa 

ihmisten ajatuksiin paikkakuntaa kohtaan tunnetusta mieltymyksestä ja 

ylpeydestä.

Yhdysvallat on ollut tieteenalana nuoren urheilumaantieteen keskus. 

Association of American Geographers on 1970-luvun alusta lähtien 

järjestänyt vuotuisissa kokouksissaan myös urheilumaantieteellisiä istuntoja, 

koska Yhdysvalloissa huomattiin ensimmäisinä, että urheilun sijoittaminen 

aiempaan tapaan joko sosiaalisen tai vapaa-ajan maantieteen alaisuuteen 

tuotti epätyydyttäviä tutkimustuloksia. Urheilun merkittävyys ei sallinut sen 

näkemistä vain edellä mainittujen maantieteen osa-alueiden

seurannaisilmiönä. Kuitenkin huolimatta 1970-luvulla alkaneesta

kehityksestä Bale (1988, 507) katsoi vielä 1980-luvun lopulla

urheilumaantieteen olevan tieteenalana formatiivisella asteella. Bale näkee 

urheilumaantieteessä olleen taipumusta empirististen tai positivististen

käsitysten omaksumiseen. Strukturaalisia periaatteita hyödyntäviä

lähestymistapoja ei juuri ole sovellettu silloinkaan, kun humanistinen trendi 

on ollut ilmeinen. Siksi hänen mielestään muiden tieteenalojen, kuten 

sosiologian tai taloustieteen edustajien suorittamissa “maantieteellisissä” 

tutkimuksissa on usein omaksuttu paljon kriittisempi näkökulma 

nykyaikaisen urheilun ilmiöihin.

1.4.2 Urheilumaantieteen suuntaukset

Balen (1988, 507-519) näkemyksen mukaan urheilumaantieteellisissä 

tutkimuksissa on viisi päätyyppiä. Ensinnäkin melko suuri joukko 

tutkimuksia on keskittynyt urheiluun liittyvien tekijöiden ajallisen ja 

paikallisen vaihtelun tunnistamiseen. Esimerkiksi urheilun diffuusiota
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(muiden muassa Bale 1982, 38-63; Rooney & Johnson 1983, 85-123) ja 

urheiluinnovaatioita (esimerkiksi Bale 1978, 188-197) on analysoitu 

hägerstrandilaista mallia apuna käyttäen. Nämä tutkimukset ovat tosin 

saaneet osakseen kovaa kritiikkiä niiden kiistattomasta näkökulmasta 

diffuusioprosessiin. Paikallista vaihtelua edustavista maantieteellisistä 

tulkinnoista voidaan mainita tutkimukset urheilun harrastajien ja pelaajien 

“tuotannosta” asukaslukuun suhteutettuna (esimerkiksi Bale 1985; Ojala & 

Kureth 1975 177-198; Curtis & Birch 1987 229-244) ja tutkimukset 

kannattaja-alueista (esimerkiksi Dow 1978 11-22; Shelley & Carlin 1984, 

77-95).

Toinen urheilumaantieteen suuntaus rakentuu alueelliselle lähestymistavalle 

ja keskittyy mallintamaan ja analysoimaan huippu-urheilijoiden 

muuttokäyttäytymistä (esimerkiksi McConnell 1983, 79-106; 1984, 27-43; 

Rooney 1987). Tämänkaltainen tutkimus on herättänyt suurta mielenkiintoa, 

koska urheilijoiden rekrytoinnin tilalliset rajoitteet ovat merkittävässä 

määrin vähentyneet ja 1990-luvulla urheilijarekrytointia harjoitetaan 

monissa tapauksissa maailmanlaajuisesti. Tämänkin tutkimussuunnan 

pioneerimaa on Yhdysvallat, mikä on varsin luonnollista, koska 

Yhdysvaltojen urheiluelämä perustuu pitkälti koulutusjärjestelmään, jossa 

oppilaitokset pyrkivät rekrytoimaan lahjakkaita urheilijoita oppilaikseen.

Urheiluseurojen muuttamiseen ja uudelleensijoittumiseen keskittyneet, 

pääasiassa taloustieteilijöiden ja muiden maantieteen ulkopuolelta tulevien 

tutkijoiden julkaisut muodostavat urheilumaantieteen kolmannen alaryhmän. 

Tähän ryhmään kuuluvat tutkimukset perustuvat pitkälti tilastotieteellisiin ja 

matemaattisiin malleihin (esimerkiksi Walker 1986, 203-207). Näissä 

tutkimuksissa pyritään osoittamaan taloudellisen rationaalisuuden 

kasvavassa määrin vaikuttavan urheiluelämän sijaintikysymyksiin ja 

ennakoimaan optimaalisia sijaintimalleja tulevaisuuden
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urheiluaktiviteeteille. Tähän ryhmään kuuluvissa tutkimuksissa on esitetty 

havaintoja siitä, että urheiluun liittyvän talouselämän alimmat hierarkiatasot 

ovat kaventumassa ja rajalliset katsojamarkkinat siirtymässä pääasiassa 

kaikkein menestyneimpien seurojen hallintaan, mikä edelleen saattaa johtaa 

jopa taloudellisesti heikommassa asemassa olevien menestymättömien 

seurojen eliminoitumiseen. Eräät tutkijat ovat kiinnittäneet huomiota siihen, 

ettei sijainnilla varsinkaan ammattilaisurheilussa enää ole tunnearvoa. 

Mikäli perinteinen sijaintipaikka ja raha asetetaan vastakohdiksi, 

jälkimmäinen voittaa (Ingham & Hardy 1985, 85-103). Laajempien 

kansantaloudellisten kysymysten ja ammattilaisurheilun tilallisten 

muutosten välistä yhteyttä on laajimmin tutkittu Isossa-Britanniassa 

(esimerkiksi Connell 1985 240-242), jossa urheilulajeista ainakin

ammattilaisjalkapalloilu nähdään eräänlaisena teollisuudenhaarana.

Urheilumaantieteen neljänteen tutkimusryhmään kuuluvat 

urheilutapahtumien ulkoisiin tekijöihin ja kerroinvaikutukseen (multiplier 

effect) keskittyneet tutkimukset. Suhteellisen yksinkertaisiin empiirisiin 

lähestymistapoihin pohjautuvat pienehköjen urheilutapahtumien vaikutusta 

kuvaavat tutkimukset (esimerkiksi Marsh 1984, 48-55) ja

ammattilaisurheiluseurojen paikallisen kerroinvaikutuksen merkitykseen 

perehtyneet tutkimukset (esimerkiksi Schaffer & Davidsson 1975 276-96; 

1985) ovat tälle ryhmälle tyypillisiä.

Viidennen urheilumaantieteen suuntauksen tutkimuksissa on selkeästi 

humaani ja kulttuurimaantieteellinen näkökulma urheiluun ja 

urheilumaisemaan (sport landscape). Poikkitieteellinen kiinnostus 

urheilumaisemaan on johtanut laajaan ajatuskirjoon urheilupaikkojen 

luonteesta (esimerkiksi Neilson 1986, 39-47; Raitz 1987, 4-19). 

Urheiluympäristö, kuten esimerkiksi työpaikkakin, on kehittynyt tavalla, 

joka saattaa merkitä tulevaisuudessa yhä pitemmälle menevää alueellista
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erikoistumista ja aktiviteettien jakautumista. Lisäksi muiden muassa 

Galtung (1984, 12-19) on kiinnittänyt huomiota nykyaikaisen huippu- 

urheilun tietyllä tavalla luonnonvastaiseen kehitykseen, koska useimmat 

huippu-urheilutapahtumat vaativat suorituspaikakseen lähes 

“laboratorioympäristön”, jossa tuloksia voidaan tehdä kontrolloiduissa 

olosuhteissa. Puhtaassa luonnossa on liikaa vaihtelua, liian paljon häiritseviä 

tekijöitä. Toisaalta Eichberg (1986, 99-121) muistuttaa urheiluelämässä 

silloin tällöin tapahtuneen “vihreitä vallankumouksia”, jotka ovat johtaneet 

hölkkä- ja suunnistusbuumeihin tai muiden niiden kaltaisten 

luonnonläheisten liikunnan muotojen suosion kasvuun.

1.4.3 Aiemmat suomalaiset urheilumaantieteelliset tutkimukset

Suomessa varsinaista urheilumaantieteellistä tutkimusta ei ole juuri tehty. 

Urheiluun liittyvä tutkimustyö tapahtuu Suomessa pääasiassa Jyväskylän 

yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa, mutta sielläkään 

maantieteellisestä näkökulmasta lähtevä tutkimus ei ole saavuttanut 

merkittävää jalansijaa. Selkeästi alueellisen näkökulman sisältäneitä 

tutkimuksia on olemassa vain muutama, kuten Sänkiahon ja Simolan 

vuonna 1977 julkaisema Kilpaurheilun keskittyneisyys ja Sänkiahon, 

Saukkosen ja Kiviahon vuonna 1982 julkaisema Liikuntakulttuurin 

alueellinen erilaistuneisuus.

Suomalaisten vapaa-ajan toimintaan liittyen on kuitenkin muuten tehty 

paljon tutkimuksia, joista useat ovat ottaneet jossain määrin kantaa myös 

alueellisiin kysymyksiin. Viimeisin urheilua koskeva perusteellinen 

harrastustutkimus on Esko Rannon ja Juhani Pehkosen tammikuussa 1995 

julkaisema Suomen Liikunta ja Urheilu rydle tehty Liikuntagallup 1994. 

Siinä Ranto ja Pehkonen käsittelevät myös urheiluharrastuksen eroja
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Suomen eri osissa sekä liikunnan omakohtaisen harrastamisen että paikan 

päällä tapahtuvan urheilulajien seuraamisen kannalta. Ranto ja Pehkonen 

eivät kuitenkaan ota kantaa urheilulajien yleiseen kiinnostavuuteen, jonka 

perustana saattaa olla oman urheiluharrastuksen ja omakohtaisen, paikan 

päällä tapahtuvan urheiluyleisönä toimimisen lisäksi muita toimintoja, kuten 

urheilulajien seuraaminen joukkotiedotusvälineistä. Pelkkä katsomoyleisön 

määrähän ei välttämättä anna selvitystä urheilulajien todelliseen yleiseen 

kiinnostavuuteen, koska on aivan luonnollista, että niitä urheilulajeja, joiden 

huipputapahtumia on runsaasti tarjolla tietyllä alueella, käydään siellä 

seuraamassa suhteellisesti enemmän kuin muualla. Katsojalukuvertailu ei 

kuitenkaan kerro sitä, ovatko ihmiset todella aidosti kiinnostuneita 

tapahtumista, joissa käyvät, vai kompensoivatko he niitä seuraamalla 

kilpailevan tarjonnan puutetta. Ranto ja Pehkonen eivät myöskään 

varsinaisesti pyri löytämään selittäviä tekijöitä urheilulajien suosioiden 

vaihteluille. Tämän tutkielman kaltaista yleisesti urheilulajien 

kiinnostavuutta Suomen eri osissa käsittelevää dokumenttia ei olekaan 

aiemmin julkaistu.

2. URHEILULAJIEN ALUEELLISEEN KIINNOSTAVUUTEEN 

VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

2.1 Urheilulajien alueellinen kiinnostavuus

Yksinkertaisesti määritellen alue tarkoittaa tiettyä määrää tilallisesti 

toisissaan kiinni olevia paikkoja, joilla on joku tietty yhteinen piirre. 

Yleensä ihmisille tärkeimmät alueet ovat sellaisia, jotka ovat ikään kuin 

sisäänrakennettuina heidän ajatusmaailmassaan. Urheilun kohdalla tämä 

tarkoittaa sitä, että urheilua seuraavat ihmiset yhdistävät tietämyksensä
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perusteella tietyt alueet tiettyihin urheilulajeihin ja päinvastoin. Kanadasta 

puhuttaessa useimpien urheilun harrastajien mieleen tulee jääkiekko, 

Brasiliasta jalkapallo ja Suomessa vaikkapa Sotkamosta pesäpallo. Tiettyjen 

valtioiden tai kansallisuuksien omaperäiset lajit identifioidaan alueellisesti 

kaikkein selkeimmin. Härkätaistelua ajateltaessa mieleen tulee Espanja, eikä 

sumopainia luultavasti kukaan assosioi muualle kuin Japaniin. Tällaiset 

stereotyyppiset laji-alue-yhdistelmät ovat varsin tuttuja, mutta todellinen 

tietämys siitä, miten mielikuvat vastaavat vastaavat todellisuutta, on 

puutteellista. Tämän tutkielman tarkoituksena onkin hahmottaa Suomen 

todellisia maantieteellisiä urheilualueita mielikuvallisten sijaan.

Urheilulajiin voidaan katsoa kohdistuvan alueellista kiinnostusta, kun 

tietyllä kriteerillä rajatun alueen sisällä esiintyy urheilulajin harrastusta ja 

siihen liittyvää oheistoimintaa. Jotta urheilun interregionaalista vaihtelua 

olisi mahdollista analysoida, on urheilulajit luokiteltava tiettyyn 

järjestykseen niiden alueellisen suosion ja ympäristövaikutusten perusteella. 

Rooneyn (1974, 12) käsityksen mukaan useimmissa valtioissa on yhdestä 

kolmeen dominoivaa urheilulajia. Esimerkiksi Yhdysvalloissa 

pääurheilulajit ovat baseball, amerikkalainen jalkapallo ja koripallo. Isossa- 

Britanniassa jalkapallo on ykköslaji, mutta myös krikettiä ja rugbyä pidetään 

suuressa arvossa. Brasiliassa jalkapallo on miltei uskonnon asemassa ja 

jääkiekko on kanadalaisten kansallispeli.

Yhden valtion laajuisella alueella on siis tavallisesti muutama valtalaji. 

Pienemmille alueille mentäessä edellämainituissa maissakin esiintyy suurta 

urheiluelämän hajaannusta ja muiden lajien suosiossa paikalliset valtion 

sisäiset vaihtelut saattavat olla melkoisia. Rooney (1974, 12) toteaakin, että 

jokaisella maalla ja jopa jokaisella pienelläkin alueella on oma 

urheilumaantieteensä, joka on osa sen koko sosiokulttuurista maantiedettä.
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Tällöin tietyt alueet yhdistetään tiettyihin urheilulajeihin, joskin mikrotasolla 

tämän identifioinnin aste vaihtelee voimakkaasti.

Miksi tietyt alueet yhdistetään tiettyihin urheilulajeihin ja mihin kaikkiin 

tekijöihin tämänkaltainen alueellinen kiinnostus perustuu, ovat kysymyksiä, 

joihin vastaamiseen ei toistaiseksi ole luotu kattavaa teoreettista 

urheilumaantieteellistä viitekehystä. Tässä tutkielmassa on lähdetty siitä, 

että pyrittäessä tarkastelemaan syitä, jotka vaikuttavat eri urheilulajien 

alueelliseen suosioon, on käsiteltävä sekä ihmisten motivaatioon perustuvaa 

käyttäytymistä että ympäröiviä alueellisia olosuhteita. Kysyntä-tarjonta- 

akselilla tarkasteltuna ihmisten motivaatiotekijät muodostavat ikään kuin 

urheilulajien kysynnän ja ympäristötekijöiden vaikutuksesta syntyvät 

harrastusmahdollisuudet tarjonnan. Urheilulajien kysyntä on siis ihmisistä 

itsestään lähtevää, mutta tarjontapuoli, ympäristötekijät, ohjaavat viime 

kädessä ihmisiä sellaisten lajien pariin, joiden seuraamiseen ja 

suorittamiseen on olemassa realistiset tai parhaassa tapauksessa jopa 

optimaaliset mahdollisuudet.

2.2 Kiinnostuksen syntymiseen vaikuttavat motivaatiotekijät

Kaikkea ihmisen toimintaa ei milloinkaan voida aukottomasti selittää 

tilastollisiin ja matemaattisiin metodeihin perustuvalla lähestymistavalla, 

joka ei ota huomioon inhimillisten tekijöiden vaikutusta. Urheiluun 

liittyvistä inhimillisistä tekijöistä tärkein on motivaatio, sillä se on 

ratkaiseva seikka yksilön suhteessa urheiluun yleensä ja tiettyihin 

urheilulajeihin erityisesti. Motivaatio on ihmisen toimintaa ohjaava sisäinen 

tila, jonka vaikutuksesta ihminen pyrkii toimimaan tiettyjen päämäärien 

saavuttamiseksi (Pierce 1989, 113). Useimmilla ihmisillä voidaan havaita 

olevan tiettyä, mahdollisesti tiedostamatontakin, motivaatiota urheilun

17



seuraamiseen. Tämän vuoksi urheilu on yksi merkittävimmistä ihmisten 

vapaa-ajanviettomuodoista.

Jotta urheilun yleistä suosiota ja kysyntää olisi mahdollista ymmärtää, on 

selvitettävä miksi ihmiset seuraavat urheilua, osallistuvat erilaisiin vapaa- 

ajan tapahtumiin ja valitsevat tiettyjä tuotteita ja palveluita. Grinstein (1955, 

185) on esittänyt monia peruspsykologisia vapaa-ajan käyttäytymistä 

selittäviä motivaatiotekijöitä. Hänen keskeinen ajatuksensa on tarve 

“irrottautua kaikesta”, mikä merkitsee rutiinin katkaisua ja miljöön 

vaihdosta jokapäiväisten askareiden parista toisaalle. Urheilu tarjoaa tähän 

hyvän mahdollisuuden, koska sen parista on löydettävissä uusia ympäristöjä, 

jännitystä ja tilaisuuksia paineiden ja aggressioiden purkamiseen. 

Urheiluharrastuksesta saatavaan nautintoon osallistuakseen ei edes tarvitse 

itse aktiivisesti urheilla, vaan monille pelkkä urheilun passiivinen 

seuraaminen on riittävä vaihtoehto (Coakley 1982, 165).

Sittemmin Grinsteinin ajatuksia on täydennetty useissa yhteyksissä. 

Matkailua, osittain urheilun kanssa kilpailevaa, osittain sitä täydentävää 

vapaa-ajan viettotapaa tutkiessaan Crompton (1979, 415) löysi seitsemän 

merkittävää sosiopsykologista motiivia vapaa-ajan toiminnalle:

1. Pako jokapäiväisestä normaaliympäristöstä

2. Itsensä etsiminen ja kehittäminen

3. Rentoutuminen

4. Arvovallan ja statuksen hankkiminen

5. Palautuminen (vähemmän rasittava toiminta)

6. Sukulaisuussuhteiden korostaminen

7. Sosiaalisen kanssakäymisen helpottaminen
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Urheilu, kuten matkailukin, sisältää mahdollisuuden kaikkien näiden 

elementtien toteuttamiseen, joten tätä taustaa vasten urheilun yleinen suosio 

vapaa-ajan toimintana vaikuttaa luonnolliselta.

Toinen matkailun tutkija Leiper (1984, 250) korostaa niin ikään kaikkeen 

vapaa-aikaan sisältyvän tilapäistä pakoa jostakin. Lisäksi hän erottelee 

toisistaan rentouttavan vapaa-ajan ja luovan vapaa-ajan. Urheilun alueella 

edellinen voidaan katsoa urheilun passiiviseksi seuraamiseksi ja 

jälkimmäinen liikunnan harjoittamiseksi. Rentouttavan vapaa-ajan 

perusfunktioiksi hän katsoo kolme seikkaa:

1. Lepo (henkisestä tai fyysisestä rasituksesta toipumista)

2. Rauhoittuminen (jännityksestä toipumista)

3. Viihde (tylsyydestä toipumista)

Näistä urheilun seuraamisen tarjoamat lepo- ja viihdeaspektit ovat 

ilmiselviä, mutta jännityksestä toipumisen suhteen analogia ei toimi, koska 

useimmiten urheilusta nimenomaan haetaan jännitystä elämään. Siten 

urheilun seuraaminen, joka parhaimmillaan on monenlaisia elämyksiä 

tuottavaa ja ihmisen kamppailuvietteihin vetoavaa, ei välttämättä ole paras 

mahdollinen rauhoittumiskeino, vaikka jännitys onkin erityyppistä kuin 

normaalielämässä koettavat jännitystilat. Toisaalta, mikäli rauhoittumisella 

ymmärretään tietynlaista energian purkamista, tämäkin toteutuu. Joka 

tapauksessa Grinsteinin, Cromptonin ja Leiperin esittämien ajatusten 

sovellusten voidaan katsoa selittävän urheilun seuraamisen ja urheilemisen 

yleistä menestystä vapaa-ajan harrasteiden joukossa.

Urheilua seuraavat ihmiset voidaan motivaatioteorioiden pohjalta jakaa 

viiteen ryhmään samalla tavoin kuin Pearce ja Caltabiano (1983, 16-20), 

Maslowin (1959) ajatuksiin perustuen, jakoivat turistit heille tyypillisen
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matkailukäyttäytymisen perusteella. Maslowin luoma hierarkiajärjestelmä 

on varsin käyttökelpoinen, koska sen avulla on mahdollista koota sekä 

biologiset että sosiaaliset motiivit samaan kehikkoon ja koska se sisältää 

dynaamisen elementin, jossa ihmisen motivaatio voi vaihdella ajan ja 

tilanteiden muuttuessa. Se hyväksyy myös Harren, Clarken ja de Carlon 

(1985) esittämän yhä enemmän kannatusta saavan teorian, jonka mukaan 

ihmisillä on yleensä useampia motiiveja samanaikaisesti.

TAULUKKO 1. Urheilua seuraavien ihmisten luokittelu viiteen ryhmään 

Maslowin hierarkiajärjestelmän pohjalta.

1. Täyttymyksen tavoittelu

Täyttymystä tavoittelevat ihmiset haluavat saada tyydytystä, tuntea perinpohjaista iloa, hengellisyyttä, 
jopa maagisuutta ja olla täydellisesti mukana tapahtumassa, “toisessa maailmassa”. Tähän ryhmään 
kuuluvat urheilun seuraajat voivat olla itse huippu-urheilijoita tai välittömästi huippu-urheilun kanssa 
tekemisissä olevia henkilöitä, joille urheilu on suuri osa elämää.

2. Itsensä kehittäminen

Tämän ryhmän ihmiset haluavat kehittää tietojaan, taitojaan ja kykyjään. He ovat kilpailullisia, 
tuottavia ja kunnioitettuja. Heille on tärkeää miten muut ihmiset kokevat heidät. Urheilun seuraajista 
heihin kuuluvat aktiiviurheilijat ja kilpaurheilun parissa tiiviisti toimivat ihmiset.

3. Suhteiden rakentaminen

Tämän ryhmän ihmiset haluavat rakentaa ja laajentaa ihmissuhteitaan. He nauttivat osanotosta, 
yhteisestä ilosta ja yhteisestä aktiviteetista. He nauttivat yhtä lailla sekä muiden seuraamisesta että 
omasta toiminnastaan. He arvostavat yhteisten hyvien muistojen hankkimista. He ovat urheilun 
harrastajia ja/tai aktiivisia urheilun suoria kuluttajia, esimerkiksi kausikorttikatsojia.

4. Virkistys

Ryhmän neljä ihmiset haluavat olla turvassa, mutta eivät ikävystyä, kokea jännitystä, mutta ei 
varsinaista uhkaa. He arvostavat hauskuutta, epätavallisen näkemistä, erilaisia passiivisia kokemuksia. 
He ovat kiinnostuneita, mutta haluavat välttää varsinaisen toiminnan vaaroja ja uhkia. Urheilun 
seuraajista tähän ryhmään kuuluvat satunnaisesti urheilua harrastavat ja melko aktiivisesti joko 
katsomossa tai medioista urheilua seuraavat.

5. Rentoutuminen ja lepo

Tämän ryhmän ihmiset ovat kiinnostuneita lähinnä omasta hyvinvoinnistaan ja itsensä henkisestä 
hoitamisesta. He arvostavat peruspalveluita ja nauttivat arjen pakenemisesta ja heihin itseensä 
kohdistuvien vaatimusten puuttumisesta. Rentoutujaryhmän muodostavat urheilua niukasti 
harrastavat, lähinnä medioista ja satunnaisesti paikan päällä urheilua seuraavat henkilöt.
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Taulukossa 1 tasolta viisi ylöspäin siirryttäessä jokaisella tasolla on yhä 

vähemmän jäseniä, koska ylempien tasojen motiivit sisältävät alempien 

tasojen motiivit, joiden on täytynyt ensin tulla täysin tyydytetyiksi.

Mihin yksittäisiin lajeihin edellä käsitellyt urheilua seuraavat ryhmät 

keskittyvät, riippuu pitkälti vallitsevista ympäristötekijöistä, joita on 

käsitelty jäljempänä kappaleessa 2.3. Jos kuitenkin oletetaan ympäristön 

sisältävän mahdollisuuden kaikkiin eri vaihtoehtoihin, voidaan matkailun 

motivaatioteorioiden pohjalta löytää valintoja selittäviä motivaatiotekijöitä. 

Matkailua tutkinut Plog (1974, 55-58; 1987, 203-214) on esittänyt 

psykografisen profiilijaon (ks. kuvio 1), jolla hän pyrkii selittämään 

ihmisten matkustuskäyttäytymistä heidän sisäisistä lähtökohdistaan käsin.

KUVIO 1. Populaation jakautuminen psykografisen tyypin mukaan.

Psykosentrikot ovat sisäänpäin suuntautuneita, arkoja ja riskejä kaihtavia 

henkilöitä, kun taas allosentrikot ovat itseensä luottavia ja vaihtelunhaluisia 

seikkailijoita. Plog olettaa ihmisten jakauman psykosentrisistä allosentrisiin 

noudattavan normaalijakaumaa. Plogin havaintojen mukaan psykosentrikot, 

joita on suuri osa alimpien tuloluokkien ihmisistä, p refero ivat matkailussa 

pakettimatkoja ja tuttuja kohteita omaa aktiivisuutta karttaen. Allosentrikot, 

joita on suuri joukko suurituloisista ihmisistä, sen sijaan pyrkivät etsimään 

uutta, suosivat yksilöllisiä matkajärjestelyjä ja haluavat itse vaikuttaa



matkoihinsa. Urheiluun siirrettynä psykografinen jako tarkoittaisi siis sitä, 

että psykosentriset ihmiset olisivat lähinnä tuttujen ja turvallisten 

massaurheilulajien seuraajia, kun taas allosentrikot olisivat herkempiä 

keskittämään huomiotaan uusiin ja eri tavoin riskiä sisältäviin 

urheilulajeihin.

Allosentrikot ovat siis edelläkävijöitä ja mikäli allosentrisillä henkilöillä on 

tilaisuus saada tietoa tietyn urheilulajin olemassaolosta ja sen harrastamiseen 

on olemassa edes alkeelliset olosuhteet, on aina mahdollista, että 

voimakkaan sisäisen halun läpitunkemat edelläkävijäyksilöt pystyvät 

kehittämään urheilulajia varsin epäedullisissakin olosuhteissa. Urheilun 

historia tuntee lukemattomia tapauksia, joissa yksilön tahto, taito ja 

peräänantamattomuus ovat vieneet huipulle ankeista lähtökohdista 

huolimatta. Tällainen yksilön sinnikkyydestä lähtöisin oleva 

innovaatiodiffuusio yleensä edesauttaa kyseessä olevan lajin alueellista 

kiinnostavuutta ja saattaa aiheuttaa “lumipalloefektin”, jolloin kaikki tietyn 

lajin menestystekijät pyrkivät kumuloitumaan. Toisaalta ilman tiukasti 

perinteisissä lajeissa pitäytyviä psykosentrikoita urheilulajien kirjo olisi 

jatkuvassa käymistilassa. Vaikuttaa siltä, että urheilun alalla psykosentrikot 

pitävät olemassaolevia lajirakenteita yllä ja allosentrikot vaikuttavat omalla 

innovatiivisuudellaan urheiluelämän asteittaiseen kehittymiseen.

Myös Iso-Aholan (1982, 256-262) matkailumotivaation sosiaalipsykologista 

mallia voidaan soveltaa eri urheilulajien herättämään kiinnostukseen. Iso- 

Aholan mallissa vapaa-ajan toimintoihin liittyvää pakoelementtiä täydentää 

etsintäfunktio. Osa ihmisen käytökseen vaikuttavista motivaatiovoimista 

lähtee yksilön tarpeesta paeta henkilökohtaista rutiiniympäristöään 

(esimerkiksi henkilökohtaisia vaikeuksia ja epäonnistumisia) ja 

interpersonaalista rutiiniympäristöään (esimerkiksi työtovereita, perhettä, 

naapureita). Toiset motivaatiovoimat puolestaan vetoavat ihmisen haluun
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saavuttaa psykologisia tai sisäisiä, joko henkilökohtaisia tai 

interpersonaalisia palkkioita. Urheilussahan suuret ihmisryhmät voivat 

samaistumisen kautta kokea todellisuudessa varsin harvoille osuvan 

menestyksen (Coakley 1982, 165). Tämän perusteella voidaan olettaa 

ihmisten pyrkivän urheilun seuraamisessaan keskittymään sellaisiin 

aktiviteetteihin, jotka tarjoavat heille parhaan tilaisuuden karttaa 

arkipäiväisyyttä ja toisaalta mahdollisuuden kokea henkistä tyydytystä. 

Urheilua seurattaessa henkinen tyydytys on koettavissa lähinnä onnistuneista 

suorituksista ja niitä seuraavasta menestyksestä. Menestystä luonnollisena 

osana seuraava juhla taas on omiaan toimimaan arjen vastapainona. 

Lähtöedellytyksenä urheilulajin suosiolle on siis nähtävä jollain tavoin 

ilmenevä menestys, jonka saavuttaminen on puolestaan voimakkaasti 

kappaleessa 2.3 kuvatuista ympäristötekijöistä riippuvaista.

2.3 Kiinnostuksen syntymiseen vaikuttavat ympäristötekijät

Lasten leikkimistä ja urheilemista pidetään luonnollisena. Kaikilla ihmisillä 

tuntuu olevan tietty urheilullinen kapasiteetti, joillain jopa niin selkeästi 

havaittavissa olevia kykyjä, että heillä sanotaan olevan lahjoja tiettyyn 

toimintaan. Pitemmälle urheilua harrastettaessa lahjakkuuden merkitys 

suhteessa harjoitteluun kuitenkin vähenee. Cashmore (1990, 2) on tehnyt 

saman huomion urheilun seuraamisen suhteen. Hänen mukaansa ihmisillä 

on luonnollinen kiinnostus tiettyjä toimintoja kohtaan, mutta viime kädessä 

ympäristötekijät määrittävät pitkälti sen millaisia tapahtumia tai ketä 

henkilöitä seurataan. Ihminen siis oppii arvostamaan asioita ympäristön 

vaikutuksesta. Siten on syytä olettaa, että ympäristötekijöillä, joiden 

vaikutuksesta tiettyjä lajeja harrastetaan tietyillä alueilla, on erittäin suuri 

merkitys lajeihin kohdistuvaan yleiseen kiinnostukseen. Tämän vuoksi on 

syytä käsitellä tarkemmin ihmisen toimintaympäristön muodostavia
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osaympäristöjä pyrittäessä teoreettisesti tarkastelemaan ihmisten 

kiinnostuksen mahdollisia kohteita.

Talousmaantieteelleen käsityksen mukaan ihmisen todellinen 

toimintaympäristö on viiden toimintaympäristön synteesi. Nämä viisi 

toimintaympäristöä ovat luonnonympäristö, demografinen ympäristö, 

kulttuuriympäristö, poliittinen ympäristö ja talousympäristö. Näiden 

toimintaympäristöjen voidaan katsoa pätevän myös urheiluun liittyvän 

toiminnan alueella. Tähän on aiemmin päätynyt ainakin Heinilä (1986, 9), 

joka liikuntaseurojen toimintaa analysoidessaan käytti hieman laajentaen 

samoja toimintaympäristöjä. Siksi niitä on käytetty myös tämän tutkielman 

urheilulajien kiinnostavuuteen vaikuttavien olosuhdetekijöiden perusjakona. 

Tosin tässä tutkielmassa demografisen ympäristön asemesta käytetään 

ilmaisua väestöympäristö ja poliittisen ympäristön merkitys on käsitelty 

yleisen kulttuuriympäristön merkityksen osana kappaleessa 2.3.3.1.

On tärkeää huomata, että mikään yksittäinen tekijä harvoin selittää 

tyhjentävästi, miksi jotkut urheilulajit menestyvät tietyillä alueilla, mutta 

eivät toisilla. Tämän toteaa myös Rooney, joka tutkiessaan urheilulajien 

alueellista levinneisyyttä Yhdysvalloissa, päätyi käsitykseen, jonka mukaan 

moniteoriainen selitys on tällaisissa tilanteissa välttämätön. Hänkin yhtyy 

pääosin edellä esitettyihin selittäviin toimintaympäristötekijöihin. 

Esimerkiksi amerikkalaisen jalkapallon suosion perustaksi hän näkee 

Ohiossa ja Pennsylvaniassa taloudelliset, demografiset, etniset, 

koulutukselliset ja perinnetekijät, kun taas Texasissa ja Oklahomassa 

vastaava suosio perustuu hänen mukaansa lähinnä taloudellisiin ja 

ilmastotekijöihin (Rooney 1974, 283-289).
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2.3.1 Luonnonmaantieteelliset tekijät

Historiallisesti ajatellen ratkaisevin tekijä alueellisen kiinnostuksen 

syntymisessä tiettyä urheilulajia kohtaan on ollut luonnonolosuhteiden 

puolesta syntyvä mahdollisuus harjoittaa kyseistä lajia. Aivan 

alkuvaiheessaan urheilu ei ollutkaan urheilua sanan nykyaikaisessa 

merkityksessä, vaan lähinnä sotataitoa, metsästyskäyttäytymistä ja yleistä 

olemassaolon taistelua (Aalto 1987, 17). Luonnonmaantieteelliset olosuhteet 

ja arkiset sekä sotaisat toimet ovatkin alun perin olleet lähtökohtana urheilun 

synnylle.

Ajan myötä luonnonmaantieteen merkitys on vähentynyt, koska tekninen 

kehitys on edennyt niin pitkälle, että miltei kaikenlaisten keinotekoisten 

olosuhteiden luominen on mahdollista ja harrastamisen esteet tässä 

suhteessa vähentyneet. Keinotekoiset olosuhteet ovat monessa lajissa jopa 

täysin välttämättömiä lajin harrastamisen kannalta. Kaikissa tapauksissa 

keinotekoisetkaan olosuhteet eivät kuitenkaan voi korvata aitoja, vaan 

monet urheilulajit, esimerkiksi suunnistus, perustuvat täysin vapaan luonnon 

hyväksikäyttöön. Toiset lajit, kuten golf, puolestaan perustuvat modifioituun 

luontoon ja lisäksi useat lajit vaativat tietynlaisia luonnonoloja, esimerkiksi 

lunta tai vettä suoritusten onnistumiseksi. Siksi viimeistään taloudelliset 

realiteetit vaikuttavat siihen, että edelleen luonnonmaantieteelliset 

olosuhteet ohjaavat jossain määrin tietyn alueen harrastuneisuutta.

Luonnonmaantieteellisistä suureista urheilulajien kannalta merkityksellisiä 

ovat muiden muassa ilmastotyyppi, korkokuva ja vesistöjen runsaus. Näillä 

ja monilla muilla tekijöillä on vaikutuksensa ihmisten normaalielämään ja 

sen myötä heidän harrastuksiinsa. Miltei kaikkien nykyaikaisten, yleensä 

hyvinkin tiukasti tilallisesti määriteltyjen urheilulajien alkuperäiset versiot 

ovat syntyneet ilman mitään standardisoituja tilallisia rajoitteita. Yleiset
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alueet, kuten niityt, pellot, kukkulat ja kadut, toimivat alun perin urheilun 

suoritus- ja seuraamispaikkoina ja loivat puitteet urheilun kehittymiselle. 

Siksi on mahdotonta kuvitella, että esimerkiksi vuorikiipeily olisi lähtöisin 

korkokuvaltaan tasaisesta Tanskassa tai jääkiekko pääosin aavikkoa pinta- 

alaltaan olevasta Saudi-Arabiasta. Tämän pohjalta on helppo myös 

ymmärtää, että joidenkin lajien juurruttaminen “vieraalle maaperälle” 

saattaa tekniikan luomista mahdollisuuksista huolimatta olla varsin vaikeaa, 

jos luonnollista kontaktia kyseiseen toimintaan ei voi omalla alueella syntyä. 

Suorituspaikkojen standardisoinnilla on ollut lisäksi alueellisia seurauksia 

siksi, että huippusuorituspaikkoja ei välttämättä voida rakentaa kaikkialle, 

vaan mahdollisesti vain muutamia kokonaista maata kohti. Tämä vaikuttaa 

aina urheilun alueelliseen organisoitumiseen lajivalintojen kautta (Itkonen 

1996, 280).

2.3.1.1 Ilmastoja maaperä

Ilmastotyypillä ja alueen maaperällä on erittäin suuri merkitys urheilulajien 

harrastamiseen ja niiden seuraamistottumuksiin. Luonnollisin ilmastoon 

perustuva jako on urheilulajien määritteleminen kesä-ja talviurheiluihin sen 

mukaan, minkälaisten ilmasto-olosuhteiden vallitessa niiden harjoittaminen 

on luonnonympäristössä mahdollista. Ilmaston puolesta talvilajeiksi 

katsotaan sellaiset urheilulajit, joille lumi, jää tai muut alhaista lämpötilaa 

edellyttävät elementit ovat välttämättömiä. Tämä merkitsee sitä, että puhtaat 

talvilajit ovat urheilulajien joukossa sekä määrällisesti että 

harrastajamäärällisesti vähemmistönä, koska valtaosa maapallon ihmisistä 

asuu kokonaan lumettomilla tai talviaikaankin leudoilla seuduilla.

Ilmastollisista tekijöistä lämpötilan lisäksi ainakin sademäärä ja tuulisuus 

ovat voimakkaasti urheiluharrastusta ohjaavia tekijöitä. Thornes (1977,
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258-267) on esittänyt seuraavan kuvion sään merkityksestä 

urheilutapahtumille:

KUVIO 2. Sääolosuhteiden merkitys urheilulle Thornesin mukaan. 
(Bale 1989, 27).

Säätila

Vastus
1

Etu

Thornesin kuvion mukaan säätila on ulkotiloissa tapahtuvien urheilujen 

kohdalla merkittävä tekijä, koska säällä on suuri vaikutus tapahtumien 

onnistumiseen niin itse urheilusuoritusten kuin taloudenkin kannalta. 

Tietynlaiset epäsuotuisat olosuhteet, kuten sade, liiallinen tuuli tai kuumuus, 

saattavat johtaa jopa kilpailutapahtumien peruuntumiseen. Tämä on 

tyypillistä etenkin tietyille herkille lajeille, kuten mäkihypylle tai 

purjehdukselle. Tästä seuraa, että erityisolosuhteita vaativilla urheilulajeilla 

on taipumus sijoittua alueille, joilla niiden suorittamista häiritsevät 

luonnonolot ovat minimaaliset ja olosuhteet siten lähinnä optimia.

Paikalliset ilmasto- ja maaperätekijät määrittävät myös sen, voidaanko 

tiettyä urheilulajia harjoittaa pääasiassa uiko- vai sisätiloissa. Alunperin
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kaikkea urheilutoimintaa on harjoitettu ulkona, mutta uusia lajeja 

kehitettäessä monet on suoraan suunniteltu tapahtuviksi sisällä. Useimpia 

perinteisiäkin ulkolajeja harrastetaan nykyisin myös sisällä niillä alueilla, 

joilla säätila ei pysy riittävän stabiilina vuoden ympäri. Lisäksi monien 

lajien suuret urheilukilpailut pyritään järjestämään pääasiassa sisätiloissa 

ilmasto-oloista riippumatta. Sisätilojen rakentaminen on kuitenkin aina 

taloudellinen kysymys ja siten köyhillä alueilla urheilulajien kirjon voidaan 

olettaa olevan rikkaita alueita kapeamman.

2.3.1.2 Korkokuva ja vesistöt

Useimmat urheilulajit edellyttävät korkokuvaltaan tasaista aluetta vähintään 

tarvitsemansa kentän kokoiselle alueelle. Yleisesti ottaen suuret korkeuserot 

ja etenkin maan kaltevuus ovatkin urheilutoiminnalle negatiivisia seikkoja. 

Toisaalta melkoinen joukko urheilulajeja perustuu nimenomaan korkeuseron 

välttämättömyyteen. Lajeja, kuten alppihiihtoa, mäkihyppyä ja kelkkailua, 

vuoristokiipeilystä puhumattakaan, ei ole mahdollista harjoittaa ellei 

luonnosta löydy niiden suorituspaikkojen vaatimaa maastoa.

Korkokuvalla on myös toisentyyppinen urheiluvaikutus, sillä tietyn alueen 

korkeus merenpinnasta vaikuttaa siellä saavutettaviin urheilutuloksiin. 

Selvää on, että vuoristoisilla alueilla urheilu on vaikeaa, koska liiallinen 

korkeus tekee kaiken urheilun erittäin vaikeaksi kylmyyden ja etenkin ilman 

happipitoisuuden laskun vuoksi. Korkeus ei ole kuitenkaan yksiselitteisesti 

kielteinen asia, sillä tiettyyn pisteeseen asti vähäisempi ilman happipitoisuus 

edesauttaa kestävyyslajien harjoittelua ja toisaalta pienemmästä 

ilmanvastuksesta on monissa lajeissa selvää hyötyä. Korkean ilmanalan 

olosuhteet siis suosivat tiettyä lajeja, joiden piiristä mahdollisesti nousevat 

tähtiurheilijat voivat saavuttaa alueelle tietynkaltaisen urheiluprofiilin.
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Kuten vuoristot, myös vesistöt rajoittavat useimpien lajien harjoittamista, 

mutta ovat toisten edellytyksenä. Esimerkiksi uinti, vesipallo, melonta, 

soutu, purjehdus, purjelautailu ja moottoriveneily vaativat laajaa vesialuetta 

suorituspaikakseen. Kahden ensinmainitun kohdalla keinotekoiset uima- 

altaat ovat tosin syrjäyttäneet aidot vesistöt kilpailupaikkoina lähes täysin, 

mutta muut ovat edelleen vesistöolosuhteista riippuvaisia. Siten vesistöjen 

olemassaolo ja paikallinen yleisyys määrittävät hyvin monen urheilulajin 

levinneisyyttä, koska laajoja vesistöalueita ei pystytä taloudellisesti järkevin 

satsauksin luomaan, eikä niiden kaltaisten olosuhteiden tekninen 

simulointikaan ole helppoa.

2.3.2 Väestölliset tekijät

Väestölliset tekijät ovat urheilun kannalta kahdella tavalla olennaisia. 

Ensinnäkin eri populaatioiden koko, ihmisten määrä, ohjaa urheilutoiminnan 

laajuutta ja sen suuntautumista tietyllä alueella. Toisekseen alueella asuvien 

ihmisryhmien etniset, sosiaaliset ja muut vastaavat tunnuspiirteet vaikuttavat 

heidän osallistumiseensa urheilutoimintaan.

2.3.2.1 Väestömäärä

Tietyn alueen väestömäärä on varsin oleellinen lähtökohta sen 

mahdollisuuksille tuottaa urheilijoita ja urheilun seuraajia. Yleensä huippu- 

urheilullisesti kaikkein vahvimmat maat, esimerkiksi Yhdysvallat, Venäjä ja 

Saksa, ovat väkirikkaita maita. Poikkeuksen tästä syy-yhteydestä tosin 

muodostavat useimmat kehitysmaat, joista suurista väestömassoista 

huolimatta harvoin nousee huippu-urheilijoita ja toisaalta monet pienet 

maat, Suomi hyvänä esimerkkinä, jotka ovat menestyneet huippu-urheilussa
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väestömääräänsä nähden suhteettoman hyvin. Väestömäärä ei siis yksinään 

missään tapauksessa määritä tietyn alueen urheilupotentiaalia, mutta 

yleisperiaatteena voidaan pitää sitä, että suurempi väestömassa tuottaa sekä 

suuremman tähtiurheilijapotentiaalin että laajemmat

harrastusmahdollisuudet, jolloin väkirikkailla alueilla on paremmat 

mahdollisuudet menestyä urheilussa ja sen myötä luoda kiinnostusta 

urheilua kohtaan.

Väestömäärällisten tekijöiden ollessa kyseessä voidaan urheiluunkin 

soveltaa maantieteessä tärkeää keskuspaikkateoriaa, jonka mukaan 

asutuskeskittymiä esiintyy palvellakseen niitä ympäröivää aluetta. 

Paikkakuntien kokoon perustuva hierarkia ilmenee siten, että hyvin pienet 

paikat ovat olemassa palvellakseen paikallisia tarpeita ja ne tarjoavat vain 

muutamia peruspalveluita. Suuremmat paikkakunnat tarjoavat suuremman 

määrän palveluita suuremmalle alueelle. Urheilun tapauksessa Rooney 

(1975, 58) näki Yhdysvaltoja tarkastellessaan keskuspaikkateorian

toteutuvan siten, että tietyt aktiviteetit, kuten juniorijoukkueet, lukion 

jalkapallo-, koripallo- ja baseballjoukkueet, keilailumahdollisuudet ja muut 

vastaavat palvelut löytyvät pienistäkin asutuskeskuksista. Alempien liigojen 

ammattilais- ja yliopistojoukkueet tulevat yleensä keskikokoisista 

kaupungeista ja paras urheilutarjonta sijoittuu valtaurheilulajien 

mahtijoukkueiden edustamana suurimpiin kaupunkeihin.

Väestömäärän määrittämä talousalueen koko on etenkin nykyaikaista 

liiketoimintamuotoista urheilua alueellisesti säätelevä tekijä. Suurimmat 

markkina-alueet ovat siellä, missä on paljon ihmisiä. Siten menestykseen 

pyrkivien urheilutoimintojen on väestöön pohjautuvista taloudellisista syistä 

pyrittävä sijoittumaan lähelle suuria yleisömassoja ja tärkeitä sidosryhmiä. 

Urbanisaation aikaansaama markkina-alueiden kasvu ja sen myötä 

tapahtunut ammattilaisurheilun kehitys ovat olleet erityisen selvässä
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riippuvuussuhteessa ammattilaisurheilun mahtimaassa Yhdysvalloissa, jonka 

varhain muodostuneet kaupungit (esimerkiksi New York, Boston, Chicagoja 

St. Louis) ovat edelleen huomattavia urheilukeskuksia (Leonard II 1988, 45).

Erityisesti väestömäärällisten tekijöiden merkitys tulee esiin joukkuelajeissa, 

joissa samasta toiminnasta innostuneita ihmisiä on oltava suurehko joukko. 

Myös yksilölajeissa esiintyy huippu-urheilun keskittymistä, mutta niiden 

kohdalla on olemassa suurempi mahdollisuus, että optimaaliset olosuhteet 

voidaan joissain yksittäisissä lajeissa saada aikaan pienemmissäkin 

ympyröissä. Yleisesti ottaen väestököyhillä paikkakunnilla resurssien 

vajavuus kuitenkin monesti estää tarpeellisten suorituspaikkojen 

rakentamisen. Moen (1990, 47-49) on aiheellisesti korostanut 

urheilupaikkarakentamista tutkiessaan, että suorituspaikkoja luodaan sinne, 

missä niillä on eniten käyttäjiä. Siten keskimäärin suuremmalla 

paikkakunnalla on suorituspaikkojen puolesta mahdollisuus harrastaa 

useampia urheilulajeja kuin pienellä paikkakunnalla. Tämä puolestaan antaa 

aiheen olettaa, että suurilla paikkakunnilla ihmisten kiinnostus hajaantuu 

useampien kohteiden kesken. Toisaalta, kuten aiemmin kappaleessa 2.1 on 

todettu, yhden valtakunnan alueella on yleensä vain muutamia 

huippusuosittuja menestyslajeja. Valtakunnallisesti ajatellen suurilla 

paikkakunnilla on tällöin suurempi mahdollisuus menestyä juuri niissä, mikä 

korostaa näiden lajien alueellista kiinnostavuutta ja saattaa kumota 

kiinnostuksen hajaantumisen aiheuttaman vaikutuksen. Keskus-periferia- 

jaon voi joka tapauksessa olettaa olevan merkityksellinen ainakin 

joukkueurheilulajien seuraamisen kannalta siitä huolimatta, että media 

tavoittaa yleensä syrjäseudun siinä missä keskuksenkin.
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2.3.2.2 Väestörakenne

Tietyn alueen väestörakenne ohjaa alueen urheilusuuntautuneisuutta, koska 

eri ihmisryhmillä on erilaisia preferenssejä urheilun suhteen. Sukupuoli, ikä, 

rotu, sosiaalinen asema, tulotaso ja lukemattomat muut muuttujat säätelevät 

omalta osaltaan ihmisten käyttäytymistä. Ne siis vaikuttavat myös ihmisten 

asenteisiin eri urheilulajeja kohtaan.

Sukupuoli on muuttuja, jonka jakauma ei alueellisesti juurikaan vaihtele, 

mutta joka silti on otettava huomioon arvioitaessa ihmisen suhdetta 

urheiluun. Naisten ja miesten erilainen suhtautuminen urheiluun on 

kulttuuritaustasta johtuen usein havaittavissa jo lapsina. Poikia on 

perinteisesti kannustettu urheilemaan, koska poikien ja miesten maailmassa 

kilpaileminen, voima ja fyysinen johtajuus ovat tärkeitä, samoin ryhmässä 

toimiminen. Tyttöjen suhteen edellä mainitut piirteet ovat taka-alalla ja 

heidän mielenkiintoaan pyritään yleensä ohjaamaan naisellisiin 

“kauneuslajeihin”, joissa ratkaisevaa ei ole voima ja keskinäinen fyysinen 

kamppailu, vaan taito ja esittäminen (Coakley 1982, 91). Länsimaisten 

yhteiskuntien tasa-arvoistumisesta ja naisille avautuneista uusista 

mahdollisuuksista huolimatta naiset ja miehet käyttäytyvät edelleen urheilun 

seuraamisessa eri tavalla. Yleisesti ottaen voidaan esimerkiksi eri maissa 

tehtyihin televisionkatselututkimuksiin vedoten todeta, että naiset seuraavat 

urheilua vähemmän kuin miehet ja suosivat pehmeämpiä lajeja. 

Joukkuepelit, voimailulajit ja moottoriurheilu ovat miesvaltaisimpia aivan 

kuten odottaa sopii (Nurmi 1991,4-24).

Osaltaan naisten ja miesten välillä ilmeneviin urheiluharrastusta koskeviin 

eroavaisuuksiin vaikuttavat jo sukupuolten väliset fysiologiset erot. Naiset 

ovat keskimäärin lyhyempiä, kapeampiharteisia, lyhyempiraajaisia ja 

leveämpilanteisia kuin miehet. Sen lisäksi heillä on miehiä pienempi sydän
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ja keuhkot, matalampi painopiste, vähemmän kantokykyä ja lyhyemmät 

liikkeet (Cashmore 1990, 101). Kaikki nämä ovat urheilemisen kannalta 

oleellisia suureita ja siksi on ymmärrettävää, että kyseiset ominaisuuserot 

ohjaavat naisia ja miehiä eri urheiluharrastusten pariin. Fyysisten 

erovaisuuksien lisäksi yhteisöllinen kulttuuri asettaa miesten ja naisten 

käyttäytymiselle erilaisia odotusarvoja, joihin palataan kappaleessa 2.3.3.1.

Ihmisen ikä on niinikään hänen harrastuneisuuteensa keskeisesti vaikuttava 

tekijä. Perinteiset pitkään harrastetut urheilulajit ovat vanhempien 

ikäryhmien suosiossa, kun taas nuoret seuraavat perinnelajien lisäksi innolla 

vauhdikkaita palloilulta, kontakti lajeja ja uutuuslajeja (Nurmi 1991, 4-24). 

Vuolteen (1984, 162-163) mukaan urheilun omakohtainen harrastaminen on 

voimakkainta varhaisessa nuoruusiässä, jolloin myös omaa lajia seurataan 

tarkoin. Omakohtainen harrastus vähenee myöhemmin työskentelyn ja 

perhesyiden takia, mutta nousee jälleen elämänkaaren puolivälissä. 

Vanhukset puolestaan seuraavat urheilua runsaasti, vaikka harvemmin 

pystyvät harjoittamaan muita kuin perusliikuntamuotoja (esimerkiksi kävely 

ja pyöräily).

Rotujen välillä tehdään usein fysiologisia vertailuja, joilla yritetään selvittää, 

mitkä lajit sopivat kullekin ihmistyypille. Tunnetuimmat vertailut on tehty 

mustan ja valkoisen rodun välillä. Näille, usein rasistisesta perinteestä 

nouseville tutkimuksille on ollut tyypillistä, että mustien urheilumenestys on 

tulkittu jollain tavalla luontaiseksi, kun taas valkoisten kohdalla on kyse 

kovasta työstä, älykkyydestä, uhrauksista ja omistautumisesta lajille. Tiettyjä 

geneettisiä eroja rotujen välillä on tietysti olemassa, mutta yleistyksien 

tekeminen kokonaisia rotuja koskien on varsin vaarallista. Yleisesti ottaen 

niin mustan ja valkoisen kuin muidenkin rotujen sisäinen vaihtelu lienee 

suurempaa, kuin ryhmien väliset erot. On tietysti helppoa havaita, että 

esimerkiksi Yhdysvalloissa valtaosa ammattilaiskoripalloliiga NBA:n
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pelaajista, nyrkkeilyn maailmanmestareista tai parhaista pikajuoksijoista on 

tummaihoisia. Kuitenkin se, missä määrin tämä johtuu amerikkalaisten 

mustien keskimäärin valkoihoisia heikommista elinolosuhteista, joissa 

heidän yleensä on helpompi juosta tai nyrkkeillä, kuin pelata tennistä tai 

golfia, ja missä määrin rodullisista ominaisuuksista, on tyydyttävää 

vastausta vailla oleva kysymys. Rodullisilla ominaisuuksilla ei siis pystytä 

täysin luotettavasti perustelemaan minkään urheilulajin suosiota kyseisen 

rodun keskuudessa, vaikka tietyn lajin alueellinen menestys voi osittain olla 

palautettavissa ihmisen perimän eroihin.

Ihmisen sosiaalinen viiteryhmä sen sijaan voi olla hyvinkin voimakkaasti 

urheilutoimintaan vaikuttava tekijä, sillä eri sosiaaliryhmäin kuuluvien 

ihmisten ympäristölliset ja taloudelliset olosuhteet saattavat ohjata heitä 

hyvinkin erilaisten urheiluharrastusten pariin. Suomessa tehdyn tutkimuksen 

mukaan yrittäjät ja ylemmät toimihenkilöt käyttävät kotitaloutta kohti noin 

viisi kertaa enemmän rahaa liikuntahyödykkeisiin kuin ammatissa 

toimimattomat ja noin 50 % enemmän kuin alempien toimihenkilöiden ja 

työntekijöiden kotitaloudet (Valtonen ym. 1989, 10). Tulotasoerot

johdattavatkin ihmisiä eri urheilulajien pariin, ovathan niin sanotut kalliit 

lajit usein kalliita sekä harrastamisen että seuraamisen kannalta. Sosiaalinen 

asema ja rahan käytön preferenssit antavat siis puitteet sille, minkä 

urheilujen harrastaminen on mahdollista. Esimerkiksi Yhdysvalloissa 

alempien väestöryhmien on todettu suosivan baseballia, keilailua ja 

nyrkkeilyä, keskiluokan amerikkalaista jalkapalloa, uintia ja koripalloa ja 

yläluokan golfia ja tennistä. Lisäksi varakkaammat preferoivat ylipäätään 

enemmän omakohtaista osallistumista ja varattomammat katselemista 

(Leonard II 1988, 202).

34



2.3.3 Kulttuuritekijät

Kulttuurin käsite on varsin monitahoinen ja siitä on esitetty satoja erilaisia 

tulkintoja. Tässä kulttuurilla tarkoitetaan lähinnä sitä henkistä ympäristöä, 

niitä kulttuuriarvoja, joiden alaisuudessa urheilutoiminta joutuu elämään. 

Urheiluun liittyvät kulttuuritekijät voidaan jakaa kahteen ryhmään, jotka 

ovat yhteiskunnan yleinen kulttuuritausta ja urheilulajikohtainen 

lajikulttuuri. Näistä ensinmainittu tarkoittaa tässä yhteydessä yhteiskunnassa 

vallitsevan valtakulttuurin suhtautumista urheiluun ja sen harrastamiseen 

yleensä. Lajikulttuurilla puolestaan ymmärretään tietyn lajin ympärille 

syntynyttä kulttuuria, joka pitää sisällään lajiin liittyvän tietotaidon ja 

perinteen ynnä muita vastaavia lajin suotuisaa kehitystä edesauttavia 

tekijöitä.

2.3.3.1 Yleinen kulttuuri

Huolimatta ajoittain vallinneista erilaisista ruumiillisuuteen liittyvistä 

negatiivisista käsityksistä, on yleisen kulttuurin suhde urheiluun ollut 

kaikkialla maailmassa jo antiikin Kreikan ajoista lähtien useimmissa 

tapauksissa positiivinen. Urheilun harjoittamisen on nähty olevan sekä 

fyysisesti että henkisesti hyväksi ihmiselle. Etenkin nykyinen länsimainen 

kulutuskulttuuri on pyrkinyt luomaan mielikuvia siitä, millaisilta hyvä elämä 

ja hyvä eläjä näyttävät. Tässä avainsanoina toimivat nuoruus, terveys, 

suorituksellisuus ja kauneus. Urheilu eri muodoissaan tarjoaakin 

mahdollisuuden kulttuurin vaatiman ruumiin visuaalisuuden edistämiseen 

(Itkonen 1996, 106). Lisäksi urheilu on kautta aikain tarjonnut erään 

harvoista mahdollisuuksista yksittäisten ihmisten ja yhteisöjen väliselle 

rauhanomaiselle kilvoittelulle. Kaikille yhteisenä kielenä urheilulla on myös 

usein ollut tärkeä integroimistehtävä monikulttuurisissa valtioissa, kuten

35



edesmenneessä Neuvostoliitossa. Urheilu palvelee usein kansallisen 

eheyttäjän roolissa, ovathan suuret urheilukilpailut niitä harvoja tilaisuuksia, 

joiden aikana kokonaisen kansakunnan laajuiset ihmisjoukot voivat kokea 

yhteenkuuluvuutta ja sitoutuneisuutta omaan elinpaikkaansa. Maanmiehen 

menestystä kilpakentillä pidetään merkittävänä kansallistunteen kohottajana 

ja urheilumenestyksestä seuraavan positiivisen vaikutuksen toivotaan 

toimivan kansalaisten huippusaavutusten innoittajana muillakin aloilla. 

Näistä syistä valtakulttuuri on yleensä tietyllä tavalla pyrkinyt suosimaan 

urheilua.

Urheilumenestyksen kautta on siis saavutettavissa sekä kansakunnan sisäistä 

että ulkoista hyötyä. Etenkin ulkomaailmaan suuntautuva kansakunnan tai 

pienemmän alueellisen yhteisön tunnetuksi tekeminen on median 

vaikutuksesta saanut yhä korostuneemman roolin. Urheilijat edustavat omaa 

aluettaan ja monessa tapauksessa he saattavat olla ainoita alueensa edustajia, 

jotka koskaan tullaan valtakunnallisesti tai peräti maailmanlaajuisesti 

huomioimaan. Tämä johtaa siihen, että kokonaisia kansakuntia saatetaan 

arvioida niiden urheilusaavutusten ja niitä edustavien urheilijoiden 

ominaisuuksien ja edesottamusten mukaan. Waltonin (1984, 203-207) 

tekemä jalkapalloilun MM-kilpailuja koskenut tutkimus osoitti, että 

jalkapalloa seuraavat ihmiset yhdistivät esimerkiksi brasilialaisiin 

huomattavasti muita useammin laatusanat “taitava”, “jännittävä”, “älykäs” 

ja “menestyvä”. Tunnettua brasilialaista tiedusteltaessa jalkapalloilija Pele 

sai kaikilta vastaajilta 23 kertaa enemmän ääniä kuin kukaan toinen 

brasilialainen. Toisin sanoen koko kansakuntaa määrittävät mielleyhtymät 

syntyvät helposti urheilun kautta. Tämän vuoksi etenkin kapitalistisen ja 

sosialistisen yhteiskuntajärjestelmän välillä vallinneen kilpailun aikana 

urheilumenestystä käytettiin yleisesti eräänä paremmuuden argumenttina ja 

sen hankkimiseen myös keskitettiin huomattavia voimavaroja.
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Useimmiten eri poliittiset järjestelmät ovatkin ottaneet hyvin myönteisen 

kannan urheilun edistämiseen. Tietyissä valtioissa urheilun merkitystä on 

pidetty jopa niin suurena, että valtion viranomaisten on todettu painostaneen 

urheilupiirejä vilpillisten kilpailukeinojen käyttöön valtion menestyksen 

takaamiseksi. Viime aikojen selvin esimerkkimaa lienee tässä suhteessa 

ollut Saksan Demokraattinen Tasavalta (DDR), jossa valtio kehitti huippu- 

urheilua edistäviä olosuhteita voimakkaasti, mutta vaati vastineeksi tuloksia 

jopa urheilijoiden terveyden kustannuksella. Saksojen yhdistymisen jälkeen 

DDR:ssä vallinnut käytäntö on tuotu julkisuuteen useissa dokumenteissa, 

muiden muassa Brigitte Berendonkin (1991) teoksessa Doping - kultaa, 

kunniaa, kurjuutta.

Negatiivisista ylilyönneistä huolimatta poliittisen vallan myönteinen 

suhtautuminen urheiluun on joka tapauksessa tärkeää, jotta kiinnostusta 

urheilua kohtaan voisi syntyä, koska useimmissa maissa urheilun 

suorituspaikat ovat suurelta osin joko valtion tai kuntien rakennuttamia ja 

ylläpitämiä. Lisäksi yksityistenkin urheilurakennushankkeiden on yleensä 

tavalla tai toisella saatava julkisen vallan siunaus. Poliittinen valta voi 

periaatteessa ohjata eri lajien harrastuneisuutta suosimalla 

liikuntapoliittisilla päätöksillään tiettyjä lajeja toisten kustannuksella. 

Tällöin suosituiksi tulevat lähinnä lajit, joissa on otollisimmat 

menestymismahdollisuudet ja sitä kautta suurin julkisuuspotentiaali. 

Toisaalta tämänkaltaisia lajeja on yleensä luonnollista suosia 

yksinkertaisesti siksi, että niihin kohdistuu joka tapauksessa suurin 

kiinnostus. Käytännössä kokonaiset poliittiset ryhmät eivät kuitenkaan juuri 

koskaan ota kantaa tiettyjen lajien puolesta toisia vastaan, vaan lähinnä 

poliittisen vallan vaikutus ilmenee niin, että joku yksittäinen 

vaikutusvaltainen henkilö pyrkii ajamaan itselleen läheisen lajin etua. 

Laajoin poliittisin päätöksin saatetaan sen sijaan vaikuttaa siihen, että 

jonkun tietyn ihmisryhmän urheilumahdollisuuksia rajoitetaan. Tällä tavalla
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esimerkiksi arabimaissa pyritään uskonnollis-poliittisilla säädöksillä 

rajoittamaan naisten urheiluelämää.

Uskonto onkin usein politiikkaa merkittävämpi rajoite urheiluelämälle, sillä 

monet, etenkin jyrkkää linjaa edustavat uskonnolliset ryhmittymät ovat 

omaksuneet varauksellisen asenteen urheiluun, jossa ruumiillisuus ja niukka 

vaatetus eri muodoissaan usein korostuvat. Erityisen hankalana monet 

uskonnolliset yhteisöt kokevat vieraasta kulttuurista lähtöisin olevat, 

hengellistä ajattelua sivuavat lajit, joita ovat tyypillisesti esimerkiksi 

kaukoidässä kehittyneet taistelulajit. Väkivaltaiset lajit ovat muutenkin 

ristiidassa useimpien uskontojen opin kanssa (Heino 15.3.1996). Uskonto ei 

kuitenkaan missään tapauksessa ole yksiselitteisesti urheilua rajoittava 

tekijä, olivathan jo antiikin olympialaisetkin uskonnollinen tapahtuma. 

Uskontojen välillä on suuria eroja suhteessa urheiluun ja niitä on jonkin 

verran tutkittukin. Esimerkiksi Paavo Seppänen (1981) on osoittanut, kuinka 

protestanttiset maat ovat menestyneet urheilussa katolisia paremmin, mihin 

on haettu selitystä nimenomaan kurinalaisuuteen ja suorituksellisuuteen 

ohjaavasta protestanttisesta velvollisuusetiikasta.

Poliittisten tai uskonnollisten rajoitteiden ohella yleiseen kulttuuriin saattaa 

sisältyä käytäntöjä, jotka vaikuttavat urheiluelämän organisoitumiseen ja 

jopa rajaavat tietyt toiseen kulttuuriin kuuluvat lajit ei-toivottujen joukkoon. 

Yhteiskuntien kulttuuriarvot ovat historiassa näkyneet esimerkiksi siten, että 

ammattilaisurheilujen kehitys on ollut hidasta siellä, missä on kautta aikain 

suhtauduttu penseästi tietynlaiseen ihmiskauppa-ajatteluun. Nykyään 

kulttuuripohjainen urheilulajien diskriminointi koskee lähinnä erilaisia 

eläinurheiluja, kuten härkätaistelua, joka tuomitaan eläinrääkkäyksenä 

suurimmassa osassa maailmaa, ja väkivaltaisia lajeja. Viimemainittuihin 

suhtaudutaan penseästi varsinkin naisten kohdalla, joilta esimerkiksi 

nyrkkeily on monissa maissa kielletty. Yleinen miesvaltainen kulttuuri
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asettaa yleensäkin kautta maailman tiukempia rajoitteita naisille, eikä 

urheiluelämä tee tässä suhteessa poikkeusta. Täydellinen tasa-arvo on 

urheilussa vielä saavuttamatta. Koska naisille ei edelleenkään anneta 

mahdollisuutta itse harrastaa kaikkia lajeja, voi tämän olettaa ainakin 

länsimaisissa yhteiskunnissa kaventavan tämänkaltaisten maskuliinisten 

lajien suosiota. Toisaalta ensisijassa naisten suosimat esteettiset ynnä muut 

“naiselliset” lajit ovat lapsipuolen asemassa kulttuureissa, joissa naisten 

oikeuksia on tiukasti rajoitettu.

2.3.3.2 Lajikulttuuri

Lajikulttuuri on kokonaisuus, joka suotuisissa olosuhteissa kehittyy 

urheilulajin ympärille. Lajikulttuurin kehitysasteella on kenties suurin 

merkitys urheilulajiin kohdistuvalle alueelliselle kiinnostukselle, sillä se on 

tietynlainen kombinaatio kaikista urheilulajin kiinnostukseen vaikuttavista 

tekijöistä. Lajikulttuurin kehittyminen merkitsee sitä, että tiettyyn 

urheilulajiin liittyvä toiminta on edennyt korkealle tasolle ja tämän 

urheilulajin olemassaoloa ja menestystä tukevat tekijät on viety pitkälle. 

Tällöin tämä urheilulaji ei enää ole vain yksi muiden joukossa, vaan se on 

saanut osakseen tietynlaista yhteiskunnallista arvostusta. Tuo arvostus, joka 

on nimenomaan lajikohtaista, eikä välttämättä yleisesti urheiluun 

kohdistuvaa, perustuu useiden ehtojen täyttymiseen. Esimerkiksi pelkkä 

urheilullinen menestys ei yksin riitä synnyttämään lajikulttuuria, jos lajia ei 

muuten koeta läheiseksi. Lajikulttuurin synnyttäjänä perinne on ensiarvoisen 

tärkeä. Voidaan ajatella, että mikäli ihmiset olisivat alkujaan innostuneet 

enemmän pussijuoksusta kuin jalkapallosta, voisivat tuon lajin tähdet olla 

nykyajan sankareita jalkapalloilijoiden sijaan. Yhteiskunnallinen arvostus ja 

traditio sekä yleisön kysyntä, jonka määrä on urheilun maailmassa pitkälti

39



urheilulajin arvostuksen perustana, pitävät kuitenkin jalkapallon 

urheilulajien hierarkiassa pussijuoksun edellä.

Tärkein lajikulttuuria edistävä tekijä on siis urheilulajiin liittyvän perinteen 

syntyminen. Kun tietyn urheilulajin harrastus on aikanaan jossain lähtenyt 

käyntiin jollain tavoin suotuisiin olosuhteisiin perustuen ja sen parissa on 

tämän jälkeen saavutettu menestystä, voi syntyä kierre, jossa tähän lajiin 

liittyvät positiiviset elementit kumuloituvat. Moen (1990, 47-49) on 

urheilupaikkarakentamista tutkiessaan esittänyt urheilulajiin liittyvän 

kulttuurin kehittymisen seitsenportaisena kehityskulkuna, joka etenee 

seuraavasti: kun tiettyä urheilutoimintaa kohtaan havaitaan innostusta ja 

luonnonolosuhteet ovat sopivat, (1) kyseistä aktiviteettia varten rakennetaan 

suorituspaikkoja, (2) aktiviteetin huomioarvo paikallisessa mediassa 

lisääntyy, (3) junioritoiminta kehittyy, (4) huippu-urheilu tuottaa 

aktiviteetille liike-elämän tukea ja (5) aktiviteetti muodostuu lopulta 

paikallisen kulttuurin kiinteäksi osaksi, jolloin (6) kaikessa 

urheilupaikkatarjonnassa alkaa heijastua kyseessä olevan aktiviteetin 

vaikutus ja (7) aktiviteetti saa tasaveroisen tai jopa ylivertaisen aseman 

muihin urheilulajeihin nähden. Tämän kehityskulun varrella kyseisestä 

aktiviteetista on muodostunut paikallinen puheenaihe ja yleisö on alkanut 

yhä syvemmin ymmärtää ja arvostaa kyseistä urheilua sekä satsata 

voimavarojaan siihen osallistumiseen tai sen tukemiseen. Yksityisten, 

yritysten ja yhteisöjen lajille tuottama raha puolestaan antaa mahdollisuuksia 

lajiin liittyvään tutkimukseen ja siten tietotaidon kehittymiseen ja lopulta 

saattaa mahdollistaa urheilulajin muuttumisen eräiden ihmisten ammatiksi. 

Samalla näistä ammattilaisista tulee esikuvia, joilla on innostava vaikutus 

paikalliselle junioritoiminnalle. Junioritoiminta on tärkeää sekä tulevien 

sankaritekojen mahdollistamiseksi että lajista kiinnostuneiden määrän 

kasvattamiseksi, koska omakohtaisen urheilun lopettaneet siirtyvät yleensä 

yleisöksi halutessaan säilyttää kytkennän lajiin.
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Edelläkuvatun kehityskulun aikana laji on yleisesti hyväksytty osaksi 

yhteisön toimintaa ja sen yhteyteen on kehittynyt perinne. Perinteen 

aikaansaama arvostus ja sen edelleen kehittämä lajikulttuuri alkavat 

tavallaan velvoittaa sekä yhteisöä että yksityisiä urheilijoita saavuttamaan 

mainetekoja juuri tässä lajissa. Erityisesti pienillä paikkakunnilla niukat 

resurssit on yleensä pakko satsata yhteen lajiin, mikäli menestystä mielitään 

saavuttaa. Tätä yhteisöllistä lajivalintaa tehtäessä vahvoilla on aina 

paikallinen perinnelaji, jonka ympärille kehittynyt kulttuuri on muuttunut 

yleisen kulttuurin olennaiseksi osaksi. Tämänkaltainen kulttuuriin 

pohjautuva valinta selittääkin monesti suurelta osin tietylle paikkakunnalle 

tietyssä lajissa osuvan poikkeuksellisen menestyksen.

2.3.4 Taloudelliset tekijät

Tässäkin tutkielmassa on jo käynyt ilmi, kuinka monet urheiluun liittyvät 

tekijät ovat viime kädessä vahvasti kytköksissä taloudellisiin olosuhteisiin. 

Siinä missä urheilun harjoittaminen ja seuraaminen oli alun perin hyvin 

halpaa yksinkertaisista olosuhteista ja välineistä johtuen, riippuu nykyään 

kaikki urheilutoiminta tavalla tai toisella rahasta. Rahan sekä urheilun 

harrastamisessa että penkkiurheilussa esiin tuleva merkitys on kasvanut 

viimeisten vuosikymmenien aikana huimaa vauhtia. Kolme pääasiallisinta 

syytä tähän ovat urheilun osittainen muuttuminen puhtaaksi 

liiketoiminnaksi, teknisen kehityksen mukanaantuomien ja menestyksen 

edellytykseksi muuttuneiden entistä parempien urheiluolosuhteiden kalleus 

ja tiedotusvälineiden voimakas kiinnostus urheiluun. Nämä tekijät ohjaavat 

kukin omalta osaltaan urheilulajien suosion kehittymistä tietyllä alueella. 

Etenkin tämä pitää paikkansa länsimaisissa “vapaa-ajan yhteiskunnissa”, 

joissa rahan merkitys näkyy selvimmin.
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2.3.4.1 Urheilubisnes

Analyysissään Los Angelesin vuoden 1984 olympialaisten kaupallisuudesta 

Horst Seifart (1984, 314) toteaa tylysti: “Urheilu, jolla aiemmin oli 

pedagogista ja moraalista arvoa, on nykyään vain liiketoiminnan muoto”. 

Seifartin kärjistetty lausunto pitääkin huippu-urheilun osalta paikkansa, sillä 

pääsääntöisesti huippu-urheilu on nykyään sekä urheilijoiden että 

kilpailunjärjestäjien päätoimi. Tässä suhteessa puhtaiden 

amatööri urheilijoiden aika on auttamatta ohi, eikä osapäiväurheilijoillakaan 

enää ole suuria menestymismahdollisuuksia kansainvälisissä kilpailuissa. 

Huippu-urheilusta, kaiken urheiluelämän suunnannäyttäjästä, onkin tullut 

viihdeteollisuuteen verrattavissa olevaa liiketoimintaa. Urheilun erona 

muuhun viihteeseen on enää nähtävissä siihen olennaisena elementtinä 

kuuluva kilpailullinen aspekti. Mikäli tämä ennustamaton ulottuvuus 

poistetaan urheilusta, jää jäljelle vain näytös, puhtaasta viihteestä koostuva 

show, jossa pyritään tarjoamaan yleisölle elämyksiä (Cashmore 1990, 77). 

Urheilun onneksi kilpailullinen elementti on edelleen tärkein viehätyksen 

aikaansaaja, sillä niin ammattimaiseksi kuin urheilun ympärille syntynyt 

liiketoiminta onkin kehittynyt, on todettava, että mikäli omistajatahoja ja 

kilpailunjärjestäjiä kiinnostaisi vain ja ainoastaan raha, he olisivat 

todennäköisesti sijoittaneet omaisuutensa tai henkilökohtaiset voimavaransa 

muihin kohteisiin kuin urheiluun. Viihteellisyyden osuutta ei silti ole syytä 

vähätellä. Se taas asettaa eri lajit epätasa-arvoiseen lähtötilanteeseen, koska 

eräiden lajien ympärille on selvästi toisia helpompaa rakentaa 

oheistoimintaa.

Ammattiurheilusta on siis tullut yhä useamman ihmisen työ, jossa 

ammatinvalinta suoritetaan lajivalintaa tehtäessä. Tämänkaltainen 

ammattimaistuminen ei voi olla vaikuttamatta eri urheilulajien 

harrastajamääriin ja sitä kautta niiden saavuttamaan suosioon. Niin
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urheilulajien kuin yksittäisten urheilijoidenkin välillä käytävä kilpailu 

rahasta johtaa vääjäämättä siihen, että rahallisesti menestyvien lajien suosio 

kasvaa ja muiden vähenee. Lajikentän kapenemiseen johtava kehitys lähtee 

jo siitä, että urheilullisesti lahjakkaimmat yksilöt hakeutuvat 

mahdollisuuksien mukaan sellaisiin lajeihin, joissa rahan ansaitseminen on 

mahdollista. Urheilijoiden lisäksi urheiluja urheilutapahtumat elättävät joko 

suoraan tai välillisesti suuren joukon eri alojen ihmisiä. Onkin luonnollista, 

että urheilusta leipänsä tienaavat ihmiset pyrkivät suosimaan niitä 

menestyslajeja, joissa raha liikkuu ja joiden kautta omasta liiketoiminnasta 

on saatavissa mahdollisimman suuri hyöty. Siten parhaat voimavarat 

todennäköisesti kumuloituvat joka suhteessa muutamalle alueelliselle 

menestyslajille, joiden taloudellinen potentiaali on kaikkein suurin.

Suomalainen Lennart Kivi (1973, 60) esitti jo 1970-luvulla menestyvät 

urheiluseurat liikeyrityksinä, joista varakkaimmilla on oma hallintokoneisto, 

joka huolehtii työvoiman - siis urheilijoiden - hankkimisesta ja työllistää 

nämä järjestämällä urheilutapahtumia. Niissä urheilijoiden tuotos - 

urheilusuoritukset - myydään niistä maksavalle yleisölle. Ihmisen fyysisen 

suorituskyvyn eroista on näin tehty kauppatavaraa. Työvoiman hankinnan 

seurat hoitavat joko oman junioritoimintansa kautta tai ostamalla heidät 

muilta seuroilta. Kaiken kaikkiaan tämä toiminta on tarkoitettu tuottamaan 

omistajalle taloudellista voittoa, mihin nähden jopa urheilullinen menestys 

saattaa joskus jäädä toissijaiseksi. Yleensä nämä kaksi menestyksen muotoa 

tosin kulkevat käsi kädessä, sillä urheiluseurojen toiminta on erilaisista 

urheilulle suunnatuista julkisista tuista huolimatta suuresti riippuvaista paitsi 

katsojien, ennen kaikkea liike-elämän tuesta. Liike-elämän tärkeimpänä 

intressinä on saavuttaa urheiluyhteistyöstä julkisuushyötyä ja siksi sen 

mielenkiinto luonnollisesti keskittyy pääasiassa menestyvien, 

sponsorointitarkoitukseen monipuolisesti sopivien lajien menestyville 

seuroille ja urheilijoille. Yritykset ovatkin relevantteja sijoituskohteita
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pohtiessaan viime aikoina yhä enenevässä määrin ryhtyneet tarkkailemaan 

eri urheilulajien kehitystä.

Urheiluseurojen yhä liiketoiminnallisemmaksi muuttuva toiminta merkitsee 

luonnollisesti sitä, että ne pyrkivät toimimaan niin, että taloudelliset 

olosuhteet ovat niiden kannalta edulliset. Tämä vaikuttaa suoraan niiden 

maantieteelliseen sijoittumiseen, koska varsinkin joukkuelajien seuroilla on 

oltava toiminnalleen riittävän laajan talousalueen tuki. Tällöin ei välttämättä 

perinne eikä lajikulttuurikaan enää riitä pitämään urheiluseuroja niiden 

syntysijoilla, vaan seurat ovat taipuvaisia muuttamaan rahan perässä 

suuremmille talousalueille, vaikka niissä ei luonnollista kiinnostusta seuran 

edustamaa lajia kohtaan olisikaan. Selkein viimeaikainen esimerkki 

tällaisesta rahan mahdista urheilussa on Pohjois-Amerikan 

ammattilaisjääkiekkoliiga NHL:n joukkueiden siirtyminen pois Kanadasta, 

lajin emämaasta, Yhdysvaltojen suuriin kaupunkeihin, joissa jääkiekolla ei 

ole juuri minkäänlaisia perinteitä. Syksyllä 1996 tapahtuva Winnipeg Jets- 

joukkueen muutto Winnipegistä Arizonassa sijaitsevaan Phoenixiin on 

malliesimerkki perinnettä ja luonnonmaantiedettä ajatellen järjettömästä 

teosta, joka taloudellisten seikkojen vuoksi kuitenkin nähdään 

kannattavaksi. Vaikka jääkiekko on täysin vieras laji Arizonassa, on siellä 

seuran kannalta suurempi katsoja- ja tuottopotentiaali kuin jääkiekon 

synnyinsijoilla Winnipegissä, kunhan laji on saatu markkinoitua paikallisille 
ihmisille ja yrityksille.

2.3.4.2 Olosuhteet ja tekniikka

Alun perin urheilu ei varsinaisesti vaatinut minkäänlaista taloudellista 

panostusta. Urheilua harjoitettiin siinä ympäristössä, jossa oltiin ja niillä 

välineillä, joita oli työssä ja normaalielämässä käytössä. Urheilun
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seuraaminenkin oli helppoa ja ilmaista. Sittemmin kaikki on muuttunut. 

Lähes kaikista urheilulajeista on kehittynyt välineurheiluja, joissa sekä 

välineillä että suorituspaikoilla on ratkaiseva merkitys urheilun 

harjoittamiselle. Samoin urheilun seuraamiseen vaaditaan erityisiä 

rakennelmia. Paikan päällä stadionilla tai urheiluhallissa on oltava katsomot 

ja oheispalvelut. Viestimistä urheilua seurattaessa on oltava mahdollisuus 

niiden käyttöön. Nämä kaikki nykyajan urheilulle olennaiset puitteet 

vaativat taloudellisia uhrauksia, joten urheilutoiminnan edellytysten 

luominen ja urheilutapahtumien seuraaminen on ennen kaikkea 

taloudellinen kysymys.

Teknisen kehityksen aste vaikuttaa merkittävästi urheiluun kohdistuvaan 

mielenkiintoon. Lähtöedellytyksenä kaikelle urheiluharrastukselle ovat ajan, 

rahan ja liikkuvuuden riittävyys kyseiseen toimintaan ja näitä on tarjolla sitä 

enemmän mitä korkeampi elintaso alueella on. Siten ihmisillä on erilaiset 

mahdollisuudet nauttia urheilun harrastamisen “ylellisyydestä” (Coakley 

1982, 163-164). Mutta sen lisäksi, että yhteiskunnan yleinen tekninen 

kehittyneisyys luo lisääntyvän vapaa-ajan ja muiden elämää helpottavien 

tekijöiden kautta mahdollisuuksia urheilulle, muodostaa myös 

urheilutekninen kehitys oman urheilua säätelevän kentän. Tietyt kalliit 

urheilulajit vaativat sekä urheilun suorittajilta että katsojilta enemmän rahaa 

kuin toiset teknisesti helpommin toteutettavissa olevat aktiviteetit. Tämä 

vaikuttaa suoraan siihen, mitä lajeja ihmisillä on varaa alkaa harrastaa. 

Kaikkein alkeellisimmissa oloissa vain muutamat perusurheilut, kuten 

juoksu, ovat ylipäänsä mahdollisia. Vaikka perusedellytykset olisivatkin 

kunnossa, on rahan avulla yleensä joka tapauksessa saavutettavissa parempia 

tuloksia harjoitteluolosuhteiden ja välineiden kehittymisen vuoksi. Moen 

(1990, 47-49) jopa toteaa urheilupaikkarakenteen olevan yksi kolmesta 

merkittävimmästä urheiluelämää suuntaavasta tekijästä. Samoin urheilun 

ympärille rakentuneet tieteet, kuten urheilulääketiede, vaativat kehittyäkseen
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rahaa. Bale (1989, 195) onkin osoittanut selkeästi, että urheilussakin suurin 

menestys on kasautunut taloudellisesti vauraammille alueille.

Raha ei tietenkään yksin tuo menestystä, mutta toisaalta sen puute voi olla 

yksiselitteinen menestyksen este. Selvimmin tämä totuus tulee esiin kalliissa 

liiketoiminnallisissa lajeissa, kuten autourheilussa, ja niissä tapauksissa, 

joissa luonnonmaantiede ei tarjoa edellytyksiä tietylle urheilulajille. Jos lajin 

vaatima infrastruktuuri on kerta kaikkiaan teknisesti luotava harrastuksen 

mahdollistamiseksi, on selvää, ettei köyhillä alueilla ole mahdollista uhrata 

rahaa tällaiseen toimintaan. Toisaalta teknisesti ja taloudellisesti 

kehittyneemmilläkin alueilla eri sosiaaliryhmien välinen 

lajivalintakäyttäytyminen poikkeaa toisistaan henkilökohtaisista 

taloudellisista taustatekijöistä johtuen, kuten Leonard II (1988, 202) toteaa. 

Siten sekä yhteisölliset että yksityiset taloudelliset resurssit määrittävät 

millaisissa puitteissa urheilulajien kehitys kullakin alueella muovautuu (Bale 

1989, 177-185).

2.3.4.3 Media

Medialla, lähinnä lehdistöllä, radiolla ja televisiolla, on nykyään suuri valta 

kaikilla elämänalueilla, eikä urheilu suinkaan tee tässä suhteessa poikkeusta. 

Urheilun seuraaminen tapahtuu erittäin suuressa määrin median kautta ja 

siksi sen tekemät valinnat vaikuttavat merkittävästi alueelliseen 

liikuntakulttuuriin uusien harrastajien motivoinnin ja paikallisen 

liikuntakulttuurin uudistamisen kautta. Media suorastaan pitkälti valitsee 

valtalajit ja ihanteet omien tarpeidensa mukaisesti, jolloin sen välittämä 

kuva urheilulajien suosiosta saattaa jopa vääristää todellisuutta. Liike- 

elämän mukanaantuoma julkisuuden tavoittelu merkitsee sitä, että rahaa 

virtaa lajeille, jotka saavat eniten mediajulkisuutta. Sikäli median rooli on
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yhä korostumassa ja johtamassa tietynlaiseen kierteeseen. 

Urheilutapahtumien ympärille rakennetaan suunnitelmallisia 

joukkotiedotusketjuja ja niiden mediaoikeuksista maksetaan huimia 

rahasummia. Median, etenkin juuri television, valta ulottuu nykyään pitkälle 

siihen, missä tiettyä lajia ja etenkin sen huipputapahtumia harjoitetaan. 

Televisiosopimusten taloudellinen merkitys on niin suuri, ettei urheilulajeja 

edustavilla järjestöillä ole varaa olla kuuntelematta televisiotoiminnan 

vaatimuksia. Sama koskee yksittäisiä joukkueita, sillä esimerkiksi 

Yhdysvalloissa monet ammattilaisjoukkueet elävät ainoastaan mediatulojen 

ansiosta. Lisäksi medialla on erityisen suuri merkitys uusille lajeille, joiden 

kohtalon median suhtautuminen pitkälti ratkaisee, sekä erilaisille 

keinotekoisille “sirkuslajeille”, joilla ei ole suoranaista luonnollista yleisöä.

Televisio on siis erityisasemassa kiinnostuksen herättäjänä, koska se tarjoaa 

parhaan mahdollisuuden välittää tapahtumia ja tuoda katsojan niihin 

mukaan. Siten ihmisillä on television kautta parhaat edellytykset oppia 

“urheilun kieli”, jota on ymmärrettävä ennen kuin henkilö voi tulla vahvasti 

osalliseksi tapahtumasta sitä ymmärtäen ja siitä nauttien (Coakley 1982, 

166). Televisio on innovaattorina omaa luokkaansa myös siksi, että se tuo 

kaukaisimmatkin liikunnalliset virikkeet potentiaalisten kuluttajien omin 

silmin arvioitaviksi (Itkonen 1996, 79). Toisaalta radion ja etenkin lehdistön 

vahvuus piilee niiden voimakkaasti paikallisessa luonteessa. Esimerkiksi 

maakunta- ja paikallislehdet kertovat yleensä selkeästi, minkä lajin valta- 

alueella ollaan.
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3. SUOMI URHEILUMAANA

3.1 Urheilu suomalaisessa yhteiskunnassa

Kaiken kaikkiaan urheilu voidaan nähdä kahdella tavalla tärkeänä osana 

suomalaista yhteiskuntaa. Ensinnäkin Suomi on tunnettu ja kokoisekseen 

poikkeuksellisen hyvin menestynyt huippu-urheilumaa ja toisaalta 

urheilutoiminta on suomalaisille joko itse suoritettuna tai passiivisesti 

seurattuna merkittävä vapaa-ajanviettotapa. Heinilä (1959, 83) onkin 

esittänyt tutkimuskohteen, urheilun kiinnostavuuden, jakautumisen kahteen 

osaan kuviosta 3 ilmenevällä tavalla.

KUVIO 3. Urheiluharrastuksen jakautuminen osa-alueisiin.

(Heinilä 1959, 83)

Urheiluharrastus

Penkkiurheilu

Uiko- Koti- 

penkkiurheilu

Omakohtainen urheiluharrastus

Kilpaurheilu Kuntourheilu

Huippu-

urheilu kilpaurheilu
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Urheilusta kiinnostuneisiin luetaan tässäkin tutkielmassa kuvion 3 

mukaisesti sekä urheilua itse harrastavat että lähinnä penkkiurheiluun 

keskittyvät henkilöt, eikä ihmisiä näin ollen erotella sen mukaan, 

kohdistuuko heidän kiinnostuksensa tiettyihin urheilulajeihin ensisijaisesti 

omakohtaisen urheilun vai penkkiurheilun vuoksi. Tässä tutkielmassa 

Heinilän uiko- ja kotipenkkiurheilu on kuitenkin esitetty Leonard II:n (1988, 

414) modernimman tulkinnan mukaisesti suorana ja epäsuorana urheilulajin 

seuraamisena (ks. kappale 3.1.2.2).

3.1.1 Huippu-urheilu

Suomessa on aina ihailtu alkuvoimaa ja suomalaiset mielellään uskovat, että 

kova luonto ja ilmasto sekä karu elämäntapa tekivät suomalaisista kovia ja 

vahvoja. Urheilukin ajateltiin pitkään vanhan korvenraadannan 

jalostuneempana muotona (Kurjensaari 1973, 13). Niinpä kansalliselle 

itsetunnolle oli arvaamaton merkitys 1900-luvun alkupuolen 

urheilumenestyksillä, jotka ikään kuin vahvistivat myyttiä erityisen vahvasta 

kansasta, sillä muuta objektiivista tukea tuolle väitteelle on vaikea löytää. 

Kansallisen itsetunnon kannalta suurin voitto tuli ehkä jo ennen Suomen 

itsenäistymistä, jolloin Hannes Kolehmainen Tukholman olympiakisoissa 

vuonna 1912 juoksi sortokauden alla elävän Suomen maailman 

tietoisuuteen. Suomi tunnetaankin maailmalla maana, joka on ensin 1910- 

20-luvuilla juostu ja 1960-1980-luvuilla vielä ajettu maailmankartalle. 

Käsitettä “The Flying Finns” on sovellettu sekä suomalaisiin juoksijoihin 

että moottoriurheilijoihin, joilla on ollut suuri merkitys Suomen 

tunnettuuden edistämisessä ja kansallisen itsetunnon luomisessa.

Suomalaisten 1900-luvun alkupuolella saavuttama urheilumenestys voidaan 

nähdä suorastaan hämmästyttävänä ilmiönä. Etenkin nykyaikaisten
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olympiakisojen ensimmäisten vuosikymmenien aikana suomalaiset 

suorastaan dominoivat muutamia urheilulajeja ja veivät vuosien 1908-36 

olympialaisissa 198 mitalia eli 7,4 % kaikista jaossa olleista mitaleista. 

Parhaimmillaan suomalaiset ottivat Pariisin vuoden 1924 

kesäolympialaisista peräti 48 mitalia (Häyrinen & Laine 1989, 28). Suomen 

menestyslajit 1910-30-luvuilla olivat paini, jossa Suomi oli mitalitilaston 

kärjessä, ja yleisurheilu, jossa vain Yhdysvallat voitti enemmän mitaleita. 

Lajit eivät saaneet keskeistä asemaansa sattumalta: ne eivät edellytä kalliita 

varusteita ja maanteitä ja metsiä riitti juoksuharjoitteluun ja nuorisoseura- ja 

työväentaloja painisaleiksi (Laine 1992, 218-219)

Vuosisadan alkupuolen “kultakauden” jälkeen suomalaisten menestys 

olympiakisoissa on huomattavasti koventuneesta kilpailusta ja uusien 

maiden mukaantulosta johtuen kaventunut, mutta silti 288 olympiamitalia 

voittanut Suomi on ylivoimaisesti menestynein maa olympiaurheilun 

vuosisataisessa historiassa, jos menetyskriteerinä pidetään asukaslukuun 

suhteutettua mitalimäärää. Lisäksi viime vuosikymmeninä Suomessa 

harrastettujen lajien kirjo on kasvanut ja menestystä on saavutettu laajalti 

myös olympialaisten ulkopuolisissa lajeissa. 1900-luvun alkupuolellahan 

suomalaisten harrastamien lajien valikoima oli itse asiassa melko rajoittunut 

ja menestyksellä oli taipumus keskittyä muutamien lajien (lähinnä 

yleisurheilu, paini, pikaluistelu, voimistelu) urheilijoille.

1900-luvun loppupuolella suomalaisten suuria paraatilajeja ovat olleet 

perinteisten yleisurheilun ja painin lisäksi lähinnä talvilajit hiihto ja 

mäkihyppy sekä toisaalta moottoriurheilu. Näillä urheilun alueilla 

suomalaiset ovat saavuttaneet käytännöllisesti katsoen jatkuvaa menestystä. 

Monissa muissakin lajeissa on saavutettu suurta menestystä, mutta se on 

ollut satunnaisempaa perustuen useimmiten yksittäisten huippu-urheilijoiden 

urien tähtihetkiin. Suomalaisten huippu-urheilijoiden aivan viime vuosina
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saavuttamat parhaat ja näkyvimmät urheilumenestykset käyvät ilmi 

taulukosta 2.

TAULUKKO 2. Suomalaisten saavuttamat Olympia- (OK), 

maailmanmestaruus- (MM), maailman cup- (MC),

euroopanmestaruusmitalit (EM) parhaiten menestyneissä urheilulajeissa 

vuosina 1990-95.

(Mitä Missä Milloin 1991-96)

Kultaa Hopeaa Pronssia

Amerikkalainen jalkapallo EM 2 0 0

Ammunta MM 5 3 5

Hiihto OK 1 2 5
MM 0 5 5

Hiihtosuunnistus MM 2 8 1
MC 4 0 1

Jousiammunta OK 0 1 0
MM 0 2 1

Jääkiekko/miehet: OK 0 0 1
MM 1 2 0

Keilailu MM 3 3 1

Melonta OK 1 0 0
MM 1 0 0

Moottoripyöräily (speedway, enduro, trial) MM 9 5 3

Moottoriveneily MM 5 1 5

Mäkihyppy OK 2 0 1
MM 1 1 1
MC 3 1 1

Paini MM 0 2 2
EM 1 2 1

Purjehdus MM 3 1 1

Ralliautoilu MM 2 1 2

Suunnistus MM 1 3 3

Taitoluistelu MM 0 1 1
EM 1 0 1

Uinti OK 0 0 1
MM 2 2 0
EM 3 1 0

Voimanosto MM 11 7 12

Yleisurheilu OK 2 0 1
MM 3 4 2
EM 2 1 1
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Kaikista taulukosta 2 nähtävistä saavutuksista on ollut Suomelle sekä 

ulkoista julkisuushyötyä että sisäistä kansalaisten kansallistunteen kasvuun 

vaikuttanutta hyötyä. Erityisesti viime vuosina, 1990-luvun alussa, 

urheilumenestysten on katsottu antaneen taloudellisen laman paineessa 

eläneelle Suomen kansalle uskoa suomalaisuuteen ja omiin 

menestysmahdollisuuksiin. Varmasti selkein viimeaikainen esimerkki 

urheilumenestyksen vaikutuksesta kansallistunteen nousuun on Suomen 

jääkiekkomaajoukkueen viimein keväällä 1995 saavuttama 

maailmanmestaruus. Tuon voiton tuottama positiivinen lataus purkautui 

mahtavaksi kansanjuhlaksi, jonka kuluessa suomalaiset osoittivat avoimesti 

isänmaallisuuttaan ja kohottivat pelaajat kansallissankareiden asemaan

3.1.2 Urheilu vapaa-ajan aktiviteettina

Vapaa-aika on nähtävä urheilutoiminnan suurinta osaa ohjaavana 

peruskäsitteenä. Vapaa-ajan määrä on erittäin oleellinen suure urheilun 

kannalta, koska ammattilais- ja muuta huippu-urheilua lukuunottamatta 

urheilun kohdalla on kysymys vapaa-ajan harrastuksesta. Vapaa-ajaksi 

määritellään aika, joka jää henkilön käyttöön työn, biologisten (esimerkiksi 

nukkuminen, syöminen) toimintojen ja velvoitteiden (esimerkiksi 

kodinhoito, ostokset) hoitamisen jälkeen (Pierce 1989, 121). Yleisesti ottaen 

ihmisten vapaa-ajan määrä on pitkälti kiinni teknisen kehityksen, 

teollistuneisuuden ja taloudellisen erikoistumisen asteesta. Mitä pitemmälle 

kehittynyttä tekniikkaa on käytettävissä, sitä enemmän ihmiset voivat viettää 

aktiivista vapaa-aikaa. Siten on luonnollista, että vapaa-ajan kulttuuri on 

kehittynyt pisimmälle teollistuneissa länsimaissa, joista on tullut “vapaa- 
ajan yhteiskuntia”.
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Suomalaisillakin on suhteellisen runsaasti vapaa-aikaa. Työssäkäyvillä 

suomalaisilla on nykyään mahdollisuus viettää vapaa-aikaa arkipäivisin noin 

viisi tuntia vuorokaudessa ja viikonloppuisin jopa kahdeksan tuntia 

vuorokaudessa (Suomen tilastollinen vuosikirja 1995, 480). Vapaa-ajan 

määrä on ollut viime vuosikymmeninä lisääntymään päin, etenkin naisten 

kohdalla, joilla perinteisesti on ollut hiukan miehiä vähemmän vapaa-aikaa 

johtuen naisten merkittävästä roolista kotitaloustöissä. Vapaa-ajan yleinen 

lisääntyminen niin Suomessa kuin muissakin länsimaissa onkin johtanut 

urheilupotentiaalin kasvuun. Toisaalta se on merkinnyt myös eri vapaa-ajan 

viettotapojen, kuten viihteen, kulttuuritapahtumien, matkailun ja urheilun 

kovaa kilpailua ihmisten ajankäytöstä. Urheiluharrastuksen voi tulkita 

menestyneen tässä kilvassa varsin hyvin, sillä vuonna 1987 suomalaiset 

miehet ilmoittivat käyttävänsä liikuntaan ja ulkoiluun keskimäärin noin 40 

minuuttia vuorokaudessa, mikä oli vapaa-ajan toiminnoista television 

katselun, lukemisen ja tuttavien kanssa seurustelun jälkeen korkein lukema 

(Suomen tilastollinen vuosikirja 1995, 480). Ottaen vielä huomioon sen, että 

ainakin television katselusta osa suuntautuu urheilu-ohjelmien seuraamiseen 

(ks. kappale 3.1.2.2), voi urheiluharrastuksen perustellusti sanoa olevan 

Suomessa erittäin yleinen vapaa-ajan viettomuoto.

Kappaleessa 2.2 on jo tarkasteltu urheiluharrastuksen yleistä suosiota 

motivaatioteorioiden pohjalta. Erityisesti Suomen tilannetta ajatellen 

Virtanen (1989, 62) on esittänyt vapaa-ajan lisääntymisen ohella myös 

seuraavien syiden vaikuttaneen voimakkaasti urheiluharrastuksen laajuuteen 

ja kasvuun:

- kansalaisten ostokyvyn parantuminen
- liikuntajärjestöjen markkinointityö
- liikunnan tarpeellisuus kansanterveyden kannalta
- tiedotusvälineiden synnyttämät “kansanidolit” esimerkin antajina
- muotitavat
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Kuten jo aiemmin on todettu, on kansalaisten vauraus ja ostokyky 

urheilutoiminnan suhteen oleellinen seikka, koska kaikki urheiluun liittyvä 

vapaa-ajan toiminta vaatii ainakin jossain määrin rahaa. Jonkun on aina 

viime kädessä maksettava sekä urheilun seuraaminen että sen 

harjoittaminen. Vaikka erilaisten yhteisöjen suorittama urheilun tukeminen, 

esimerkiksi yritysten työntekijöilleen suuntaama viriketoiminta, on 

Suomessa kohtalaisen laajaa, jää yksityisen kansalaisen maksettavaksi 

yleensä suurin osa harrastuksestaan. Siten ainakin tiettyjen kalliiden lajien 

harrastaminen on voimakkaasti ihmisten taloudellisesta asemasta 

riippuvaista. Yleistä elintasoa ajatellen suomalaiset ovat kuitenkin maailman 

kansojen joukossa onnellisessa asemassa, sillä 1990-luvun alun lamasta 

huolimatta suomalaisten elintaso on keskimäärin edelleen lähellä maailman 

kärkeä. Pahimpaankin lama-aikaan vuonna 1993 suomalaisten ostovoimalla 

korjattu markkinahintainen bruttokansantuote oli 15230 Yhdysvaltain 

dollaria henkeä kohti, mikä merkitsi Suomen sijoittumista vaurautta näin 

mitaten maailman noin 200 valtion joukossa sijalle 25 (Suomen tilastollinen 

vuosikirja 1995, 602). Myös liikuntapaikkojen määrän raju lisääntyminen 

(3487 vuonna 1954 - 17499 vuonna 1979 - 27817 vuonna 1995) ja sen 

myötä myös niiden laadullinen kehitys kertoo siitä, että urheiluun on 

Suomessa oltu valmiita satsaamaan (Itkonen 1996, 186).

Liikuntajärjestöt harjoittavat Suomessa laajaa markkinointitoimintaa, jolla 

etenkin nuoria pyritään saamaan urheilun pariin mukaan. Viime aikoina 

tunnetuimpia liikuntaa edistäviä kampanjoita ovat olleet Nuori Suomi- ja 

Kunnossa kaiken ikää-projektit. Tämä on myös valtion lähinnä 

veikkausvoittovaroin tukemaa toimintaa, koska liikunnalla katsotaan olevan 

kansanterveyttä edistävä vaikutus. Liikunnan puutteesta johtuvat sairaudet 

maksavat Suomelle useita miljardeja markkoja joka vuosi, sillä jopa kaksi 

kolmasosaa ihmisten fyysisen suorituskyvyn heikkenemisestä voi johtua 

liikunnan puutteesta. Ihmisiä houkutellaan siis huolehtimaan sekä fyysisestä
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kunnostaan että mielenvirkeydestään urheiluun liittyvillä aktiviteeteilla 

(Suomen Liikunta ja Urheilu esittäytyy 1996).

Esimerkin voima on aina ollut tärkeä urheilussa. Kansallissankareina pidetyt 

menestyneet huippu-urheilijat ovat toimineet esimerkkeinä muulle kansalle 

niin fyysisiltä ominaisuuksiltaan kuin “suomalaisen sisun” ilmentäjinä. 

Suomalaiset pitävät urheilumenestystä suuressa arvossa ja pyrkivät 

jäljittelemään sankareitaan. Etenkin lasten ja nuorten keskuudessa 

urheiluidolit ovat tärkeitä mielipiteenmuokkajia suhteessa urheiluun ja 

urheilun kokonaisuuden alla suhteessa eri lajeihin. Lajikulttuurin luojina ja 

julkisuuden kerääjinä menestyneet eliittiurheilijat ovat tärkeässä roolissa eri 

lajien keskinäisessä kilpailutilanteessa.

Yhtenä urheiluharrastuksen suosioon liittyvänä tekijänä on nähtävä myös 

muotitavat, joita esiintyy urheilunkin alueella. Kaikkein tunnetuimpia 

muoteja urheilun historiassa lienee 1970-luvulla Yhdysvalloista käynnistynyt 

ja sittemmin Suomeenkin levinnyt hölkkäbuumi. Vastaavia, joskin 

mittakaavaltaan vaatimattomampia muotiurheiluja syntyy usein. Tällöin 

tietyn muotilajin pariin saattaa hakeutua trenditietoisia ihmisiä pelkästään 

pysyäkseen “ajan tasalla”, vaikkei heillä olisi varsinaisesti mitään 

omakohtaista kosketuspintaa kyseessä olevaan toimintaan. Muotitavat 

ohjaavat myös eri lajien kehitystä toisien lajien suosiota nostaen ja toisien 

suosiota laskien. Samoin esikuvilla on suuri merkitys nimenomaan lajien 

hetkelliselle suosiolle, sillä kaikkein menestyneimpiä kansallissankareita 

lukuunottamatta myös idolien kohdalla on yleensä kyse tietynlaisesta muoti- 

ilmiöstä.

Kuten kuviossa 3 on esitetty, vapaa-ajan urheiluelämä on edelleen jaettavissa 

kahteen osaan, urheilun suorittamiseen ja urheilun seuraamiseen. Urheilun 

suorittaminen mielletään vapaa-ajan aktiviteettina usein liikunnaksi, jossa
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kilpailullinen elementti ei välttämättä ole ensisijainen toiminnan syy, vaikka 

suoritetun toiminnan muodot muuten olisivat kilpaurheilulajeja vastaavat. 

Urheilun seuraaminen puolestaan käsittää sekä katsomoyleisönä olemisen 

että muulla tavoin urheilun seuraamisen.

3.1.2.1 Liikunnan harrastaminen

Liikunta on Suomessa käytännössä jokaista ihmistä koskettava asia. 

Jyväskylän yliopiston tutkija Pasi Kosken tekemän elämäntyylikyselyn 

mukaan peräti 97,8 % 18-74-vuotiaista suomalaisista ilmoitti harrastavansa 

liikuntaa ainakin silloin tällöin (Helsingin Sanomat 18.11.95, C9). Vuonna 

1994 suomalaiset mainitsivat useimmin itse suorittamakseen liikunnaksi 

kävelylenkkeilyn, jota harrasti peräti kaksi miljoonaa 19-65-vuotiasta 

suomalaista. Hiihdolla ja pyöräilyllä oli 660 000 työikäistä harrastajaa. 

Myös uintia ja juoksulenkkeilyä ilmoitti harrastavansa yli puoli miljoonaa 

19-65-vuotiasta kansalaista. Voimakkaimmin vuoden 1991 jälkeen 

harrastajamääräänsä lisänneitä urheilulajeja olivat sähly/salibandy, aerobic, 

golf, hiihto, kaukalopallo, laskettelu, luistelu, sulkapallo ja uinti. Suosiotaan 

olivat menettäneet selvimmin kehonrakennus/bodaus, squash ja 

juoksulenkkeily. Alle 19-vuotiaiden lasten ja nuorten keskuudessa 

suosikkiurheiluharrastukset olivat jalkapallo (159 000 harrastajaa), hiihtoja 

mäkihyppy (yhteensä 153 000) ja jääkiekko (150 000). Lasten ja nuorten 

kohdalla eri lajien suosion nousut ja laskut olivat pitkälti aikuisväestöä 

vastaavat (Ranto & Pehkonen 1995, 3-12).

Edellämainittuihin lukuihin sisältyy sekä kansalaisten oma-aloitteisuuteen 

että ohjattuun toimintaan perustuvaa harrastusta. Liikunnan järjestäjätahoja 

tutkittaessa havaittiin, että aikuisväestö toteuttaa liikuntaharrastuksensa 

pääasiassa yksin ja varsinaisissa urheiluseuroissa liikkuu vain 12 % liikuntaa
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harrastavista. Urheilevista lapsista ja nuorista sen sijaan lähes puolet (46 %) 

kuuluu urheiluseuroihin. Seuratoiminnan laj(jakaumasta voidaan todeta, että 

19-65-vuotiaat harrastavat seuratoiminnan puitteissa eniten nais- ja 

kuntovoimistelua (61 000 seuratoiminnassa mukana olevaa), jalkapalloa (45 

000) ja lentopalloa (43 000). Alle 19-vuotiaita vetävät seuratoimintaan 

useimmin jalkapallo (109 000), jääkiekko (68 000) ja yleisurheilu (53 000) 

(ibid).

Liikuntaseurojen valtakunnallisen peruskartoituksen mukaan Suomessa oli 

vuonna 1986 noin 6650 liikuntaseuraa (Koski ja Heinilä 1988, 7), joista 

Koski (1987, 165) edelleen toteaa, että liikuntaseuraverkosto on Suomessa 

myös maantieteellisesti varsin kattava, silla käytännöllisesti katsoen 

jokaisessa kunnassa on vähintään yksi seura. Tällä hetkellä liikuntaseurojen 

aktiivisen toiminnan piirissä on kaikkiaan noin 1,5 miljoonaa kansalaista 

(Ekonomi 1/96).

3.1.2.2 Urheilutapahtumien seuraaminen

Urheilua seuraava katsomoyleisö voidaan jakaa sen vapaa-ajan 

käyttäytymisen mukaan suoriin ja epäsuoriin urheilun kuluttajiin. Suoriin 

kuluttajiin kuuluvat ne henkilöt, jotka seuraavat urheilutapahtumia paikan 

päällä, siellä missä urheilusuoritukset tapahtuvat. Epäsuorat kuluttajat 

puolestaan seuraavat urheilua joukkotiedotusvälineiden, etenkin television, 

radion ja lehdistön kautta sekä jokapäiväisiä ihmisten välisiä keskusteluja 

ynnä muita vastaavia epävirallisia tietolähteitä hyväksi käyttäen (Leonard II 

1988,414).
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Rannon ja Pehkosen (1995, 16-18) tutkimuksen mukaan 56 % 19-65- 

vuotiaista suomalaisista oli viimeisen vuoden aikana ollut vähintään kerran 

seuraamassa urheilukilpailua tai ottelua ja siten kuulunut urheilun suoriin 

kuluttajiin. Selvästi suosituimmaksi katsomoiden täyttäjäksi osoittautui 

jääkiekko, jonka tapahtumia seurasi paikan päällä vähintään kerran vuodessa 

690 000 työikäistä kansalaista. Jalkapallo (423 000) ja yleisurheilu (360 

000) olivat seuraavilla sijoilla, joskin yleisurheilun osuutta nostanee se, että 

tutkimusvuonna 1994 Helsingissä järjestettiin yleisurheilun todellinen 

megatapahtuma, Euroopan mestaruuskilpailut. Muut yli satatuhatta katsojaa 

saavuttaneet lajit olivat autourheilu, hiihto, lentopalloja pesäpallo.

Kaikkea epäsuorien kuluttajien urheiluun kohdistamaa huomiota on 

kvantitatiivisesti vaikeahkoa mitata. Eräs suhteellisen relevantti ja usein 

tilastoitu mittari on kuitenkin televisio-ohjelmien katsojamäärä. Se ei 

tietenkään kerro kansalaisten epäsuorasta urheilun seuraamisesta koko 

totuutta, mutta tuloksia voidaan pitää vahvasti suuntaa-antavina, koska yli 

90 % suomalaisista kotitalouksista omistaa televisiovastaanottimen

(Suomen tilastollinen vuosikirja 1995, 411).

Seija Nurmi (1991, 24) on Yleisradion televisioitujen urheilulähetysten 

katsojakuntaa kolmen vuoden ajan seuranneessa tutkimuksessaan laskenut 

urheilulähetyksiä katsoneen vuosina 1987-1990 keskimäärin 15 % yli 

kymmenvuotiaista kansalaisista, mikä lukumääräisesti merkitsee noin 650 

000 katsojaa urheilulähetystä kohti. Urheilun ajankohtaislähetyksillä 

vastaavat luvut olivat vielä huomattavasti suurempia (24 % = 900 000 

katsojaa). Erilaisilla suurkilpailuilla on tietysti oma merkityksensä 

tilastoihin sekä katsojamäärien että urheilun saaman ohjelma-ajan osalta. 

Esimerkiksi Rooman vuoden 1987 yleisurheilun

maailmanmestaruuskilpailut saavuttivat keskimäärin 970 000 suomalaista 

katsojaa joka päivä ja Soulin vuoden 1988 kesäolympialaisten aikana
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Yleisradion ohjelma-ajasta peräti 40 % oli urheilulähetyksiä, kun vastaava 

luku normaaliaikoina on noin seitsemän prosenttia (ibid, 16).

Nurmen tutkimuksessa julkaistuista kolmen vuoden ajanjakson 

katsojalukemista voidaan saada tietynlaista informaatiota myös eri lajien 

kiinnostavuudesta. Taulukosta 3 (ks. seuraava sivu) käy ilmi perinteisten 

menestyslajien, etenkin mäkihypyn, selkeä suosikkiasema. Yleisesti ottaen 

voidaan myös todeta talviurheilujen vahva asema televisiolajeina. 

Kahdeksasta katsotuimmasta urheilulähetystyypistä vain yleisurheilu on 

tulkittavissa alkuperältään kesälajiksi. Väestöryhmittäin tehdyssä 

tarkastelussa Nurmi (1991, 4-24) löysi suhteellisen vähän eroja eri ryhmien 

kesken, sillä suurimman yleisön kerääviä lajeja katsovat kaikki 

väestöryhmät eniten. Sukupuolten välillä on kuitenkin selviä eroja. Naiset 

katsovat yleisesti ottaen miehiä vähemmän urheilua televisiosta ja 

preferoivat miehiin verrattuna enemmän esteettisiä lajeja, kuten tanssia, 

taitoluistelua, voimistelua ja ratsastusta. Miehet taas seuraavat naisia 

mieluummin joukkuepelejä. Ne kiinnostavat kovasti myös nuoria, jotka 

vauhdikkaitten joukkuepalloiluiden ohella suosivat kontaktilajeja. 

Yleensäkin palloilut ja joukkuepelit vaikuttavat olevan sotien jälkeisen 

sukupolven suosiossa, kun taas iäkkäämmät ihmiset seuraavat etupäässä 
yksilölajeja.
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TAULUKKO 3. Yleisradion televisiokanavilla esitettyjen 

urheilulähetystyyppien keskimääräiset katsojaluvut 1.6.1987-27.5.1990. 

(Nurmi 1991, 14)

Mäkihyppy 

Urh. ajan k. läh. 

Hiihto

Yleisurheilu

Urheilukoosteet

Taitoluistelu

Pikaluistelu

Jääkiekko

Voimistelu

Moottoriurheilu

Keilailu

Raviurheilu

Jalkapallo

Pyöräily

Jääpallo

Pesäpallo

Lentopallo

Tennis

Ammunta

Voimailu

Nyrkkeily

Ratsastus

Squash

Koripallo

tuhatta katsojaa

Television katsojamäärien perusteella ei kuitenkaan voida tehdä pitkälle 

meneviä johtopäätöksiä urheilulajien alueellisesta kiinnostavuudesta, sillä 

käytössä oleva mittaustekniikka ei anna kaikilta esimerkiksi läänien
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kokoisilta alueilta tarpeeksi luotettavia tuloksia. Lisäksi on syytä korostaa, 

että televisio ei ole ainoa, vaikkakin kieltämättä merkittävä, urheilun 

passiivisen seuraamisen väline. Televisio ei myöskään tee kaikille lajeille 

oikeutta, koska edes sen välityksellä ei pysty kunnolla seuraamaan kaikkia 

lajeja. Niinpä niin sanotuilla tv-lajeilla on katsojakilpailussa selvä 

etulyöntiasema.

3.2 Urheilu osana talouselämää

Urheilun ympärillä pyörii Suomessakin vuosittain melkoisia rahasummia. 

Tällä hetkellä Suomessa käytetään liikuntaan noin 12 miljardia markkaa 

vuodessa, josta suurimman osan käyttävät kotitaloudet (noin neljä miljardia) 

ja kunnat (noin kolme miljardia). Urheiluseurat, järjestöt ja valtio vastaavat 

muusta rahoituksesta. Kansalaiset sijoittavat liikuntaan ostamalla 

liikuntavälineitä ja -palveluita, matkustamalla harrastuksiin liittyen sekä 

seuraamalla urheilua joukkoviestimistä. Kuntien liikuntamenot kertyvät 

liikuntaedellytysten ja -toiminnan ylläpitämisestä, liikuntarakentamisesta ja - 

kasvatuksesta. Urheiluseurojen rahat kuluvat nuoriso-, koulutus-, 

valmennus-, kilpailu- ja ohjaustoimintaan, tiedotukseen, markkinointiin ja 

hallintoon. Valtio puolestaan ylläpitää liikuntaan liittyviä virkoja, avustaa 

liikuntarakentamista sekä myöntää avustuksia liikuntajärjestöille, 

liikuntakasvatukselle ja -tutkimukselle (Suomen Liikunta ja Urheilu 

esittäytyy 1996, 11).

Urheiluseurojen tuloslaskelmiin kirjautuu vuosittain yhteensä noin kaksi 

miljardia markkaa. Viime vuosina niiden valtiolta ja kunnilta saama avustus 

on vähentynyt ja siksi seurojen itsenäinen varainhankinta on tehostunut 

huomattavasti. Valtakunnallisten urheilujärjestöjen, joista tärkein on 

marraskuussa 1993 Suomen liikuntaelämän yhdistämistä varten perustettu
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Suomen Liikunta ja Urheilu (SLU), vuosibudjetit ovat yhteensä 600 

miljoonaa markkaa (Ekonomi 1/96). Liikunta on myös merkittävä työllistäjä 

Suomessa. Liikunnan parissa ansaitsee elantonsa suoraan noin 20 000 

ihmistä ja lisäksi se antaa matkailun ja majoituksen kautta välillisesti 

toimeentulon noin 30 000 ihmiselle. Näihin lukuihin eivät vielä sisälly 

Suomen laskutavasta riippuen 2000-4000 huippu-urheilijaa, joista suurin osa 

elää tavalla tai toisella urheilemisestaan saamillaan tuloilla. Suuri osa 

urheilun parissa tehtävästä työstä on kuitenkin vapaaehtoistyötä, jonka 

laskennallinen arvo on noin neljä miljardia markkaa vuodessa (Suomen 

Liikunta ja Urheilu esittäytyy 1996).

Varsinaisen huippu-urheilun muutos puhtaasta ruumiinkulttuurista

liiketoiminnallisen voitontavoittelun välineeksi on Suomessakin ollut jo 

pitkään havaittavissa, vaikka varsinainen ammattilaisurheilukulttuuri on

Suomessa varsin nuorta. Osaltaan tähän on vaikuttanut se, että suomalaisten 

menestyslajeissa, esimerkiksi murtomaahiihdossa ja yleisurheilussa,

ammattilaisuus on yleismaailmallisestikin ollut aiemmin harvinainen ilmiö. 

Toinen hyvin merkittävä syy ammattilaisurheilun puuttumiseen tai totuuden 

salaamiseen tältä osin oli ammattilaisten osallistumiskelvottomuus

olympiakisoihin. Ajatus osallistumisesta olympiakisoihin urheilijan 

suurimpana päämääränä eli varsin syvällä suomalaisten käsityksissä, eikä 

tuota oikeutta tahdottu riskeerata. Vasta kun Kansainvälisen 

Olympiakomitean ammattilaisuutta vastaan suunnatut ankarat rajoitteet 

alkoivat vuoden 1988 olympialaisista lähtien purkautua, alettiin myös 

urheilijoiden urheilusuorituksistaan saamista palkkioista käydä aiempaa 

julkisempaa keskustelua.

Nykyaikaiseen urheiluun liittyy olennaisena osana sen käyttäminen 

liikeyritysten myynninedistämiseen. Huolimatta taiteen, tieteen ja muiden 

kohteiden sponsoroinnin suosion kasvusta, on urheilu edelleen

62



ylivoimaisesti suomalaisten yritysten suosikkisponsorointikohde. Kaikkien 

Suomessa vuosittain solmittavien sponsorisopimusten yhteenlaskettu arvo 

on noin 200 miljoonaa markkaa, josta arviolta 70 % suuntautuu urheilulle. 

Urheilun osuus sponsorimarkoista on siten Suomessa varsin korkea, sillä 

muualla maailmassa suhde urheilun ja muiden sponsorointikohteiden välillä 

on usein jopa päinvastainen (Helsingin Sanomat 7.11. 1995, D3).

Yleinen yhteiskunnallinen vaurastuminen on lisännyt liikunnan 

harrastusmahdollisuuksia ja laajenevilla markkinoilla liikunta on havaittu 

myös hyväksi sijoituskohteeksi. Tällöin liikuntaa ja etenkin huippu-urheilua 

on tuotteistettu vastaamaan kulutusorientoituneita elämäntapavalintoja ja - 

mieltymyksiä (Itkonen 1996, 61). Itkonen (1996, 231-250) onkin päätynyt 

kuvaamaan nykyaikaista urheiluseuratyyppiä lähinnä julkisuus- 

markkinalliseksi. Suomessa liiketoiminta ja urheilulajin tuotteistaminen on 

viety pisimmälle jääkiekossa. Suomen suosituimpana yleisölajina, jota 

lisäksi pelataan maassamme aivan huipputasolla ja joka joukkuelajina 

soveltuu mainiosti useimpien sponsoreiden tarpeisiin, on jääkiekko viime 

vuosina kehittynyt yhä selvemmin amerikkalaistyyliseksi 

viihdeteollisuudeksi. SM-liigassa pelaavien joukkueiden budjetit olivat 

kaudella 1995-96 6,4-32,2 miljoonaa markkaa, joten rahavirtojen perusteella 

niitä on luontevaa verrata pieniin ja keskisuuriin suomalaisiin yrityksiin 

(Helsingin Sanomat 16.9.1995, C6). Jääkiekon lisäksi huomattavia 

rahasummia liikkuu moottoriurheilussa, mikä on varsin luonnollista, koska 

siinä urheiluvälineinä käytetään teollisuustuotteita, joilla on urheilun lisäksi 

muutakin käyttöä. Moottoriurheilu toimii siten lähinnä eri valmistajien 

myynninedistämisen välineenä ollen pitkälti osa normaalia liiketoimintaa. 

Moottoriurheilu, erityisesti autourheilu, onkin ollut sponsorointitoiminnan 

edelläkävijä Suomessa, mikä selittyy myös sen kalleudella ja sille 

suunnattujen yhteiskunnallisten tukien niukkuudella. Rahallisesti ajatellen 

jääkiekon ja moottoriurheilun jälkeen tulevat lajit ovat Suomessa pääasiassa
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joukkuelajeja, joissa kustannukset ovat yleensä melkoiset, mutta myös 

medianäkyvyys suuri. Yksilölajeista erottuvat rahallisessa mielessä lähinnä 

yleisurheilu ja hiihto, jotka saavat suuren osan esimerkiksi 

Olympiakomitean tukimarkoista.

3.3 Suomessa harjoitettavat urheilulajit

Suomessa harjoitetaan miltei kaikkia yleismaailmallisesti tunnustettuja 

urheilulajeja. Nykyisen urheiluelämän pääpalvelujärjestön, Suomen 

Liikunnan ja Urheilun (SLU), jäseninä on 107 valtakunnallista liittoa ja 

yhteistyöjärjestöä, joista itsenäisiä lajiliittoja on 69. Nämä lajiliitot kattavat 

kaikki kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävät urheilulajit, joissa 

järjestetään säännöllisesti kilpailutoimintaa. Markku Siukosen Urheilun 

vuosikirja 1996 noteeraa kaikkiaan 115 lajin kansalliset tulokset ja vuonna 

1995 sellaisia merkittävämpiä urheilulajeja, joissa valitaan virallinen vuoden 

paras urheilija, oli 48.

Eri urheilulajien suosiota on harrastaja- ja katsomoyleisömäärien valossa 

käsitelty jo kappaleissa 3.1.2.1 ja 3.1.2.2, mutta mitattaessa urheilulajien 

suosiota sillä, kuinka monessa seurassa lajia harrastetaan, nousivat hiihto 

(29%), yleisurheilu (24%) ja lentopallo (21%) kärkeen 835 liikuntaseuraa 

käsittäneessä tutkimuksessa. Muut yli 10 %:n kannatuksen saaneet lajit 

olivat tuolloin jalkapallo (17%), kuntoliikunta (16%), naisvoimistelu (11%) 

ja suunnistus (10%). Sen sijaan esimerkiksi jääkiekko oli seuroista vain 8 

%:lla lajivalikoimassa. Muita melko harvojen seurojen ohjelmassa olevia, 

mutta paljon julkisuudessa käsiteltyjä lajeja olivat tennis (6%), koripallo 

(5%), pesäpallo (4%), uinti (3%) ja suomalaisten perinteinen menestyslaji 

paini (2%) (Koski ja Heinilä 1988, 29).
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Ainoastaan Suomelle tyypillisiä urheilulajeja ei juuri ole. Suomessa ja 

ulkomailla asuvien suomalaisten yhdyskunnissa tavattavia, muille 

kansallisuuksille käytännössä tuntemattomia lajeja on vain kaksi. Niistä 

tunnetumpi on Lauri “Tahko” Pihkalan 1920-luvulla kehittämä pesäpallo, 

jota on suomalaisen alkuperänsä vuoksi pidetty jopa kansallispelinämme. Se 

on myös ainoa suomalaislaji, jota on aktiivisesti pyritty markkinoimaan 

maailmalla, toistaiseksi kuitenkin varsin laihoin tuloksin. Toinen pelkästään 

Suomessa tavattava oman lajiliiton alaisena toimiva laji on Karjalasta 

lähtöisin oleva kyykkä, jonka kansallinenkin urheilullinen merkitys on 

käytännössä olematon.

3.4 Urheilulajien alueellisuus Suomessa

Useimpia Suomessa harjoitettavia urheilulajeja harrastetaan kautta maan. 

Suomen, johon kuuluva Ahvenanmaan itsehallinnollinen alue jätetään tämän 

tarkastelun ulkopuolelle, eurooppalaisen mittapuun mukaan melko suuri 

pinta-ala merkitsee kuitenkin sitä, että maan eri osien välillä on tietynlaisia 

vaihteluita. Luonnonmaantieteellisestä näkökulmasta Suomen alueella on 

mahdollista suorittaa lähes kaikkia mahdollisia urheilulajeja. Jos Suomea 

tarkastellaan riittävän kaukaa, se nähdään pääasiassa matalaprofiilisena 

alankoalueena. Lähempi tarkastelu kuitenkin osoittaa, että vaikka maan 

absoluuttinen korkeus on vähäinen, ovat paikalliset korkeusvaihtelut melko 

suuria. Kaikkein pienimmillään relatiiviset korkeuserot ovat savitasangoilla 

ja -lakeuksilla Länsi-Suomessa, mutta sielläkin on lähistöllä kukkuloita 

esimerkiksi laskettelurinteitä varten. Koska suurin osa Suomea kuitenkin on 

alle 200 metriä korkeaa alankoa (Rikkinen 1990, 18), ei todella suuria 

korkeuseroja vaativille lajeille, kuten huipputason alppihiihdolle, 

kelkkailulle tai vuoristokiipeilylle löydy Suomesta kovin korkeatasoisia 

suorituspaikkoja. Kaiken kaikkiaan Suomen alueen pinnanmuodostukselle
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on tyypillistä, että relatiiviset korkeuserot ovat suuremmat Jyväskylän 

ympäristössä Keski-Suomessa sekä Itä- ja Pohjois-Suomessa kuin muualla 

maassa. Myös suurimmat vesistöalueet keskittyvät pääasiassa Itä-Suomeen 

(ibid 18-24). Pinnanmuodostukseltaan Suomen ei kuitenkaan voi sanoa 

erityisesti suosivan mitään urheilulajeja.

Ilmastollisesti Suomi on eräs maapallon talviurheilulajeja ajatellen 

suotuisimmista maista. Saksalaisen Köppenin ilmastoluokittelun mukaan 

Suomi kuuluu lumi- ja metsäilmaston kostea- ja kylmätalviseen alueeseen, 

jossa vuoden lämpimimmän kuukauden keskilämpötila on yli +10 C ja 

kylmimmän alle -3 C. Tälle ilmastolle on tyypillistä, että sadetta saadaan 

kaikkina kuukausina ja että alueella on ainakin lyhytaikainen “todellinen” 

kesä ja talvi (Rikkinen 1990, 19-20). Suomen alueelle on ominaista 

keskilämpötilojen vähittäinen lasku lounaasta koilliseen mentäessä. 

Kylmimmän kuukauden lämpötila vaihtelee keskimäärin lounaisrannikon - 

4 C:sta Lapin -14 C:n. Kesällä vastaavat lämpötilaerot eivät ole yhtä suuria 

kuin talvella, mutta silti esimerkiksi heinäkuisten keskilämpötilojen ero 

maan etelä- ja pohjoisosissa on 3-4 astetta celsiusta (ibid, 22). Talvisten 

urheilulajien kannalta oleellinen pysyvä lumipeite saadaan Pohjois-Lappiin 

yleensä jo marraskuun puolivälissä, mutta etelärannikolla vasta tammikuun 

puolella. Hiihtokauden alkamisessa saattaa siis olla jopa kahden kuukauden 

ero Suomen eri osien välillä (ibid, 19-25).

Ilmastollisista syistä talvilajien voi siis olettaa olevan Suomessa vähintään 

yhtä suosittuja kuin kesälajien. Kaikkein suosituimmiksi talvilajit voisivat 

olosuhteiden puolesta nousta Pohjois- ja Itä-Suomen kovien talvien 

seuduilla, joiden maaseutualueilla varsinkin hiihto on talvisin luonnollinen 

liikkumistapa. Muut talvilajit, kuten mäkihyppy, alppihiihto ja jääkiekko, 

vaativat aina talviolosuhteiden lisäksi suosionsa tueksi tietynlaista 

urheilurakentamista, joten siksi niiden suosio keskittynee lähinnä
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paikkakunnille, joilla hyppyrimäet, laskettelurinteet ja jäähallit ovat helposti 

saavutettavissa. Ne ovat myös melko kalliita harrasteita, joten niiden suosio 

saattaa hyvinkin nousta Etelä-Suomen kaupungeissa pohjoista suuremmaksi.

Väestöllisesti tarkastellen Suomi on sekä varsin pieni että etnisesti 

suorastaan silmiinpistävän homogeeninen maa. Noin viisimiljoonaisesta 

valtakansallisuudesta, suomalaisista, poikkeavia ryhmiä ei juuri ole. Kaiken 

kaikkiaan Suomessa asui vuoden 1995 alussa vain noin 60 000 

ulkomaalaista, joista puolet Uudenmaan läänissä (Suomen tilastollinen 

vuosikirja 1995, 86). Suomalaisiin kuuluvista etnisistä vähemmistöistä 

selvästi merkittävin on ruotsia äidinkielenään puhuvien noin 300 000 

suomenruotsalaisen joukko. Suomenruotsalaisten lukumäärä, noin 6 % 

kaikista kansalaisista vuoden 1995 alussa (ibid, 48), on kuitenkin siinä 

määrin pieni ja molempien Suomen virallisten kielten osaaminen korkean 

koulutustason vuoksi niin yleistä, ettei kielikysymyskään varsinaisesti aseta 

kansalaisia eriarvoiseen asemaan. Toinen etninen, joskin vain muutamien 

tuhansien ihmisten muodostama erityisryhmä ovat saamelaiset. Tutkimusten 

mukaan heidän urheiluharrastuksiinsa ei kuitenkaan liity omaperäisyyttä, 

vaan saamelaiset ovat kiinnostuneita jalkapallosta, hiihdosta ja uinnista ynnä 

muista lajeista, joita harrastetaan kautta maan (Pedersen & Rafoss 1989, 35- 

42). Meinander (1991, 453) toteaakin kieliryhmittymien vaikutuksesta 

urheiluharrastukseen, ettei ole mahdollista potkaista palloa tai uida joko 

suomeksi, ruotsiksi tai saameksi. Urheilussa vaikuttaa vain “ruumiin kieli”, 

joten siksi urheiluharrastuksissa ei yleensä samalla alueella esiinny suuria 

eroja kieliryhmien välillä.

Suomenruotsalaisille on toki 1900-luvun alussa muodostettu oma 

urheiluliitto GIF heidän intressiensä ajamista varten, aivan samoin kuin 

vasemmistolaisissa piireissä perustettiin Työväen Urheiluliitto (TUL) 

vastavoimaksi Suomen Voimistelu- ja Urheiluliitolle (SVUL). Nykyään

67



keskusjärjestöjen aatteellinen merkitys on kuitenkin vähäinen, eivätkä niiden 

edustamat lajivalikoimat poikkea toisistaan juuri lainkaan. Ainoa selkeästi 

enemmän ruotsinkielisissä piireissä harrastettava laji on käsipallo, jonka 

pelaaminen on perinnesyistä keskittynyt lähes täysin etelärannikon 

ruotsinkielisiin kuntiin. Periaatteelliset kieli- tai luokkaristiriidat eivät siis 

Suomen urheiluelämässä juurikaan ohjaa lajivalintoja. Myöskään 

poliittisessa tai uskonnollisessa mielessä eri lajien harrastamista säätelemään 

pyrkiviä merkittäviä ryhmittymiä ei Suomessa ole.

Suomen maantieteellistä väestöjakaumaa ajatellen pitkä rannikkoalue ja 

erityisesti maan etelä- ja lounaisosat ovat vanhastaan olleet asutuksen 

ydinaluetta. Sisämaahan ja pohjoiseen päin siirryttäessä asutus harvenee, 

kunnes pohjoisimmassa Suomessa lähestytään jo asutuksen äärirajaa. 

Suomen sekä väestöllinen että sen myötä taloudellisen toimeliaisuuden 

painopistealue on etelässä, lähinnä Pori-Tampere-Lahti-Lappeenranta-1 injan 

eteläpuolella. Vaikka tulotasoerot eivät Suomessa olekaan radikaaleja, on 

maan eteläosissa sinne keskittyneen väestömassan vuoksi monipuolisemmat 

urheiluolosuhteet kuin muualla. Siellä on valtaosa maan uimahalleista, 

jäähalleista ja muista suuria investointeja vaativista urheilurakennuksista. 

Kuten aiemmin on todettu, tämänkaltainen väestöllinen etulyöntiasema ja 

sen myötä syntyvä urheilupaikkatarjonnan kasvu vaikuttaa urheiluelämää 

rikastuttavasti. Harrastettujen lajien määrä onkin Etelä-Suomessa suurempi 

kuin pohjoisempana ja väestöpohjan laajuus tulee esiin etenkin 

joukkuelajeissa, joiden sarjoja hallitsevat väkirikkaiden, lähinnä 

eteläsuomalaisten, paikkakuntien joukkueet.

Suomessakin on siis todettu urbanisaation merkitys. Jo Sänkiaho (1977, 2) 

on tuonut esiin, että Suomessa korkeimman sarjatason joukkueurheilu on 

selkeästi keskittynyt suuriin kaupunkeihin. Tässäkin on toki vaihteluita 

riippuen lajin vaatimista edellytyksistä. Esimerkiksi jäähallia vaativassa
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jääkiekossa keskittyneisyys on paljon suurempaa kuin vaikkapa 

lentopallossa, jonka suorituspaikaksi riittää tavallinen palloiluhalli. Kaikkein 

kalleimmissa ja kaupallisimmissa lajeissa esiintyy tietynlaista 

“kehitysaluevihamielisyyttä" eli taloudellisesti takapajuiset alueet eivät 

pysty nostamaan seurojaan pääsarjoihin, koska värväystoiminta vie 

seuratyön hedelmät jo varhaisessa vaiheessa (Sänkiaho 1977, 16). Tosin 

urheilun arvaamattomasta luonteesta johtuen silloin tällöin saattaa esiintyä 

tämän säännön vahvistavia poikkeuksia.

On kuitenkin selvää, että tilanteessa, jossa kesällä 1995 ja talvikaudella 

1995-96 Suomen kymmenen tärkeimmän joukkuepalloilun (jääkiekko, 

jalkapallo, pesäpallo, koripallo, lentopallo, kaukalopallo, jääpallo, salibandy, 

käsipallo, amerikkalainen jalkapallo) miesten pääsarjojen yhteensä 122 

joukkueesta 104 tulee yli 20 000 asukkaan kaupungeista, voidaan 

joukkuepalloilujen sanoa olevan Suomessa pääasiassa suurten 

asutuskeskusten lajeja. Varsinkin kun kymmenen suurimman (> 70 000 

asukasta) kaupungin osuus (66 joukkuetta) on yli puolet kyseisistä 

pääsarjajoukkueista. Yksittäisistä paikkakunnista joukkuemäärällisesti 

palloilulajien ylivoimainen valtias on pääkaupunki Helsinki, josta on 

kotoisin peräti 23 pääsarjajoukkuetta. Lähes joka viides miesten 

pääsarjajoukkue tulee siis Helsingistä.

Kaikkein selvimmin riittävän talousalueen merkitys tulee esiin 

ammattimaisimmin harjoitetussa joukkuelajissa, jääkiekossa, jossa pienin 

liigapaikkakunta on 38 000 asukkaan Rauma. Joukkuelajeista ainoastaan 

pesäpallon, jonka 14 mestaruussarjajoukkueesta puolet tuli kesällä 1995 alle 

15 000 asukkaan paikkakunnilta, voi sanoa saavuttavan menestystä myös 

pienemmissä asutuskeskuksissa. Tämä ei voine olla vaikuttamatta 

negatiivisesti palloilulajien kiinnostavuuteen maaseutualueilla, vaikka 

yleinen elintaso onkin Suomessa niin korkea, että myös syrjäseuduilla on
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mahdollista seurata kaikkia lajeja median välityksellä. Palloilulajien, pesä- 

ja käsipalloilua lukuunottamatta, voi siis olettaa kiinnostavan ihmisiä eniten 

Etelä-Suomen suurissa kaupungeissa, joihin palloilumenestys Suomessa 

useimmin osuu. Pesäpallon suosio lienee suurin itärajan tuntumassa, 

Pohjanmaalla ja Kainuussa, joissa muut joukkuelajit eivät ainakaan 

menestyksen puolesta pysty sitä uhkaamaan. Käsipallon ainoaa tukialuetta 

on etelärannikko. Myös koripallo on pääasiassa etelärannikon peli, joskin se 

kiinnostanee myös Forssan seudulla ja Varsinais-Suomessa. Joukkuelajeista 

jalkapallon ja lentopallon kiinnostavuus lienee maanlaajuisesti ajatellen 
tasaisin.

Yksilölajien suhteen asukaslukuun perustuvia oletuksia on vaikeampaa 

tehdä, mutta todennäköistä on, että ainakin niin sanotut uudet lajit koetaan 

kiinnostavampina pääkaupunkiseudulla ja muissa suurimmissa, etenkin 

yliopistokaupungeissa, joihin uudet virtaukset yleensä ensin saapuvat. 

Kaiken kaikkiaan Suomessakin urheilulajien yleisen kiinnostavuuden 

pitkälti ratkaissee, aivan kuten Moen (1990, 47-49) esittää, tiettyyn lajiin 

liittyvä perinne tai sen puute, sen myötä syntynyt urheilupaikkarakenne sekä 

median suhtautuminen kyseiseen lajiin. Täten Suomessa kiinnostavimmiksi 

lajeiksi osoittautunevat yleisurheiluja hiihto, joiden perinteet ovat Suomessa 

koko vuosisadan mittaiset ja jotka on myös todettu suomalaisten 

suosikkiliikuntamuodoiksi Kannon ja Pehkosen (1995, 3-12) tutkimuksessa. 

Myös tv-lajina erinomainen mäkihyppy koetaan todennäköisesti varsin 

kiinnostavana siinä saavutettujen menestysten vuoksi, vaikkei se olekaan 

mikään massaliikuntamuoto. Mäkihypyn ja hiihdon voimakkaimpia 

tukialueita lienevät pohjoisin Suomi ja maaseutu yleensä sekä niiden lisäksi 

tunnetuimpien hiihtokeskusten Lahden, Jyväskylän ja Kuopion ympäristöt.

Yleisurheilun kiinnostavuus lienee varsin suuri kautta maan. Kaikkein 

voimakkainta tukea se saanee Pohjanmaalla ja Varsinais-Suomessa, joissa
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perinteet ja olosuhteet ovat yleisurheilulle otollisimmat. Pesäpallon ja 

yleisurheilun lisäksi myös paini on totuttu yhdistämään menestyspainijoiden 

suuren määrän vuoksi Etelä-Pohjanmaahan, joten siellä painin suosio lienee 

vankka, vaikkei se mäkihypyn tavoin kuulukaan massaliikuntamuotoihin. 

Toisaalta yleisesti harrastetuista lajeista pyöräily tuskin nousee kiinnostavien 

lajien listalla kovin korkealle, koska sen kilpaurheilullinen merkitys on 

Suomessa vähäinen. Kuntoliikuntamuodoista uinti voi sen sijaan viime 

vuosina saavutettujen menestysten vuoksi saada jossain määrin kiinnostusta 

osakseen. Muista lajeista golf, tennis, squash ynnä muut Suomessa 

suhteellisen uudet mailapelit kerännevät kiinnostusta lähinnä Etelä- 

Suomessa, etenkin pääkaupunkiseudulla.

Eräs suomalaisen urheilun erikoisuus on moottoriurheilu, jonka monissa 

muodoissa suomalaiset ovat 1960-luvulta lähtien saavuttaneet aivan 

poikkeuksellista menestystä huolimatta siitä, että teoriassa Suomi tarjoaa 

mahdollisimman heikot lähtökohdat sen harrastamiseen. Moottoriurheilun 

kiinnostavuus on Suomessa epäilemättä melkoinen, mutta toisaalta se jakaa 

voimakkaasti ihmisten mielipiteitä, eikä siksi sijoittune aivan kärkeen. 

Alueellisesti se koetaan todennäköisesti erittäin kiinnostavana Keski- 

Suomessa Jyväskylän Suurajojen vuoksi ja Etelä-Pohjanmaalla, jossa 

sijaitsee kaksi Suomen viidestä moottoriradasta. Moottoriurheilu vaatii 

suorituspaikakseen tietynlaisia olosuhteita, jotka ovat helpommin luotavissa 

maaseudulla, mutta toisaalta kaupallisena urheilumuotona se saanee yhtä 

suuren kannatuksen myös kaupungeissa.
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4. KESKON OLYMPIA YHTEISTYÖ JA OLYMPIATUTKIMUKSET

4.1 Kesko Oy

Kesko Oy on perustettu vuonna 1940. Tuolloin yksityisten 

vähittäiskauppiaitten neljästä tukkuliikkeestä muodostettiin yksi Helsingissä 

pääkonttoriaan pitävä keskusliike, Kesko Oy. Nykyään emoyhtiö Kesko Oy 

on Suomen johtava tukkuliike ja Suomen suurimman kaupparyhmän 

keskusliike, joka yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa muodostaa Kesko- 

konsernin. Sen liiketoiminta muodostuu uuden syyskuussa 1995 

käynnistyneen organisaation puitteissa kolmesta kaupallisesta ryhmästä: 

päivittäistavararyhmästä, erikoistavararyhmästä ja kansainvälisestä 

ryhmästä. Päivittäistavararyhmään, jonka osuus Keskon liikevaihdosta on 

miltei 2/3, kuuluvat elintarvikkeiden ja päivittäistavaroiden kauppa. 

Erikoistavararyhmään kuuluvat kenkä-, vaate-, urheilu- ja 

kodinelektroniikkatavaroiden kauppa sekä maatalous- ja rautakauppa. 

Kansainvälisen ryhmän tehtävänä on kartoittaa ja käynnistää uusia 

liiketoiminta-alueita sekä kehittää ulkomaankauppayhtiöiden toimintaa 

(Keskon vuosikertomus 1995).

Kesko on ollut koko 1990-luvun Suomen selkeästi johtava 

tukkukauppaliike, jonka kansallinen merkitys on huomattava. Keskon 

liikevaihto oli vuonna 1995 26,4 miljardia markkaa. Liikevaihdolla mitaten 

Kesko oli tällöin Suomen neljänneksi suurin yritys ja sijoittui Euroopan 

suurimpien yritysten listalla sijalle 194 (Kauppalehti 26.1.1996). Kesko- 

konserni saavutti vuonna 1995 kaikkien aikojen parhaan tuloksensa. Sen 

voitto ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja oli 689 miljoonaa markkaa. 

Konsernin palveluksessa oli vuonna 1995 5833 henkilöä. Keskon omistus 

on jakautunut rahoituslaitosten (32,4 %), yritysten (28,9 %), kotitalouksien
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(28,7 %) sekä muiden tahojen (10,0 %) kesken (Keskon vuosikertomus 

1995).

Suomalaisten jokapäiväisen elämän kannalta näkyvin Keskon ympärille 

rakentuneen К-ryhmän osa ovat K-kaupat. К-kauppiaat ovat itsenäisiä 

yrittäjiä, jotka ovat Keskon osakkaita ja oikeutettuja käyttämään K-tunnusta 

tai muita ryhmän markkinointinimiä. К-ryhmään kuului vuoden 1995 

lopussa 2257 kiinteää myymälää, joissa työskenteli 21674 henkilöä. K- 

kauppojen myynti oli samana vuonna yhteensä 32,0 miljardia markkaa ja 

niiden ostot Keskosta 16,3 miljardia markkaa ilman arvonlisäveroa (Keskon 

vuosikertomus 1995).

4.2 Keskon ja Suomen Olympiakomitean välinen yhteistyö

Keskon ja Suomen Olympiakomitean välinen yhteistyö sai alkunsa 

osapuolien välillä käydyistä neuvotteluista vuonna 1988. Suomen 

Olympiakomitea oli tuolloin päättymässä olleen olympiadin aikana tehnyt 

yhteistyötä yhdentoista niin sanottuun Myötätuuli-klubiin kuuluneen 

yrityksen kanssa. Yhteistyö niin suuren yritysjoukon kanssa oli osoittautunut 

varsin vaikeaksi, koska eri intressien ja erilaisten aikataulujen vuoksi koko 

joukon yhteensaattaminen ja yhtenäisyyden luominen oli hyvin hankalaa. 

Niinpä Olympiakomitea pyrkikin rajoittamaan sopimusosapuolten määrääjä 

keskitti huomionsa Keskoon, joka suurena ja monialaisena sekä yrittäjyyteen 

nojaavana suomalaisena yrityksenä tuntui sopivalta yhteistyökumppanilta 

(Rasinperä 17.5.1996).

Keskon kannalta yhteistyö vaikutti kiinnostavalta, kunhan se saisi 

yksinoikeuden olympiayhteistyöhön Suomessa. Tämä sopi 

Olympiakomitealle mainiosti ja sopimus syntyi lopulta melko helposti.
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Sopimus astui voimaan vuoden 1989 alusta, jolloin Keskosta tuli Suomen 

olympiaurheilun ainoa virallinen tukija. Tämä yhteistyösopimus on 

maailmanlaajuisestikin merkittävä, sillä missään muussa maassa kansallinen 

olympiakomitea ei ole antanut yhdelle yritykselle monopoliasemaa 

olympiaurheilun tukemiseen. Sopimus solmittiin alun perin olympiadiksi 

kerrallaan, kuitenkin siten, että Keskolla on halutessaan optio sopimuksen 

jatkamiseen. Sopimus uusiminkin vuonna 1992 ja tämän sopimuksen 

voimassaolo jatkuu vuoden 1996 loppuun, jonka jälkeiseen olympiadiin 

Keskolla edelleen on optio. Voimassaolevan sopimuksen rahallinen arvo on 

11 miljoonaa markkaa neljän vuoden pituista olympiadia kohti (ibid).

Keskon ja Suomen Olympiakomitean välinen yhteistyösopimus merkitsee 

siis sitä, että K-kaupparyhmä on “Suomen olympiaurheilun ainoa virallinen 

tukija”. Käytännössä tämä antaa Keskolle seuraavat oikeudet:

1. Yksinoikeus olympiatunnuksen käyttöön markkinoinnissa ja mainonnassa Suomessa

2. Yksinoikeus mainintaan “Suomen olympiaurheilun virallinen tukija”

3. Oikeus käyttää kaikkia kesä- ja talviolympiakisoihin valmennettavia urheilijoita 

mainonnassa ja myynninedistämisessä

4. Oikeus käyttää esiintyjinä myös entisiä olympiavoittajia sekä olympiakomitean virka- ja 

luottamusmiehiä, liittojen asiantuntijoita ja valmentajia

5. Yksinoikeus valmistuttaa К-ryhmän omia olympiatuotteita

6. Yksinoikeus olympiakisajärjestäjien (esimerkiksi Lillehammer, Atlanta) kisatuotteiden 

markkinointiin Suomessa

7. Oikeus käyttää Suomen olympiajoukkueiden asusteissa ja varusteissa K-ryhmän 

olympiatunnusta

(К-ryhmän olympiaohjeisto 1993)

Ainoat mainittuihin ehtoihin kuuluvat rajoitteet liittyvät Kansainvälisen 

Olympiakomitean peruskirjassa määriteltyihin olympiatunnusten 

asianmukaisiin käyttötapoihin, koska Suomen Olympiakomitean on 

noudatettava peruskirjan sääntöjä, vaikka se onkin rekisteröinyt esimerkiksi
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olympiarenkaat Suomessa itselleen. Lisäksi Kansainvälisen 

Olympiakomitean maailmanlaajuiseen TOP-ohjelmaan kuuluvat yritykset 

(Bausch&Lomb, Coca-Cola, IBM, John Hancock, Kodak, Panasonic, Sports 

Illustrated, UPS, Visa ja Xerox) saavat käyttää olympiarenkaita oman 

tuotemerkkinsä yhteydessä kaikkialla maailmassa (Rasinperä 17.5.1996).

Sopimukselle Keskon puolelta asetetut päätavoitteet ovat olympia-aatteen 

positiivisen kuvan saaminen К-ryhmälle, myynninedistäminen urheilun ja 

urheilijoiden avulla, kilpailijoista erottuminen ja К-ryhmän sisäisen 

yhteenkuuluvuuden vahvistaminen. Olympiayhteistyön kattoteemana on 

ollut vuodesta 1994 lähtien “Osaaminen syntyy yrittämisen halusta”. Tällä 

viestillä on haluttu kertoa sekä urheilijoihin että К-ryhmään liitettävästä 

huippuosaamisesta ja yrittämisestä sekä К-ryhmän tuotteiden korkeasta 

laadusta (Heikkinen 17.5.1996).

Olympiayhteistyö on yksi Keskon yrityskuvailmoittelun kolmesta 

keskeisestä teemasta ja niinpä se näkyy К-ryhmän liikkeissä ja mainonnassa 

monella tavalla. Yhteistyösopimusta on hyödynnetty mainonnan yhteydessä 

käytetyn “Suomen olympiaurheilun virallinen tukija”-merkin lisäksi muiden 

muassa käyttämällä urheilijoiden kuvia mainonnassa, kehittämällä 

kauppakohtaisia urheiluhenkisiä tapahtumia ja somistamalla myymälöitä 

olympia-aiheisella materiaalilla. К-ryhmän mainostoimisto MK-mainos on 

tehnyt vuosittain muutaman suuren olympia-aiheisen mainoskampanjan ja 

olympiavalmennettavat ja entiset olympiaurheilijat suorittavat joka vuosi 

yhteensä noin 400 vierailua К-ryhmän kauppaliikkeiden erilaisiin 

tilaisuuksiin saaden esiintymisistään eri korvauksen kauppiailta (ibid).

Molemmat sopimusosapuolet ovat olleet hyvin tyytyväisiä yhteistyöhön. 

Suomen Olympiakomiteassa Keskon toimintatapaa ja markkinointia on 

pidetty tyylikkäänä. Keskossa puolestaan on arvostettu pitkäaikaista, monilla
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tavara-aloilla operoivan yrityksen tarpeisiin soveltuvaa ja positiiviseen asiaan 

kytkeytyvää yhteistyötä, jonka huomioarvo on ollut erittäin suuri. Yli 80 % 

suomalaisista on koko 1990-luvun ajan muistanut Keskon “К-kauppa on 

Suomen olympiaurheilun virallinen tukija”-tunnuksen ja peräti 90 % 

kansasta suhtautuu Keskon harjoittamaan olympiaurheilun tukemiseen 

myönteisesti (Taloustutkimus 1996). Keskon pääjohtaja Eero Kinnunen 

pitääkin olympiarenkaiden käyttöoikeutta suurena luottamuksenosoituksena 

К-ryhmälle, ovathan olympiarenkaat tällä hetkellä maailman toiseksi 

tunnetuin tuotemerkki (Pirkka 1-2/1996).

4.3 Keskon olympiatutkimukset

Keskossa oli sopimuskauden alusta lähtien selvää, että sen olympiaurheiluun 

kohdistaman huomattavan satsauksen hyöty oli kyettävä jollain tavoin 

mittaamaan. Siksi onkin luonnollista, että Kesko on vuosittain teettänyt 

olympiayhteistyön seurantatutkimuksen. Olympiatutkimuksen käytännön 

toteutuksen on Keskon toimeksiannosta suorittanut aina Taloustutkimus Oy. 

Tutkimus on tehty osana Taloustutkimuksen Omnibus-tutkimusta, jossa 

kohderyhmää vastaavaksi painotettu vastaajajoukko on ollut noin 1000 

ihmisen suuruinen. Tutkimusajankohta on 1990-luvulla ollut yleensä 

helmikuu, joskin 1991 tutkimus suoritettiin huhtikuussa, 1993 tammikuussa 

ja 1994 maaliskuussa. Lievää ajankohtavaihtelua ja Keskon aluejaossa 

tapahtunutta kehitystä lukuunottamatta nämä tutkimukset ovat täysin 

vertailukelpoisia keskenään.

4.3.1 Vuoden 1996 olympiatutkimuksen suorittaminen

Vuoden 1996 “Olympiaurheilun tukeminen”-tutkimuksen suoritti aiempien 

vuosien tapaan Taloustutkimus Oy Keskon toimeksiannosta. Tutkimus 

suoritettiin henkilökohtaisina haastatteluina Omnibus-tutkimuksen osana
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15.2.-4.3.1996. Tutkimuksen kohderyhmänä oli Suomen 15-74-vuotias 

väestö Ahvenanmaan maakunnan alueella asuvia lukuunottamatta. 

Tutkimuksessa haastateltiin 959 henkilöä. Otos muodostettiin 

kiintiöpoiminnalla, jossa kiintiöinä olivat kohderyhmän valtakunnallinen 

ikä-, sukupuoli-, lääni- ja kuntatyyppijakauma. Haastatteluja tehtiin 88 

paikkakunnalla, joista kaupunkeja oli 39 ja muita kuntia 49. Otos on 

painotettu kohderyhmää vastaavaksi.

Haastattelutyöhön osallistui 70 Taloustutkimus Oy:n koulutettua 

tutkimushaastattelijaa. Tätä tutkimusta varten haastattelijoille annettiin 

kirjalliset työohjeet. Haastattelijoiden työskentelyä valvottiin 

haastattelijakohtaisilla atk-taulukoinneilla sekä vastaajille tehdyillä 

pistokokeilla. Atk-tulostus tehtiin Taloustutkimus Oy:n laitteistoilla ja 

ohjelmistoilla ja tulostuksessa käytettiin T-testiä, joka mittaa kunkin 

taulukoidun taustamuuttujan kohdalla, poikkeaako tulos muista vastaajista 

enemmän kuin mitä satunnaisvaihtelun osuus on 95 %:n luotettavuustasolla 

(Taloustutkimus 1996).

4.3.2 Olympiatutkimuksen aluejako

Vuoden 1996 olympiatutkimuksen aluejako noudattaa Keskon 

organisaatioon viime vuosina kuuluneiden seitsemän aluekeskon toiminta- 

alueiden maantieteellisiä rajoja (ks. kuvio 4, s.79). Jako ei siis perustu 

mihinkään urheilulajien analysoinnin kannalta keskeiseen seikkaan, mikä 

aiheuttaa tämän tutkielman kannalta tiettyjä ongelmia, kuten sekin etteivät 

kyseiset seitsemän aluetta ole missään suhteessa yhteismitallisia. Ne eroavat 

toisistaan selvästi niin pinta-alan ja kuntamäärän kuin asukasluvunkin 

suhteen. Kyseiset alueet eivät myöskään noudata mitään yleishallinnollisia 

rajoja eivätkä ole itse tutkittavan kohteen eli urheilutoiminnan suhteen 

sisäisesti homogeenisia. Täten juuri näiden alueiden valintaa
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olympiatutkimuksen pohjaksi ei voi puolustaa muilla argumenteilla, kuin 

tutkimuksen teettäneen Keskon omaan liiketoimintaansa liittyvillä 

intresseillä.

Keskon aluejako ei ole aina ollut nykyisenkaltainen, vaan se on muotoutunut 

ajan kuluessa. Enimmillään ympäröivää aluettaan palvelleita Keskon 

toimipisteitä on ollut peräti 40, mutta rationalisointien vuoksi määrä on 

jatkuvasti laskenut (Hoffman 1990, 133-134). Tämä on merkinnyt sitä, että 

vanhoja aluekeskoja lakkautettaessa niiden toimipiireihin kuuluneet kunnat 

on jaettu jäljelle jääneiden aluekeskojen kesken. Täten vuoden 1996 

tutkimuksessa käytettyjä seitsemää aluetta ei ole alun perin varta vasten 

sellaisiksi suunniteltu, mikä osittain selittää niiden keskinäistä erilaisuutta. 

Seitsemän alueen jakoon siirryttiin Keskon hallintoneuvoston päätöksellä 

vuoden 1994 alussa, jolloin lakkautettiin Jyväskylän ja Joensuun aluekeskot. 

Tämäkään aluejako ei kuitenkaan enää ole käytössä, sillä Keskossa vuonna 

1995 toteutettu kokonaisvaltainen organisaatiouudistus merkitsi neljän 

aluekeskon järjestelmään siirtymistä 1.4.1996 alkaen. Jäljelle jääneet 

aluekeskuspaikkakunnat ovat Helsinki, Tampere, Kuopio ja Oulu (Keskon 

vuosikertomus 1995).

Uutta aluejakoa pidetään Keskossa merkittävästi tässä tutkimuksessa 

käytettyä vanhaa parempana, koska seitsemän alueen järjestelmässä alueet 

olivat liiketoiminnan kannalta liian pieniä. Olympiatutkimus 1996 

suoritettiin kuitenkin vielä seitsemän alueen järjestelmän 

voimassaoloaikana, joten sitä käytettiin tutkimuksen aluejakona ja siten 

tuota aluejakoa noudatetaan myös tässä tutkielmassa. Aiemmin alueellisiin 

olympiatutkimustuloksiin ei Keskossa ole kiinnitetty merkittävää huomiota, 

vaan tutkimustulosten analysoinnissa pääpaino on ollut valtakunnallisen 

tason tarkastelulla (Jukka Saarela 7.5.1996).
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KESKON TOIMIALUEET 
1.1.1994

ALUEKESKO

KUVIO 4. Keskon toimialueet 1.1.1994-1.4.1996.
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4.3.3 Olympiatutkimuksen haastattelulomake

Haastattelut suoritettiin Taloustutkimuksen Omnibus-tutkimuksen osana, 

mistä johtuen vastaajien taustatiedot kartoitettiin liitteenä (liite 1) olevan 

Omnibus-taustatietosivun avulla. Tämän lomakkeen 27 kysymystä kattavat 

varsin kokonaisvaltaisesti vastaajan taustatiedot. Haastattelulomakkeen 

Keskoa koskeva erityisosa käsitti vuoden 1996 tutkimuksessa yksitoista 

kysymystä (ks. liite 2), joista kysymykset 80-87 keskittyvät selvittämään 

Keskon harjoittaman olympiayhteistyön tunnettuutta ja ihmisten asenteita 

tämänkaltaiseen toimintaan sekä lähteitä, joissa ihmiset muistavat nähneensä 

Keskon olympia-aiheista mainontaa. Tämän tutkielman kannalta oleellisin 

Keskon olympiatutkimuksen osa on kysymys 88, joka kuuluu:

“Mainitkaa kolme kiinnostavinta urheilulajia, joita seuraatte”

Vastaajien mielipidettä kiinnostavista urheilulajeista tiedusteltiin siis 

avoimella kysymyksellä, johon ei annettu valmiita vastausvaihtoehtoja. 

“Urheilulaji’’-käsitettä ei määritelty tarkemmin, joten tutkimuksesta saatujen 

tulosten raportoinnissa kyseistä käsitettä käytetään kappaleessa 1.3 esitetyn 

määritelmän mukaisesti. Myös termi “seurata” jätettiin tarkemmin 

määrittelemättä, joten vastaajien tulkitttavaksi jäi miten, missä ja kuinka 

usein tapahtuvaa urheilun havainnointia pidetään urheilulajin seuraamisena. 

Tämän tutkielman kannalta oheisten termien tarkempi määrittely olisikin 

ollut suotavaa.

Kysymyksessä 88 tiedusteltiin siis kolmea kiinnostavinta urheilulajia, mutta 

vastaaja saattoi niin halutessaan nimetä vähemmän kuin kolme häntä 

kiinnostavaa lajia. Urheilulajeja ei asetettu järjestykseen kiinnostavuuden 

mukaan, vaan tuloksia analysoitaessa on oletettu kaikkien kussakin 

vastauksessa ilmoitettujen urheilulajien olevan vastaajan mielestä yhtä
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kiinnostavia (Jukka Saarela 7.5.1996). Kysymyslomakkeessa ei myöskään 

eritelty talvi- ja kesälajeihin kohdistuvaa kiinnostusta, mutta kappaleessa 5 

esiteltävien tutkimustulosten raportoinnissa näin on tehty, koska 

tutkimusajankohdan on syytä olettaa jossain määrin vaikuttaneen ihmisten 

kiinnostuksen kohteisiin. On varsin todennäköistä, että talvilajit ovat saaneet 

enemmän huomiota osakseen sen vuoksi, että tutkimus suoritettiin 

helmikuussa, jolloin talvilajien harrastus- ja kilpailukausi oli 

parhaimmillaan. Vaikka nykyaikainen huippu-urheilu vaatiikin 

ympärivuotista panostusta ja useissa perinteisissä kesä- tai talvilajeissa 

järjestetään arvostettuja tapahtumia myös “väärään” vuodenaikaan 

(esimerkiksi halliyleisurheilu talvella ja muovimäkihyppykilpailut kesällä), 

on useimmilla urheilulajeilla silti olemassa tietty pääkilpailukausi. Siksi 

edellämainittu talvi/kesäurheilulajijako on perusteltu pyrittäessä 

häivyttämään talvilajien mahdollisesti saamaa etua.

Jakoperusteena on tässä tutkielmassa käytetty sitä, mihin vuodenaikaan 

urheilulajin pääkilpailukausi Suomessa sijoittuu. Pääkilpailukaudella 

tarkoitetaan tässä sitä vuodenaikaa, jolloin yksilölajien tärkeimmät ja 

arvostetuimmat kilpailut järjestetään tai jolloin joukkuelajien korkeatasoisin 

sarjatoiminta on Suomessa käynnissä. Siten esimerkiksi lento- ja koripallo, 

joita pelataan laajalti kesälläkin, mutta joiden sarjatoiminta on käynnissä 

talvikaudella, tulkitaan tässä tutkielmassa talvilajeiksi. Vastaavalla 

periaatteella jalkapallo on Suomessa kesälaji, vaikka muualla maailmassa 

sitä harrastetaan pääasiassa talvikaudella. Sellaiset lajit, kuten uinti, tennis ja 

moottoriurheilu, joissa varsinaista pääkilpailukautta ei voida nimetä, on 

tulkittu niiden alkuperäisen harrastusajankohdan ja/tai olympialajien 

kohdalla kesäolympialaisten ohjelmaan kuulumisen vuoksi kesälajeiksi. 

Hajamainintoja saaneet urheilulajit, jotka eivät ole millään Keskon 

toimialueella saaneet edes yhtä prosenttia maininnoista, on tutkimusta 

tehtäessä koottu ryhmään “muut”, jotka on tässä tutkielmassa tarvittaessa
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käsitelty kesäurheilulajien yhteydessä, koska pääosa näistä harvinaisemmista 

lajeista on kesälajeja.

Kaiken kaikkiaan tutkimuksen suorittaminen joko loppukeväällä tai 

alkusyksyllä olisi tasapuolisen tutkimustuloksen kannalta parempi ratkaisu, 

sillä silloin kilpailukaudet ovat yhtäaikaa käynnissä niin talvi- kuin 

kesälajeissakin. Tämä minimoisi kausivaihteluongelman, jonka vuoksi tässä 

tutkielmassa esitettäviä talvi- ja kesälajien kiinnostavuusarvoja ei ole syytä 

suoraan verrata keskenään.

5. URHEILULAJIEN ALUEELLINEN KIINNOSTAVUUS SUOMESSA 

KESKON HELMIKUUSSA 1996 TEETTÄMÄN OLYMPIATUTKIMUKSEN 

MUKAAN

5.1 Olympiatutkimuksen analysointitapa

Kappaleessa 5 käydään läpi urheilulajien alueellinen kiinnostavuus 

Suomessa helmikuussa 1996 tehdyn olympiatutkimuksen mukaan. Ensin 

tarkastellaan sekä talvi- että kesäurheilulajien kiinnostavuutta koko maan 

alueella. Tämän jälkeen vastaavanlainen analyysi on tehty jokaiselta Keskon 

seitsemältä toimialueelta. Jokaiselta toimialueelta on lisäksi nostettu 

erityistarkastelun kohteeksi yksi pienempi yksikkö, joko yksittäinen 

kaupunki tai seutukunta. Näiden valintojen avulla on pyritty 

tutkimusaineiston antamien mahdollisuuksien puitteissa esittelemään 

erityyppisten Suomessa esiintyvien paikkakuntien alueella urheiluun 

kohdistuvaa kiinnostusta. Erityistarkasteluun valittujen kaupunkien ja 

seutukuntien esittelyissä on käyty läpi juuri niiden valintaan johtaneet syyt.
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Toimialueiden ja varsinkaan erityistarkastelukohteiden kohdalla yksittäisten 

muuttujien, kuten vastaajan ikäryhmän, ammattiryhmän ja tulotason 

vaikutusta urheilulajiin kohdistuvaan kiinnostukseen ei kuitenkaan kaikilta 

osin ole tutkitun joukon pienuuden johdosta arvioitu. Tilastollisesti 

luotettavaksi katsottavan vastaajajoukon minimihenkilömääränä on tässä 

tutkielmassa pidetty 30 henkilöä. Kappaleiden 5.2-5.16 otsikoiden 

yhteydessä on mainittu liitteet, joista ilmeneviin tietoihin kyseisen alueen 

urheilulajien kiinnostavuutta käsittelevät analyysit perustuvat.

5.2 Koko Suomen tilanne (liite 3)

Parhaillaan kuluva neljän vuoden mittainen 26. olympiadi alkoi vuonna 

1993. Yleisesti ottaen voidaan Keskon vuosina 1993-96 valmistuneisiin 

olympiatutkimuksiin nojaten todeta, ettei urheilulajien keskinäisessä 

suosiossa ole sen aikana koko Suomen alueella tapahtunut kovinkaan suuria 

muutoksia. Viimeisimmän, vuoden 1996 Keskon olympiatutkimuksen 

“Kiinnostavimmat urheilulajit”-kysely tuotti koko Suomen alueella 

kappaleista 5.2.1 ja 5.2.2 ilmenevät tulokset.
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5.2.1 Talvilajit

TAULUKKO 4. Kiinnostavimmat talviurheilulajit koko Suomen alueella.

Jääkiekko

Hiihto 2 47

Mäkihyppyro
3
= Taitoluistelu 1 10
£

Alppilajit ____ I 4

Lentopallo 3

Koripallo ■ 2

0 10 20 30 40 50 60

Kiinnostavuus (%:a vastaajista)

Suomalaisten mielestä kolme talviurheilulajia on selkeästi muita 

kiinnostavampia. Jääkiekko (51 %), hiihto (47 %) ja hiihtolajeihin kuuluva 

mäkihyppy (47 %) ovat selkeästi muiden edellä. Niitä kaikkia ilmoittaa 

seuraavansa noin puolet kaikista suomalaisista. Kolmen valtalajin jälkeen 

erottuu muista talvilajeista omaan kastiinsa taitoluistelu (10 %). Kaikki 

muut talvilajit jäävät kannatukseltaan kauas taakse. Alppilajit sekä lento- ja 

koripallo ovatkin neljän suosikkilajin ohella ainoat edes kahden prosentin 

kiinnostuksen saavuttaneet lajit.

Tutkimustuloksia tarkemmin analysoitaessa havaitaan, että miesten ja 

naisten mielipiteet poikkeavat jossain määrin toisistaan. Miehet näkevät 

jääkiekon (62 %) selvästi kiinnostavimmaksi lajiksi ja seuraavat sitä 

huomattavasti enemmän kuin mäkihyppyä (40 %) ja hiihtoa (37 %). Naiset 

puolestaan pitävät sekä hiihtoa (58 %) että mäkihyppyä (54 %) jääkiekkoa 

(39 %) kiinnostavampana. Vielä selvemmin sukupuolten väliset mielipide- 

erot tulevat esiin taitoluistelun kohdalla. Naisista (19 %) taitoluistelua
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seuraa lähes viidennes, miehistä vain yksi sadasta. Muuten miesten ja 

naisten mielipiteet eivät talvilajien suhteen juuri poikkea toisistaan.

Ikäryhmittäinen tarkastelu osoittaa myös selviä eroja kolmen 

kiinnostavimman lajin suosion jakautumisessa. Jääkiekko, jota 15-17- 

vuotiaista seuraa peräti 76 %, mutta 45-74-vuotiaista enää 38 %, on selvästi 

nuorempien ikäryhmien laji kuin hiihto ja mäkihyppy. Kahden 

viimeksimainitun kiinnostavuus jää nuorimmissa ikäluokissa varsin 

pieneksi, mutta nousee vastaavasti 45-74-vuotiaiden ollessa kyseessä yli 60 

prosenttiin. Muiden talvilajien suosiossa vastaajan iällä ei näytä olevan yhtä 

selkeästi havaittavissa olevaa merkitystä.

Talouden bruttotuloja muuttujana käytettäessä käy kolmen suosikkilajin 

osalta ilmi, että jääkiekko on suosituin laji talouden bruttotulojen ollessa yli 

100 000 markkaa vuodessa. Vähemmän ansaitsevat puolestaan seuraavat 

jääkiekkoa enemmän hiihtoa ja mäkihyppyä. Tulotasosta johtuva vaihtelu ei 

kuitenkaan ole kovin suurta edes näiden lajien kohdalla ja jää muissa 

lajeissa vielä vähäisemmäksi.

Myös kaupunkilaisten ja maalaiskunnissa asuvien välillä on nähtävissä 

edellisten kaltainen mielipide-eroavaisuus jääkiekon ja hiihdon sekä 

mäkihypyn kesken. Jääkiekko on suositumpaa kaupungeissa, hiihto ja 

mäkihyppy maalaiskunnissa. Kaikki kolme lajia keräävät toki kuitenkin 

molemmissa asuinkuntatyypeissä selvästi suuremman kannatuksen (> 40 %) 

kuin mikään muu laji, joista sekä taitoluistelu, alppilajit, koripallo että 

tanssiurheilu osoittautuvat lievästi enemmän kaupunkilaisten kuin 

maalaiskunnissa asuvien suosimiksi. Yhtäkään pienemmistä talvilajeista ei 

koeta maalla kiinnostavammaksi kuin kaupungeissa.
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5.2.2 Kesälajit

TAULUKKO 5. Kiinnostavimmat kesäurheilulajit koko Suomen alueella.

Yleisurheilu

Moottoriurheilu

Jalkapallo

Hevosurheilu

Pesäpallo

Tennis

Nyrkkeily

Kiinnostavuus (%:a vastaajista)

Kesälajien puolella on yksi ylitse muiden. Perinteinen yleisurheilu (37 %) 

kerää alkuvuoden tutkimusajankohdasta huolimatta huomattavan 

kiinnostuksen uhaten siten jopa talvilajisuosikkeja. Seuraavina tulevat 

moottoriurheilu (22 %) ja suosituin kesäpalloilu, jalkapallo (16 %), jäävät 

kiinnostavuudessaan selvästi yleisurheilun jälkeen, mutta erottuvat toisaalta 

muista lajeista. Alle 10 %:n kannatukseen jääneistä lajeista ensimmäisenä 

on uinti (8 %), jonka perässä tulevat 3-5 %:n ääniosuudella ravit sekä este- 

ja kouluratsastuksen kattava hevosurheilu, suomalaisten oma erikoisuus 

pesäpalloja tennis. Näiden kesälajien ulkopuolelta vain nyrkkeily yltää edes 

2 %:n kannatukseen.

Miesten ja naisten mielipiteet eroavat kesälajienkin kohdalla toisistaan. 

Kummatkin sukupuolet pitävät kyllä yleisurheilua kiinnostavimpana 

kesälajina, mutta sekä moottoriurheilun (miehet 31 % - naiset 12 %) että 

jalkapallon (miehet 28 % - naiset 5 %) voidaan todeta olevan lähinnä 

miesten suosikkilajeja. Pienemmistä lajeista nyrkkeily ja paini saavat
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kannatuksensa lähes yksinomaan miehiltä. Toisaalta uinnin (miehet 5 % - 

naiset 10 %) ja hevosurheilun (miehet 4 % - naiset 6 %) suosio perustuu 

enemmän naisten ääniin. Voimisteluja tanssiurheilu keräävät kannatuksensa 

kokonaan naisilta.

Yleisurheilun suosio on 15-34-vuotiaiden ikäryhmissä noin 25 %:n 

suuruinen, mutta nousee 35-74-vuotiaiden ollessa kyseessä yli 40 %:n. 

Moottoriurheilun kiinnostavuus jää sekä nuorimmassa (15-17 -vuotiaat 17 

%) että vanhimmassa (45-74-vuotiaat 12 %) ikäryhmässä muita

pienemmäksi. Suurimmillaan sen kannatus on 25-34-vuotiaiden (36 %) 

keskuudessa, jossa ikäryhmässä se on jopa kaikkein suosituin kesälaji. 

Jalkapallo puolestaan saa paljon kannatusta nuorimmilta vastaajilta (15-17- 

vuotiaat 37 %), mutta vanhemmissa ikäryhmissä se yltää korkeintaan 

viidennekseen äänistä. Hevosurheilukin vaikuttaa kiinnostavan ensi sijassa 

alle 25-vuotiaita, joihin vetoavat ilmeisesti suuresti myös erilaiset 

uutuuslajit, sillä hajamainintoja saaneet ryhmään “muut” kootut lajit saavat 

heidän keskuudessaan jopa 15 % annetuista äänistä. Vastaava lukema on 

vanhimmassa ikäryhmässä vain 3 %.

Tuloluokittainen jako ei kesälajien kohdalla anna kovin selkeää kuvaa eri 

lajien seuraamistottumuksista. Yleisesti ottaen voidaan olympiatutkimuksen 

perusteella kuitenkin todeta, että moottoriurheilu ja pesäpallo vaikuttavat 

olevan yli 100 000 markkaa vuodessa talouden bruttotuloiksi ilmoittavien 

keskuudessa kiinnostavampia kuin vähemmän ansaitsevien joukossa. 

Yleisurheilun kohdalla tilanne on päinvastainen.

Kaupunki-maaseutu-akselilla eri kesäurheilulajien kiinnostavuus jakautuu 

varsin tasaisesti. Tosin tennis, hieman yllättäen pesäpallo ja etenkin 

jalkapallo koetaan kaupungeissa jonkin verran kiinnostavampina kuin 
maaseudulla.
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5.3 Keskon Helsingin toimialue (liite 4)

Keskon Helsingin toimialueen keskuspaikka on luonnollisesti maan 

pääkaupunki Helsinki. Sen ympärille levittäytyneen pääkaupunkiseudun 

kunnat Espoo, Vantaa ja Kauniainen mukaanluettuina Helsingin 

välittömässä läheisyydessä asuu noin 900 000 suomalaista eli lähes 

viidesosa kansasta. Kaiken kaikkiaan Keskon Helsingin toimialueen rajojen 

sisäpuolella asuu noin 1.3 miljoonaa 15-74-vuotiasta kansalaista 

(Taloustutkimus 1996). Maantieteellisesti Keskon Helsingin toimialue 

rajoittuu etelässä Suomenlahden rannikkoon, lännessä Hangon kaupunkiin, 

pohjoisessa etelähämäläiseen Hauhon kuntaan ja idässä Venäjän vastaiseen 

rajaan Miehikkälän ja Virolahden kuntien kohdalla. Alue kattaa siis koko 

Uudenmaan läänin lukuunottamatta Orimattilan, Artjärven, Pukkilan, 

Myrskylän ja Liljendalin kuntia sekä lisäksi Hämeenlinnan ympäristön 

Etelä-Hämeestä ja Kymenlaakson rannikkoseudun (ks. kuvio 4). Tämä alue 

on monessa suhteessa dominoiva Suomessa. Pääkaupunkiseudun lisäksi 

alueelle sijoittuvia merkittäviä keskuksia ovat sisämaassa sijaitsevat 

Hämeen läänin pääkaupunki Hämeenlinna, Riihimäki ja Hyvinkää sekä 

etelärannikon kaupungit Hangosta Haminaan.

Laaja väestöpohja ja taloudellisen vallan keskittyminen eteläisimpään 

Suomeen vaikuttavat siihen, että urheilullisesti Keskon Helsingin alue on 

erittäin monipuolinen. Sieltä löytyvät harrastus- ja seuraamismahdollisuudet 

käytännöllisesti katsoen kaikille urheilulajeille. Erityisesti väestöpohjan ja 

talouselämän antama tuki näkyy siten, että Keskon Helsingin alueen 

joukkueet hallitsevat useimpien joukkuelajien pääsarjoja. 

Joukkuemäärällisesti tämä alue on pääsarjapalloiluissa Suomessa omaa 

luokkaansa, sillä kymmenen suosituimman palloilulajin miesten pääsarjojen 

yhteensä 122 joukkueesta 42 tuli kaudella 1995-96 täältä. Alueen erikoisuus

88



on käsipallo, jonka 12 pääsarjajoukkueesta peräti 10 on kotoisin Keskon 

Helsingin alueelta, pääasiassa sen kaksikielisistä kunnista.

5.3.1 Talvilajit

TAULUKKO 6. Kiinnostavimmat talviurheilulajit Keskon Helsingin 

toimialueella.

Jääkiekko

Hiihto
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Oletusten mukaisesti perinnelajien hiihdon ja mäkihypyn kiinnostavuus on 

monien mahdollisuuksien ja keskimäärin lyhyempien talvien alueella koko 

maata selvästi pienempi. Tosin siltikin 40 % alueen asukkaista nimeää ne 

kolmen kiinnostavimman urheilulajin joukkoon. Pääkaupunkiseudun ja 

Hämeenlinnan joukkueiden menestyksestä huolimatta myös ykköslaji 

jääkiekko saa koko maata lievästi pienemmän kannatuksen. Pienemmistä 

talvilajeista koripallo on Helsingin alueella selvästi muuta maata 

suositumpaa.
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Sukupuolten väliset mielipide-erot ovat varsin selvät. Miehet (58 %) 

suosivat jääkiekkoa naisia (40 %) enemmän, mutta sekä hiihto (miehet 28 % 

- naiset 52 %) että mäkihyppy (miehet 35 % - naiset 45 %) ja varsinkin 

taitoluistelu (miehet 2 % - naiset 21 %) ovat Helsingin alueella etupäässä 

naisten kiinnostuksen kohteena. Myös alppihiihto (miehet 2 % - naiset 6 %) 

kiehtoo enemmän naisia.

Ikäryhmittäin tehty tarkastelu antaa myös selvät ja ennakoitavissa olleet 

tulokset. Joukkuelajit jääkiekko, koripallo ja lentopallo kiinnostavat eniten 

nuoria vastaajia ja kiinnostus niitä kohtaan vähenee vastaajan iän kasvaessa, 

kun taas mäkihypyn ja hiihdon kohdalla tilanne on täysin päinvastainen. 

Nuorimmissa ikäluokissa jääkiekko on aivan ylivoimainen laji, sillä 15-24- 

vuotiaista lähes 70 % ilmoittaa seuraavansa jääkiekkoa.

Kaupunki-maalaiskunta-jako osoittaa, että kaupungeissa seurataan 

taitoluistelua, alppilajeja ja lentopalloa lukuunottamatta kaikkea 

talviurheilua enemmän kuin maalaiskunnissa. Sen sijaan talouden 

bruttotulojen vaikutuksesta talvilajien suosioon on Helsingin alueella vaikea 

tehdä mitään selkeitä johtopäätöksiä. Sama asia voidaan todeta myös 

käytettäessä muuttujana vastaajan suhdetta urheilun harrastamiseen.
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5.3.2 Kesälajit

TAULUKKO 7. Kiinnostavimmat kesäurheilulajit Keskon Helsingin 
toimialueella.

Yleisurheilu

Moottoriurheilu

Jalkapallo

Tennis

Pesäpallo

Hevosurheilu

Nyrkkeily

Voimistelu

Kiinnostavuus (%:a vastaajista)

Kesälajien suosio noudattelee kauttaaltaan Helsingin alueella koko maan 

yleistä linjaa, joskin sekä jalkapallo että moottoriurheilu koetaan täällä 

hiukan keskimääräistä kiinnostavampina.

Miesten ja naisten välillä on kesälajeissakin tiettyjä selkeitä eroja. 

Moottoriurheilu (miehet 34 % - naiset 14 %) ja jalkapallo (miehet 32 % - 

naiset 6 %) ovat miesten suosimia lajeja hevosurheilun viehättäessä 

vastaavasti enemmän naisia (miehet 1 % - naiset 6 %). Iän merkitys tulee 

ilmi siten, että 45-74-vuotiaat (47 %) nostavat yleisurheilun selvästi muiden 

yläpuolelle ja ovat toisaalta vähemmän moottoriurheilusta (16 %) 

kiinnostuneita. Myös tennis (9 %) erottuu tässä ikäluokassa melko 

suosituksi lajiksi. Pesäpallon suosio nousee niin ikään vastaajan iän 

kohotessa, nuorimmissa ikäluokissa sen kiinnostavuus on olematon. Uintia 

suosivat huomattavan paljon 25-34-vuotiaat (12 %).
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Varakkuuden merkitys (talouden bruttotulot yli 100 000 mk/vuosi) tulee 

esiin moottoriurheilun seuraamisessa, mutta muuten talouden bruttotulojen 

vaikutuksesta urheilulajien seuraamiseen ei ole löydettävissä selvää linjaa. 

Kaupunki/maaseutu-jako antaa odotettuja tuloksia: jalkapallo on 

suositumpaa kaupungeissa (kaup. 20 %- mlk 13 %), yleisurheilu 

maaseudulla (kaup. 36 %- mlk 42 %). Toisaalta pesäpallon (kaup. 6 % - 

mlk 0 %) osoittautuminen täysin kaupunkilajiksi on yllättävää, vaikka 

alueella ovatkin vahvat pesäpallokaupungit Hyvinkää, Riihimäki ja Hamina. 

Vastaajan suhteella urheiluun ei vaikuta olevan suurta merkitystä tuloksiin, 

ainoastaan uinnin (12 %) kiinnostavuus on poikkeuksellisen suuri 

aktiivikuntoilijoiden parissa.

5.4 Erikoistapaus 1: Helsinki (liite 5)

Keskon Helsingin toimialueelta itseoikeutettu erityiskohde on itse Helsingin 

kaupunki, jonka asema maan pääkaupunkina, ainoana suomalaisena 

suurkaupunkina ja maan monissa suhteissa johtavana paikkakuntana antaa 

sille aivan oman leimansa. Helsinki on selvästi Suomen suurin kaupunki, 

jossa asui vuoden 1995 alussa 515 765 asukasta (Suomen tilastollinen 

vuosikirja 1995, 52). Valtiovallan, talouselämän, liikenteen ja kulttuurin 

tärkeintä keskusta, Helsinkiä, voidaan perustellusti pitää myös Suomen 

urheilupääkaupunkina. Tämän tutkielman kannalta Helsingin mielenkiintoa 

korostaakin tutkimusmateriaalin runsauden lisäksi sen urheiluelämän 

rikkaus. Helsingissä ja sen välittömässä läheisyydessä on mahdollista sekä 

suorittaa että seurata katsomosta kaikkia Suomessa harjoitettavia 

urheilulajeja. Useimpien urheilulajien kohdalla Suomen järjestettäväksi 

myönnetyt arvokilpailutkin pidetään Helsingissä. Urheiluelämän rikkaus 

ilmenee myös siten, että kaudella 1995-96 kymmenen merkittävimmän 

joukkuepelin miesten mestaruussarjojen yhteensä 122 joukkueesta peräti 23,
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eli lähes 20 %, oli kotoisin Helsingistä. Helsingin asema pääkaupunkina 

merkitsee myös sitä, että useimmat uutuudet saapuvat Suomeen Helsingin 

kautta. Siksi on oletettavaa, että niin sanotut uudet urheilulajit saavat 

Helsingissä muuta maata enemmän kannatusta ja monet perinteiset lajit 

jäävät koko maan keskiarvosta.

TAULUKKO 8. Kiinnostavimmat talvi-ja kesäurheilulajit Helsingissä.
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Pääpiirteissään urheilulajien suosio on olympiatutkimuksen mukaan 

Helsingissä koko Helsingin alueen tulosten suuntainen, onhan Helsingin
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väestöllinen painoarvo alueella huomattava. Muutamia pieniä 

eroavaisuuksia on kuitenkin havaittavissa. Jääkiekko, joka on ykköslaji 

Helsingissäkin, koetaan pääkaupungissa neljä prosenttiyksikköä 

kiinnostavammaksi kuin koko Helsingin alueella, mikä johtunee kahdesta 

helsinkiläisestä SM-liigajoukkueesta ja seudun parhaista 

harrastusmahdollisuuksista, sillä Helsingissä on peräti seitsemän jäähallia. 

Hiihto ja mäkihyppy ovat meren ympäröimän Helsingin lyhyistä talvista ja 

mäkihypyn osalta alkeellisista harrastusmahdollisuuksista huolimatta yhtä 

suosittuja kuin koko Helsingin alueella. Taitoluistelun suosioon 

jäähallitilanteella ja kovatasoisimpien kilpailujen keskittymisellä Helsinkiin 

ei tunnu olevan erityistä merkitystä. Huomioitavaa on se, että aivan lähellä 

sijaitsevien parempien laskettelurinteiden puutteesta huolimatta alppihiihto 

saavuttaa 6 %:n kiinnostavuuden.

Kesälajeista Helsingissäkin kolmen kärjen muodostavat yleisurheilu (40 %), 

moottoriurheilu (24 %) ja jalkapallo (17 %), jonka suosio tosin Helsingin 

kolmesta pääsarjajoukkueesta huolimatta on hieman pienempi kuin koko 

Helsingin alueella, aivan kuten talvilajien puolella koripallonkin (3 %). 

Helsinkiläisten erikoislaji tuntuu olevan tennis, jota pääkaupungissa 

ilmoittaa seuraavansa peräti 9 % kohderyhmästä (Helsingin alueella 5 %, 

koko maassa 3 %). Myös maaseutupalloiluna pidetyn pesäpallon (6 %) 

suosio on Helsingissä melkoinen, vaikka pesäpallo on ainoa merkittävä 

joukkuepalloilu, jossa pääkaupungilla ei ole miesten 

mestaruussarjajoukkuetta. Ryhmä “muut” (11 %) on Helsingissä selvästi 

suurempi kuin muualla, mikä johtunee harrastusmahdollisuuksien laajasta 

tarjonnasta.

Miesten ja naisten mielipiteet eroavat Helsingissäkin toisistaan. Miehet 

suosivat naisia enemmän jääkiekkoa (miehet 66 % - naiset 44 %), 

jalkapalloa (miehet 32 % - naiset 5 %), moottoriurheilua (miehet 30 % -
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naiset 19 %), uintia (miehet 9 % - naiset 3 %) ja nyrkkeilyä (miehet 6 % - 

naiset 0%). Naisten kiinnostus puolestaan kohdistuu selvästi miehiä 

useammin hiihtoon (miehet 23 % - naiset 52 %), taitoluisteluun (miehet 3 % 

- naiset 18 %), alppilajeihin (miehet 3 % - naiset 8 %), koripalloon (miehet 1 

% - naiset 3 %) ja tanssiurheiluun (miehet 0 % - naiset 5 %).

5.5 Keskon Turun toimialue (liite 6)

Keskon Turun toimialueen keskuspaikka on maan neljänneksi suurin 

kaupunki Turku. Turun alue kattaa melko tarkasti Turun ympäristöön 

levittäytyvän Varsinais-Suomen maakunnan. Kaikki Turun alueeseen 

kuuluvat kunnat sijaitsevat hämäläistä Forssan ympäristöä (Forssa, 

Tammela, Humppila, Ypäjä, Jokioinen) lukuunottamatta Turun ja Porin 

läänin eteläosassa. Kohderyhmään kuuluvien asukkaiden lukumäärä on 

Turun alueella yhteensä noin 400 000 (Taloustutkimus 1996).

Varsinais-Suomen alue on luonnonolosuhteiltaan Suomen suotuisinta 

seutua, minkä vuoksi se olikin pitkään Suomen varsinainen ydinalue. 

Entinen pääkaupunki Turku on alueen ehdoton keskus. Muita huomattavia, 

mutta selvästi Turkua pienempiä kaupunkeja tällä alueella ovat Rauma, 

Uusikaupunki, Raisio, Saloja Forssa.

Urheilullisesti alueen erikoisuuksina voidaan pitää Turun ja Rauman 

j ääkiekkomenesty stä, Uudenkaupungin ja etenkin Forssan vahvaa 

koripalloperinnettä ja Salon seudulta viime aikoina nousseita lentopallon 

mestaruussarjajoukkueita. Yksilölajeissa ainakin yleis- ja 

moottoriurheiluperinteet ovat Turun alueella vahvat. Kaiken kaikkiaan 

kesälajien olettaisi olevan hienoisessa etulyöntiasemassa Turun alueella, 

jossa hiihtokausi on lyhyt ja esimerkiksi laskettelumahdollisuudet melko
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heikot. Merellisen Turun alueen erikoisuuksina saattaisivat nousta esiin 

myös vesiurheilulajit.

5.5.1 Talvilajit

TAULUKKO 9. Kiinnostavimmat talviurheilulajit Keskon Turun 

toimialueella.
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Jääkiekko on Turun alueella selkeä ykköslaji, kuuluvathan alueeseen sekä 

Turku että Rauma, joiden menestys jääkiekossa on viimeisen kymmenen 

vuoden aikana ollut mahtava. Hiihto yltää lähes maan keskiarvoon, mutta 

mäkihyppy jää samoihin lukemiin kuin Helsingin alueella. Taitoluistelu 

kiinnostaa Turussa hiukan keskimääräistä enemmän, samoin koripallo ja 

yllättäen myös alppilajit.

Eri sukupuolten urheilunseuraamistottumuksissa räikein ero koskee 

jääkiekkoa. Kun Turun alueella miehistä peräti 71 % seuraa jääkiekkoa, 

tekee naisista samoin vain 40 %. Toisaalta, aivan kuten koko maassakin, 

naiset ovat miehiä kiinnostuneempia mäkihypystä (miehet 35 % - naiset 46 

%) ja varsinkin hiihdosta (miehet 35 % - naiset 58 %). Taitoluistelussa
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vastaava ero on suorastaan murskaava (miehet 0 % - naiset 27 %). 

Pienemmistä lajeista Turun alueella alppihiihtoa suosivat erityisesti miehet ( 

8 %) ja tanssiurheilua naiset (5 %). Turun alueen kaupungeissa jääkiekko 

(58 %) on odotetusti kiinnostavin laji, jonka perässä tulevat hiihto (41 %), 

mäkihyppy (40 %), taitoluistelu (14 %) ja alppilajit sekä koripallo (7 %). 

Maaseutukunnissa hiihto (57 %) ajaa kuitenkin jääkiekon (50 %) ohi. 

Muutenkin erot kaupungin ja maaseudun välillä ovat tällä alueella tietyiltä 

osin selvät. Lentopallo on maalaiskuntien peli (kaup. 2 % - mlk 6 %), mutta 

alppihiihdosta, koripallosta tai tanssiurheilusta kiinnostuneeksi ei 

maaseudulla ilmoittaudu kukaan.

5.5.2 Kesälajit

TAULUKKO 10. Kiinnostavimmat kesäurheilulajit Keskon Turun 

toimialueella.

Yleisurheilu

Moottoriurheilu

Jalkapallo

Pesäpallo

Hevosurheilu

Kiinnostavuus (%:a vastaajista)

Kesälajien valtias, yleisurheilu (42 %), yltää Turun alueella reilusti yli 

keskiarvon olevaan tulokseen. Vielä selvemmin keskiarvon ylittävät 

suosituin kesäpalloilu, jalkapallo (23 %), ja uinti (13 %), joten kesälajien 

suosio on ilmastoltaan leudossa Varsinais-Suomessa vankka.

Miehet ja naiset suuntaavat kesälajienkin kohdalla kiinnostuksensa eri 

kohteisiin. Miesten lajeja ovat jalkapallo (miehet 38 % - naiset 9%) ja

97



moottoriurheilu (miehet 33 % - naiset 14 %). Naisia vetävät puoleensa 

etenkin yleisurheilu (miehet 38 % - naiset 46 %) ja uinti (miehet 9 % - naiset 

17 %). Turun alueen miehiltä saavat jonkin verran mainintoja myös golf (2 

%) ja tennis (2 %) ja naisilta voimistelu sekä aivan yllättäen voimailulajit 

painija nyrkkeily (kaikki 2 %).

Kaupunkilaisten ja maalaiskunnissa asuvien mielipiteet ovat pitkälti 

yhteneväiset. Selkeitä eroja löytyy vain jalkapallon (kaup. 25 % - mlk 18 %) 

ja uinnin (kaup. 10 % - mlk 20 %) suhteen. Jälkimmäinen on sikäli yllättävä 

tulos, että uimahalleja on maalaiskunnissa huomattavasti harvemmassa kuin 

kaupungeissa.

5.6 Erikoistapaus 2: Salon seutukunta (liite 7)

Keskon Turun toimialueelta on erityiskohteena valittu tarkasteluun Salon 

seutukunta. Se toimii esimerkkinä Etelä-Suomessa tyypillisestä noin 20 000 

asukkaan kaupungista ja sitä ympäröivistä maalaiskunnista. Itse Salon 

elektroniikkateollisuudesta tunnetussa kaupungissa on hieman yli 22 000 

asukasta ja koko seutukunnassa yhteensä noin 60 000 (Suomen tilastollinen 

vuosikirja 1995, 56-58). Salon seutukunnassa pääelinkeino ovat palvelut, 

mutta myös maataloutta harjoitetaan yleisesti. Urheilullisesti Salo 

ympäristöineen on tämän tutkielman kannalta sikäli kiinnostava 

tutkimuskohde, että viime vuosina peräti kolme kymmenestä lentopalloilun 

miesten mestaruussarjajoukkueesta on ollut tältä alueelta kotoisin. 

Lentopallon nousu on ollut uusi ilmiö, sillä varsinaista pitkäaikaista 

lentopallomenestystä alueella ei ole saavutettu. Muuten Salon tunnettuus 

valtakunnallisessa urheiluelämässä on jäänyt lähinnä moottoriurheilun 

varaan.
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TAULUKKO 11. Kiinnostavimmat talvi- ja kesäurheilulajit Salon 

seutukunnassa.

Hiihto

Jääkiekko

Mäkihyppy

Taitoluistelu

Lentopallo

Koripallo

Alppilajit
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Salon seutukunnassa maaseudun vaikutus näkyy jo siinä määrin, että hiihto 

(58 %) nousee jääkiekon (57 %) ohi kiinnostavimmaksi lajiksi, tosin 

äärimmäisen niukalla erolla. Muuten talvilajien suosio seuraa koko Turun 

alueen keskiarvoja kahta poikkeusta lukuunottamatta. Salon seutukunnassa 

lentopallo kiinnostaa 7 % ihmisistä koko Turun alueen 3 %:n sijaan. Alueen 

lentopallomenestys näkyy siis selvästi. Toisaalta edes Muurlan
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laskettelurinteet eivät saa Salon seudun ihmisiä (2 %) innostumaan 

alppihiihdosta yhtä paljon kuin Turun alueella keskimäärin (5 %).

Kesälajien puolella Salossa on myös erityispiirteensä. Yleisurheilu (35 %) ja 

jalkapallo (17 %) saavat Salon seutukunnan ihmisiltä huomattavasti 

vähemmän kannatusta kuin koko Turun alueella. Vastaavasti paikallisia 

erityiskiinnostuksen kohteita ovat moottoriurheilu (29 %, Turun alueella 23 

%) ja hevosurheilu (9%, Turun alueella 4 %). Myös uinti (14 %) on Salon 

seudulla jopa koko Turun alueen korkeaa keskiarvoa suositumpaa.

5.7 Keskon Tampereen toimialue (liite 8)

Tampereen aluekesko toimii Keskon Tampereen alueen keskuksena. 

Tampereen alue on maantieteellisesti yhdistelmä Pirkanmaan ja Satakunnan 

maakuntien kunnista. Lännessä alue rajoittuu Porin seudun rannikkoon, 

pohjoisessa Vaasan läänin rajaan ja idässä Hämeen läänin ja Keski-Suomen 

läänin väliseen rajaan. Alueen eteläisimmät kunnat ovat Eura, Säkylä ja 

Urjala. Kohderyhmään kuuluvia asukkaita alueella on noin 400 000 

(Taloustutkimus 1996).

Tampereen ohella alueen merkittävin keskus on Satakunnan pääkaupunki 

Pori. Muita väestökeskuksia alueella ovat Nokia, Valkeakoski, Vammala ja 

Kankaanpää. Urheilua ajatellen Tampereen ja Porin seudut ovat tunnettuja 

lähinnä jääkiekosta, vaikka viime vuosina kummankin kaupungin parhaat 

menestykset ovat tulleet jalkapallossa. Tästä huolimatta alueen ehdottomasti 

tunnetuin jalkapallopaikkakunta on Valkeakoski. Näiden kolmen kaupungin 

joukkueet ovatkin voittaneet Suomen kolme viimeisintä 

jalkapallomestaruutta. Alueen pienemmillä paikkakunnilla esiintyy vireää
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pesäpallotoimintaa ja myös monet huippuyleisurheilijat ovat Keskon 
Tampereen alueelta kotoisin.

5.7.1 Talvilajit

TAULUKKO 12. Kiinnostavimmat talviurheilulajit Keskon Tampereen 

toimialueella.

Mäkihyppy
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Hiihto

Alppilajit
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Tampereen alueen tuloksissa yllättää mäkihypyn (57 %) nouseminen 

kaikkein kiinnostavimmaksi urheilulajiksi. Ero jääkiekkoon (56 %) on tosin 

pieni, mutta jääkiekolla on tällä alueella etenkin Tampereen ja Porin 

kaupungeissa erittäin vahvat perinteet, kun taas mäkihyppyolosuhteet ovat 

suhteellisen heikot. Muut erot koko maan tuloksiin ovat vähäiset. 

Taitoluistelu (15 %) ja alppihiihto (6 %) ovat hieman suositumpia 

Tampereen alueella, toisaalta koripallo (0 %) ei siellä menesty kahdesta 

miesten mestaruussarjajoukkueesta huolimatta.
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Miesten ja naisten arvioissa tulevat Tampereen alueellakin esiin sikäli tutut 

piirteet, että naiset ovat miehiä kiinnostuneempia mäkihypystä (miehet 47 % 

- naiset 66 %), hiihdosta (miehet 34 % - naiset 54 %), taitoluistelusta 

(miehet 4 % - naiset 25 %) ja tanssiurheilusta (miehet 0 % - naiset 4 %). 

Myös jääkiekko saa naisilta huomattavan suuren kannatuksen, vaikka se on 

täälläkin enemmän miesten suosima laji (miehet 65 % - naiset 47 %). Sen 

sijaan alppihiihdosta eivät Tampereen alueen naiset (0 %) innostu, kun taas 

miehet (13 %) ovat siitä kiinnostuneempia kuin missään muualla Suomessa.

5.7.2 Kesälajit

TAULUKKO 13. Kiinnostavimmat kesäurheilulajit Keskon Tampereen 
toimialueella.
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Kesälajit saavat Tampereen alueella moottoriurheilua ja uintia 

lukuunottamatta kautta linjan vähemmän huomiota kuin muualla maassa. 

Yleisurheilun (29 %) suosio jää ensi kertaa alle kolmannekseen vastaajista. 

Tampereen, Porin ja Valkeakosken joukkueiden menestyksestä huolimatta 

myös jalkapallo (12 %) saa varsin vaatimattoman kannatuksen. Tampereen
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alueella kesälajien ainoa selkeä menestyjä onkin moottoriurheilu 25 %:n 

ääniosuudellaan. Etenkin Tampereen alueen miehet innostuvat 

moottoriurheilusta, sillä heistä peräti 43 % on siitä kiinnostunut. Naisista 

moottoriurheilusta kiinnostuneita on vain 9 %. Myös jalkapallossa vastaava 

ero on erittäin selvä: miehistä 25 % ilmoittaa seuraavansa jalkapalloa, 

naisista ei yksikään. Uinti puolestaan paljastuu Turun alueen tapaan 

enemmän naisiin vetoavaksi (miehet 6 % - naiset 10 %).

5.8 Erikoistapaus 3: Tampere (liite 9)

Tampereen toimialueen erityiskohde on itse Tampereen kaupunki, joka on 

suurena suomalaisena teollisuuskaupunkina ja viime aikoihin asti maineensa 

säilyttäneenä työväenkaupunkina kiinnostava tutkimuskohde. Tampereella 

on asukkaita noin 180 000 (Suomen tilastollinen vuosikirja 1995, 60). Se on 

asukasluvultaan Suomen kolmanneksi suurin kaupunki ja suurin 

sisämaakaupunki. Pyhä- ja Näsijärven väliselle kannakselle rakennettuna 

kaupunkina Tamperekin on kuitenkin myös vesitse saavutettavissa. Tampere 

on siis perinteisesti tunnettu työväestön kansoittamana 

teollisuuskaupunkina, mutta kaupungin elinkeinorakenne on toki viime 

vuosikymmeninä huomattavasti laajentunut. Suurteollisuuskaupungista on 

kehittynyt myös huomattava kaupan, kulttuurin, tieteen ja teknologian 

keskus.
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Urheilullisesti Tampere on varsin monipuolinen, vaikka leimallisesti se on 

aina 1930-luvulta 1990-luvun alkuun asti ollut Suomen jääkiekkoilun 

keskus. Jääkiekkomestaruuksia laskien Tampere on edelleen Suomen 

menestynein jääkiekkokaupunki ja sinne rakennettiin myös Suomen 

ensimmäinen tekojäärata ja sittemmin ensimmäinen jäähalli vuonna 1965. 

Jäähalli rakennettiin Suomen ensimmäisiä jääkiekkoilun 

maailmanmestaruuskilpailuja varten ja sen jälkeenkin se on palvellut 

jääkiekon, nyrkkeilyn ja painin arvokilpailujen näyttämönä. Tampere onkin 

merkittävä eri lajien arvokisojen järjestäjäpaikkakunta. Palloilukaupunkina 

Tampere on Helsingin ja Jyväskylän jälkeen Suomen monipuolisin. 

Kymmenen aiemmin (kpl. 3.4) luetellun palloilulajin miesten 

mestaruussarjoissa oli kaudella 1995-96 kymmenen tamperelaisjoukkuetta. 

Lisäksi ainakin yleisurheilutoiminta on Tampereella varsin voimakasta.

Olympiatutkimustulos (ks. seuraava sivu) vahvistaa Tampereen mainetta 

jääkiekkokaupunkina. Lähes 60 % tamperelaisista on siitä kiinnostunut, 

mutta toisaalta myös mäkihyppy (57 %) saa miltei saman lukeman. 

Taitoluistelu (17 %), alppilajit (7 %) ja tanssi (4 %) koetaan Tampereen 

kaupungissa sen ympäristöä kiinnostavampina.

Kesälajien puolella moottoriurheilu (24 %) nousee Tampereella

ykköslajiksi. Myös uinti (11 %) saa keskimääräistä enemmän kannatusta, 

mutta muuten kesälajien saamat ääniosuudet ovat Tampereella 

vaatimattomia. Etenkin yleisurheilu (23 %) ja jalkapallo (13 %) saavat 

silmiinpistävän pienen kannatuksen.
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TAULUKKO 14. Kiinnostavimmat talvi-ja kesäurheilulajit Tampereella.
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Jalkapallo
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Voimistelu

Pesäpallo

Nyrkkeily
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Kiinnostavuus (%:a vastaajista)
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5.9 Keskon Lahden toimialue (liite 10)

Keskon Lahden toimialue on maantieteellisesti todella monimuotoinen ja 

vaikeasti hahmotettava. Tutkimusyksikkönä se on varsin huono, sillä siihen 

kokonaisuudessaan sisältyvän Keski-Suomen läänin lisäksi alueeseen 

kuuluu osia Hämeen, Uudenmaan, Kymen ja Mikkelin lääneistä. Alueen 

sisään jäävät niin Päijät-Häme ja Kymenlaakso rannikkoseutuaan 

lukuunottamatta kuin Etelä-Karjala ja Etelä-Savokin. Lahden ohella alueen 

muita kansallisesti merkittäviä keskuksia ovat Jyväskylä, Mikkeli ja 

Kouvola, jotka ovat kaikki lääniensä pääkaupunkeja. Tutkimuksen 

kohderyhmään kuuluvia asukkaita tällä alueella on noin 630 000 

(Taloustutkimus 1996).

Urheilullisesti alue on yhtä monipuolinen kuin maantieteellisestikin. Alueen 

keskuspaikka, Lahti, on eräs maailman tärkeimmistä hiihto- ja 

mäkihyppykeskuksista, Kouvola ympäristöineen on viime aikoina tunnettu 

lähinnä jalka- ja koripallosta, Mikkeli on perinteinen jalkapallopaikkakunta, 

Imatra pesäpallo- ja moottoriurheilukaupunki ja Jyväskylä 

yliopistokaupunkina Helsingin jälkeen Suomen monipuolisin 

palloilukaupunki sekä lisäksi moottoriurheilun vuotuisen suurtapahtuman, 

Jyväskylän Suurajojen, isäntäkaupunki. Lisäksi yleisurheilua harrastetaan 

laajalti koko alueella ja ainakin Jyväskylässä, Mikkelissä ja Lahdessa ajetaan 

merkittäviä ravikilpailuja. Toisaalta jääkiekko on pääsarjatasoa ajatellen 

tällä alueella aliedustettu, sillä vain Jyväskylässä on liigajoukkue. Täten 

alueen urheilukiinnostuksen jakaumaa on vaikea ennakoida.
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5.9.1 Talvilajit

TAULUKKO 15. Kiinnostavimmat talviurheilulajit Keskon Lahden 

toimialueella.
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Maantieteellisesti laajalla Keskon Lahden toimialueella kolme suosikkilajia 

ovat aivan ylivoimaisia. Niistä hiihto (50 %) nousee täpärästi jääkiekon ohi 

kiinnostavimman lajin asemaan. Muuten Lahden alueella on todettavissa 

vain pari erityispiirrettä. Taitoluistelun (7 %) suosio on varsin pieni ja 

koripallon alueen menestysjoukkueista huolimatta suorastaan olematon (0 

%). Toisaalta keilailu (2 %) saa Lahden alueella jonkin verran kannatusta.

Myös Lahden alueella toistuu muualla havaittu jako miesten ja naisten 

suosikkilajeihin. Jääkiekko on eniten miesten (62 %) suosiossa, hiihto ja 

mäkihyppy naisten. Taitoluistelusta ovat täälläkin kiinnostuneita vain naiset 

(14 %). Myös Lahden alueen erikoisuus, keilailu kiehtoo enemmän naisia 

(miehet 1 % - naiset 3 %).

Kaupunki-maalaiskunta-akselilla Lahden alue ei tuota suuria yllätyksiä. 

Sekä jääkiekko että mäkihyppy ovat suositumpia kaupungeissa, hiihto
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maalla. Myös lentopallo on kaupunkilaisten laji, mutta taitoluistelua 

seurataan Lahden alueella enemmän maaseudulla.

5.9.2 Kesälajit

TAULUKKO 16. Kiinnostavimmat kesäurheilulajit Keskon Lahden 

toimialueella.

Yleisurheilu

Moottoriurheilu

Jalkapallo

Hevosurheilu

Pesäpallo

Tennis

Nyrkkeily

Kiinnostavuus (%:a vastaajista)

Kesälajeja kohtaan koettu kiinnostavuus on Lahden alueella pitkälti 

samanlainen kuin koko Suomessa. Suurin yllätys alueen tuloksissa on 

moottoriurheilun (17 %) vaatimaton suosio, kuuluuhan Lahden alueeseen 

koko Keski-Suomi, jonka teillä ajettava MM-ralli, Jyväskylän Suurajot, on 

koko Suomen yleisömäärällisesti suurin yksittäinen vuosittain järjestettävä 

urheilutapahtuma.
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Suurimmat miesten ja naisten vastausten välillä havaittavat erot koskevat 

jalkapalloa (miehet 27 % - naiset 3 %), moottoriurheilua (miehet 27 % - 

naiset 7 %) ja uintia (miehet 4 % - naiset 11 %). Uinnin ohella pesäpallo 

(miehet 2 % - naiset 6 %) ja hevosurheilu (miehet 5 % - naiset 11 %) 

osoittautuvat useammin naisten kiinnostuksen kohteiksi.

Kaupunkilaisten ja maaseudun asukkaiden käsityksissä ei kesälajien suhteen 

ole merkittäviä eroja. Jalkapallo on odotetusti selvästi suositumpaa 

kaupungeissa ja hevosurheilu maaseudulla.

5.10 Erikoistapaus 4: Lahden seutukunta (liite 11)

Lahden seutukunta on Lahden alueen erityistutkimuskohde. 

Tutkimuskohteena sen tekee kokonsa lisäksi mielenkiintoiseksi Lahden 

kaupungin maine yhtenä maailman johtavista murtomaahiihto- ja 

mäkihyppykeskuksista. Lahti on Päijänteen rannalla Salpausselän 

harjumaastossa sijaitseva noin 95 000 asukkaan kaupunki (Suomen 

tilastollinen vuosikirja 1995, 60). Se tunnetaan Päijät-Hämeen

pääkaupunkina ja kaupan keskuksena, joka 1980-luvulla yritti erityisesti 

profiloitua “business citynä”. Lahden seutukuntaan kuuluvat itse Lahden 

kaupungin ohella Asikkala, Hollola, Koski HL, Kärkölä, Nastola ja 

Padasjoki, jotka ovat kaikki selkeästi Lahtea pienempiä hämäläiskuntia. 

Yhteensä Lahden seutukunnan alueella on noin 150 000 asukasta (ibid). 

Lahti on kuitenkin niin urheilullisesti kuin muissakin suhteissa alueen 

selkeästi johtava paikkakunta. Muista kunnista ainoastaan noin 20 000 

asukkaan Hollola pystyy siellä sijaitsevan laskettelukeskuksen ansiosta 

tarjoamaan omaleimaisen panoksensa Suomen urheiluelämään.
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Vireästä liike-elämästä, liikenteestä ja muista elinkeinoista huolimatta Lahti 

tunnetaan siis tosiasiassa parhaiten hiihtokaupunkina. Aivan kaupungin 

keskustassa on Lahden monipuolinen urheilukeskus, jossa sijaitsevaa 

Lahden hiihtostadionia hyppyrimäkineen pidetään yhtenä maailman 

parhaista. Sen ja suomalaisten organisointikyvyn vuoksi Lahdessa onkin 

järjestetty vuosittain pidettävien Salpausselän kisojen lisäksi 

murtomaahiihdon maailmanmestaruuskilpailut peräti neljästi vuosina 1938, 

1958, 1978 ja 1989, eli aina kun ne on Suomeen myönnetty. Viidennetkin 

kisat ovat tulossa, sillä Lahti tulee toimimaan kisaisäntänä jälleen vuonna 

2001.

Talviurheilumaineestaan huolimatta Lahti on kunnostautunut myös 

kesäurheilussa. Lahti on ollut vahva jalkapallokaupunki, johon rakennettiin 

myös Suomen ensimmäinen suuri sisähalli, Lahden suurhalli. 

Jalkapalloilijoiden lisäksi monet lahtelaiset jääkiekkoilijat, koripalloilijat ja 

yleisurheilijat ovat saavuttaneet yksilötasolla mittavaa menestystä.

Lahden seutukunnan alueella tehdyn kyselyn (ks. seuraava sivu) analyysi 

osoittaa, että Lahden hiihtomaineesta huolimatta jääkiekko (55 %) on 

täälläkin kiinnostavin urheilulaji. Hiihtokin (53 %) koetaan kyllä varsin 

kiinnostavana, mutta yllättäen mäkihyppy (40 %) ei saavuta edes maan 

keskiarvoa. Kesälajien puolella jalkapallo on huomattavasti suositumpaa 

kuin Suomessa keskimäärin. Pienemmistä lajeista nyrkkeily (5 %) ja keilailu 

(4 %) koetaan Lahden seutukunnassa poikkeuksellisen kiinnostavina. 

Moottoriurheilun suosio puolestaan jää maan keskiarvosta selvästi.
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TAULUKKO 17. Kiinnostavimmat talvi- ja kesäurheilulajit Lahden 

seutukunnassa.

Jääkiekko

Hiihto

jt1 Mäkihyppy
3

•5: Taitoluistelu

Alppilajit

Lentopallo

Keilailu

Kiinnostavuus (%:a vastaajista)

Yleisurheilu

Jalkapallo

Moottoriurheilu
3
•5 Uinti
■C
5

Hevosurheilu

15 20 25 30

Kiinnostavuus (%:a vastaajista)

5.11 Keskon Vaasan läänin toimialue (liite 12)

Vaasan läänin toimialue on Keskon toimialueista ainoa, joka noudattaa 

myös valtion määrittämiä hallinnollisia rajoja, sillä se muodostuu tarkalleen 

Vaasan läänin kunnista. Vaasa onkin alueen suurin asutuskeskus, mutta 

Keskon Vaasan läänin toimipaikka sijaitsee Seinäjoella, jolla on 

maantieteellisesti Vaasaa keskeisempi sijainti. Tällä Keskon toimialueella
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asuu noin neljännesmiljoona 15-74-vuotiasta suomalaista (Taloustutkimus 

1996).

Vaasan lääni tunnetaan luonnonmaantieteellisesti Etelä-Pohjanmaan 

tasaisista lakeuksista, joilla maatalous on tärkeä elinkeino. 

Maaseutuolosuhteista johtuen urheilulajivalikoima on tällä alueella 

kapeampi kuin muualla. Eteläpohjalaisista urheilijoista tunnetaan parhaiten 

perinnelajeja edustavat hiihtäjät, yleisurheilijat, painijat ja pesäpalloilijat. 

Pesäpallo onkin ainoa joukkuelaji, jossa Vaasan läänin paikkakunnat ovat 

saavuttaneet jatkuvaa menestystä. Pääsarjassa on edelleen kolme Seinäjoen 

ympäristöstä tulevaa pesäpallojoukkuetta, joiden lisäksi rannikolla on kaksi 

jalkapallon liigapaikkakuntaa, Vaasa ja Pietarsaari. Muuten joukkuelajit 

ovat heikosti esillä. Eräs alueen erityispiirre on se, että Suomen viidestä 

rata-autoiluun sopivasta moottoriradasta kaksi sijaitsee Vaasan läänissä.

5.11.1 Talvilajit

TAULUKKO 18. Kiinnostavimmat talviurheilulajit Keskon Vaasan läänin 

toimialueella.

Hiihto

Mäkihyppy

Jääkiekko

Taitoluistelu

Lentopallo

Kiinnostavuus (%:a vastaajista)

Maaseutuvaltaisella Vaasan läänin alueella sekä hiihto (54 %) että 

mäkihyppy (48 %) nousevat kiinnostavuudeltaan jääkiekon (45 %) ohi. 

Kaiken kaikkiaan talvilajit eivät menesty Pohjanmaalla erityisen hyvin.
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Alppihiihdon suosio jää lakeuksilla aivan olemattomaksi ja samoin käy 

koripallolle.

Vain miesten vastauksia tarkasteltaessa jääkiekko (62 %) on Vaasan 

läänissäkin suosituin urheilulaji, mutta hiihdon vankka kannatus molempien 

sukupuolten (miehet 52 % - naiset 57 %) keskuudessa nostaa sen kärkeen. 

Muuten sukupuolten väliset erot ovat jo aiemmin havaittujen kaltaiset. 

Taitoluistelu (miehet 0 % - naiset 21 %) ja tanssiurheilu (miehet 0 % - naiset 

3 %) saavat täälläkin kannatusta vain naisilta.

Pohjanmaalla asuinpaikkatyyppi tuo esiin mielenkiintoisia piirteitä, sillä 

yleisen suuntauksen vastaisesti jääkiekko ja taitoluistelu ovat suositumpia 

maaseudulla, mutta hiihto kaupungeissa.

5.11.2 Kesälajit

TAULUKKO 19. Kiinnostavimmat kesäurheilulajit Keskon Vaasan läänin 

toimialueella.

Yleisurheilu

Moottoriurheilu

Jalkapallo

Hevosurheilu

Pesäpallo

Voimistelu

Kiinnostavuus (%:a vastaajista)

Pohjanmaalla kunnioitetaan perinteitä, mitä osoittaa yleisurheilun mahtava 

suosio. Helmikuussakin puolet alueen asukkaista nimeää yleisurheilun
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kolmen kiinnostavimman urheilulajin joukkoon. Samoin klassinen 

voimistelu (3 %) saa jossain määrin kannatusta. Toisaalta Pohjanmaan 

profiiliurheiluiksi usein mielletyistä lajeista pesäpallo jää koko maan 

keskiarvosta ja paini peräti kokonaan ilman mainintoja.

Miehet ovat selkeästi naisia kiinnostuneempia sekä yleisurheilusta, 

jalkapallosta että moottoriurheilusta. Pesäpallo saa ääniä ainoastaan 

miehiltä, jotka puolestaan jättävät naisten suosimat voimistelun, tanssin ja 

tenniksen ilman kannatusta. Pohjanmaalla yleisurheilun lisäksi myös 

jalkapallo ja etenkin moottoriurheilu ovat suositumpia maaseudulla kuin 

kaupungeissa. Kaupunkipainotteisia harrastuksia ovat pesäpallo, tanssi ja 

uinti.

5.12 Erikoistapaus 5: Kurikka ja Laihian seutukunta (liite 13)

Vaasan läänin Keskon alueelta on erityistarkasteluun valittu

maaseutupaikkakunnilla vallitsevia käsityksiä edustavat Kurikka ja Laihian 

seutukunta. Kurikka on tosin saanut kaupunkioikeudet vuonna 1977, mutta 

maaseudun ympäröimänä vain hieman yli 10 000 asukkaan paikkakuntana 

se sopii silti edustamaan maaseutua. Tämä erikoistapausalue ei ole pinta- 

alallisesti aivan yhtenäinen, mutta muun Etelä-Pohjanmaata koskevan 

tutkimusmateriaalin suppeudesta johtuen sen arviointi on kuitenkin katsottu 

tarkoituksenmukaiseksi. Kurikan ja Laihian seutukunnan, joka muodostuu 

Laihian, Isokyrön ja Vähäkyrön kunnista, yhteenlaskettu asukasluku on vain 

vajaat 30 000 (Suomen tilastollinen vuosikirja 1995, 68-70). Alueen tärkein 

elinkeino ovat palvelut, mutta myös maatalous on varsin yleistä. 

Urheilullisesti nämä kunnat ovat Suomessa melko tuntemattomia. Vain 

alueen ylivoimaisesti kuuluisin urheilija, kurikkalainen hiihtäjäsankari Juha 

Mieto, lienee kaikille suomalaisille tuttu. Oletettavaa olisi, että
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maaseutuolosuhteiden ja esikuvien vuoksi hiihto nousisi tämän alueen 

valtaurheiluksi. Joukkuelajeista pesäpallolla pitäisi olla Pohjanmaalle 

tyypillisenä pelinä etulyöntiasema muihin palloiluihin nähden. Samoin 

perinnelajien, yleisurheilun ja painin, olettaisi menestyvän tällä seudulla 

hyvin.

TAULUKKO 20. Kiinnostavimmat talvi- ja kesäurheilulajit Kurikassa ja 

Laihian seutukunnassa.

Jääkiekko

Hiihto

3 Mäkihyppy 
"5
•c Taitoluisteluэ

Tanssiurheilu

Lentopallo

15 20 25 30 35

Kiinnostavuus (%:a vastaajista)

Kurikan ja Laihian muodostaman maaseutupainotteisen kokonaisuuden 

alueella tiedustellut mielipiteet ovat talvilajien suhteen hätkähdyttävän 

suuressa määrin samansuuntaiset kuin maan suurimmassa kaupungissa
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Helsingissä, mikä edelleen vahvistaa käsitystä siitä, että suomalaisten 

urheilun seuraaminen suuntautuu kaiken kaikkiaan varsin pitkälti samoihin 

kohteisiin maan eri osissa. Pääkaupunkiin verrattuna ainoat suuret erot ovat 

talvilajien kohdalla alppihiihtoon ja koripalloon kohdistuvan kiinnostuksen 

puuttuminen Pohjanmaan maaseutukunnista. Kesälajeissa Kurikan ja 

Laihian seutukunnan alueella kiinnostavien lajien valikoima on melko pieni. 

Yhtä suurella kannatuksella kärjessä olevien yleis- (39 %) ja

moottoriurheilun (39 %) sekä jalkapallon (21 %) jälkeen tulevista lajeista 

hevosurheilu (10 %), voimistelu (5 %), uinti (3 %) ja pesäpallo (2 %) ovat 

ainoat ylipäätään mainintoja saaneet lajit.

5.13 Keskon Kuopion toimialue (liite 14)

Keskon Kuopion toimialue on Lahden alueen tavoin peräti viiden läänin 

kunnista koostuva yhdistelmä. Siihen kokonaisuudessaan kuuluvien 

Kuopion ja Pohjois-Karjalan läänien lisäksi Kuopion toimialue käsittää 

Oulun läänissä sijaitsevan Koillismaan, Mikkelin läänin pohjois- ja itäosat 

sekä Kymen lääniin kuuluvat Uukuniemen, Saaren ja Parikkalan kunnat. 

Alue on kuitenkin jossain määrin Lahden vastaavaa yhtenäisemmäksi 

miellettävissä, sillä koko Kuopion alueella on selkeästi itäsuomalainen 

identiteetti. Tutkimuksen kohderyhmään kuuluvia 15-74-vuotiaita asukkaita 

Kuopion alueella on noin 450 000 (Taloustutkimus 1996).

Keskon Kuopion toimialue on valtaosaltaan harvaanasuttua seutua. Kuopion 

lisäksi alueella on viisi yli 20 000 asukkaan kaupunkia: Joensuu, Kajaani, 

Iisalmi, Varkaus ja Savonlinna. Näistä viidestä muita merkittävämmäksi 

paikkakunnaksi erottuu Joensuu, joka on Kuopion tavoin sekä läänin 

pääkaupunki että yliopistokaupunki. Urheilua ajatellen alueella on tiettyjä 

mielenkiintoisia menestyskeskuksia. Kuopion seutu tuottaa jatkuvasti
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menestyviä hiihtäjiä ja mäkihyppääjiä ja lisäksi viisi viimeistä miesten 

lentopallomestaruutta on mennyt Kuopioon. Varkaus on puolestaan ottanut 

neljä viimeisintä jääpallomestaruutta, Sotkamon miesten pesäpallojoukkue 

on sijoittunut mitaleille koko 1990-luvun ajan ja Joensuu on ollut uutuuslaji 

salibandyn tärkein keskus Helsingin ohella. Edellämainittujen lisäksi Kitee 

ja Siilinjärvi tunnetaan pesäpalloilusta ja Pieksämäki lentopallosta. Myös 

monet yleis- ja autourheiluhuiput ovat Keskon Kuopion alueelta lähtöisin ja 

laskettelumahdollisuudet ovat Itä-Suomessa Lapin ohella Suomen parhaat.

5.13.1 Talvilajit

TAULUKKO 21. Kiinnostavimmat talviurheilulajit Keskon Kuopion 

toimialueella.

Hiihto

Mäkihyppy

Jääkiekko

Alppilajit

Luistelu

Taitoluistelu

Lentopallo

Kiinnostavuus (%:a vastaajista)

Kuopion alueella hiihto (58 %) ja mäkihyppy (58 %) sekä jääkiekko (56 %) 

ovat aivan ylivoimaisesti kiinnostavimmat lajit. Muiden talvilajien saamat 

äänimäärät jäävät hyvin alhaisiksi, esimerkiksi taitoluistelua ilmoittaa 

seuraavansa vain 3 % vastaajista. Jopa muu luistelu sijoittuu sen edelle. 

Hyvien laskettelurinteiden läheisyys nostaa alppihiihdon (7 %) osuutta 

hieman maan keskiarvon yläpuolelle, mutta toisaalta lentopallon (3 %)
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suosioon edes Kuopion alueen mestaruussarjaa hallinneilla joukkueilla ei 

tunnu olevan suurta vaikutusta. Kaiken kaikkiaan Kuopion alueen tulokset 

ovat hyvin pitkälti samankaltaiset kuin Lahden alueella.

Sukupuolten väliset mielipide-erot ovat samansuuntaiset kuin muillakin 

alueilla, mutta yllättävää on se, että maalaiskuntien asukkaat kokevat 

alppihiihtoa lukuunottamatta kaikki talvilajit hiukan kaupungeissa asuvia 

kiinnostavampina.

5.13.2 Kesälajit

TAULUKKO 22. Kiinnostavimmat kesäurheilulajit Keskon Kuopion 

toimialueella.

H1BYleisurheilu

Moottoriurheilu

Jalkapallo

Hevosurheilu

Pesäpallo

Tennis

Kiinnostavuus (%:a vastaajista)

Kesälajien kannatus jää Kuopion alueella melko pieneksi. Päälajit 

yleisurheilu (29 %), moottoriurheilu (19 %) ja jalkapallo (11 %) jäävät 

selvästi maan keskiarvotulosten alapuolelle.

Miehet seuraavat odotetusti Kuopion alueella selvästi naisia useammin 

mainittuja kolmea pääkesälajia. Uinti (miehet 3 % - naiset 15 %) ja
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pesäpallo (miehet 1 % - naiset 5 %) kuuluvat useammin naisten 

suosikkeihin. Kaupunki-maaseutu-jako tuottaa joitakin yllätyksiä. Jalkapallo 

koetaan kiinnostavampana maaseudulla, kun taas yleis- ja moottoriurheilu 

menestyvät selkeästi paremmin kaupungeissa.

5.14 Erikoistapaus 6: Varkauden seutukunta (liite 15)

Varkauden kaupungin ja Leppävirran kunnan muodostama Varkauden 

seutukunta on mukana erikoistapauksena keskikokoisesta itäsuomalaisesta 

kaupungista. Varkaus on noin 25 000 asukkaan savolaiskaupunki Kuopion 

läänin etelärajalla (Suomen tilastollinen vuosikirja 1995, 66). Leppävirran 

kunnan asukasluku on noin 12 000 (ibid). Leppävirralla on melko 

monipuoliset liikuntamahdollisuudet, mutta kansallisella tasolla Leppävirtaa 

ei urheilumielessä juuri tunneta.

Varkaus sen sijaan tunnetaan urheilullisessa mielessä ennen kaikkea 

jääpallokaupunkina. Kaupungin joukkue WP-35 on voittanut jääpallon 

Suomen mestaruuden neljästi peräkkäin, viimeksi keväällä 1996. Tämän 

lisäksi Varkaudessa pelataan SM-sarjatason lentopalloa. Varkaus on otettu 

erityistarkasteluun pitkälti siksi, että siellä esiintyvistä päälajeista jääpallo 

on koko Suomea ajatellen nykyään marginaalinen laji, jota on jopa 

ennustettu Suomessa seuraavaksi kuolevaksi joukkuelajiksi. Siksi on 

mielenkiintoista todeta, missä määrin Varkauden kaltaisella paikkakunnalla 

oman joukkueen menestys vaikuttaa selkeästi taantumassa olevan pienen 

lajin kiinnostavuuteen.
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TAULUKKO 23. Kiinnostavimmat talvi- ja kesäurheilulajit Varkauden 

seutukunnassa.

Yleisurheilu

Moottoriurheilu

Uinti

Hevosurheilu

Jalkapallo

Nyrkkeily

Tennis

15 20 25 30

Kiinnostavuus (%:a vastaajista)

Varkauden seutukunnan urheilunseuraamisprofiili on varsin erilainen kuin 

koko Kuopion alueella. Kolmea talvista valtalajia ei toki mikään uhkaa, 

mutta ne saavat selvästi pienemmän osuuden äänistä kuin ympäröivällä 

alueella. Keilailun (6 %) melkoinen suosio on aivan poikkeuksellinen ilmiö. 

Sen sijaan edes kaupungin edustusjoukkueen mahtava jääpallomenestys ei 

saa Varkauden seutukunnan ihmisiä innostumaan jääpallosta, vaan sen 

kiinnostavuus jää lähes olemattomaksi.
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Kesälajeista perinteinen yleisurheilu (43 %) on Varkaudessa erittäin 

suosittua ja siten ero koko Kuopion alueen tulokseen on huomattava. Lisäksi 

uinti (17 %) menestyy Varkaudessa selvästi paremmin kuin muualla, 

jalkapallo puolestaan huonommin (8 %).

5.15 Keskon Pohjois-Suomen toimialue (liite 16)

Keskon Pohjois-Suomen alueen keskuspaikka on Oulu. Pohjois-Suomen 

alue käsittää nimensä mukaisesti Oulun läänistä Pohjois-Pohjanmaan ja 

Kainuun maakunnat sekä koko Lapin läänin. Pohjois-Suomen alueen ainoat 

suuret asutuskeskukset ovat Oulu, Raahe, Kemi, Tornio ja Rovaniemi. 

Muuten alue on erittäin harvaanasuttua ja siksi noin puolet Suomen 

maapinta-alasta kattavalla alueella asuukin vain noin 420 000 15-74- 

vuotiasta kansalaista (Taloustutkimus 1996).

Oulu on selkeästi koko pohjoisen Suomen keskus ja myös alueen 

urheilullinen pääkaupunki. Pääsarjatason palloilujoukkueita ei pohjoisessa 

Oulun lisäksi juuri olekaan, vain Rovaniemellä pelataan 

mestaruussarjatasoista jalkapalloa ja Kemissä ja Torniossa jääpalloa. 

Yksilölajien puolella Pohjois-Suomesta on hiihtäjien ja mäkihyppääjien 

lisäksi tullut menestyksekkäitä yleisurheilijoita ja uimareita. Suuria 

urheilutapahtumia pohjoisessa järjestetään vähän. Ounasvaaran ja Rukan 

hiihtokilpailut ja talvinen Tunturiralli ovatkin ainoita vuosittaisia 

kansainvälisiä merkkitapahtumia.
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5.15.1 Talvilajit

TAULUKKO 24. Kiinnostavimmat talviurheilulajit Keskon Pohjois

suomen toimialueella.

Hiihto 1 57

Mäkihyppy

Jääkiekko 1 47

Taitoluistelu 1 13

Alppilajit Щ 3

Lentopallo I 3

0 10 20 30 40 50 60

Kiinnostavuus (%:a vastaajista)

Pohjois-Suomen alueella hiihto (57 %) ja mäkihyppy (56 %) ovat odotetusti 

jääkiekkoa (47 %) kiinnostavampia. Muuten talviurheilujen saamissa 

ääniosuuksissa ei esiinny poikkeuksellisuutta, vaikka alueella lähes täysin 

ilman sarjamenestystä jäänyt koripallo saakin yhden prosentin kannatuksen.

Miesten mielestä jääkiekko (54 %) on Pohjois-Suomen alueellakin 

kiinnostavin laji, mutta mäkihyppy (51 %) ja hiihto (51 %) seuraavat heti 

perässä. Niinpä naisten mielenkiinto nostaa ne kokonaistuloksissa jääkiekon 

edelle. Taitoluistelussa ero naisten (26 %) ja miesten (1 %) mielipiteiden 

välillä on odotetusti erittäin suuri. Taitoluistelua lukuunottamatta kaikki 

päätalvilajit, jääkiekko mukaan lukien, ovat Pohjois-Suomessa suositumpia 

maaseudulla kuin kaupungeissa.

122



5.15.2 Kesälajit

TAULUKKO 25. Kiinnostavimmat kesäurheilulajit Keskon Pohjois- 

Suomen toimialueella.

ГО
_3
'5r.

Kiinnostavuus (%:a vastaajista)

Kesälajeissa Pohjois-Suomi ei aiheuta yllätyksiä. Kaikki päälajit uintia 

lukuunottamatta saavat Pohjois-Suomesta hieman koko maan keskiarvoja 

pienempiä lukemia.

Miesten ja naisten mielipide-erot noudattavat tuttua kaavaa. Moottoriurheilu 

(miehet 24 % - naiset 9 %) ja jalkapallo (miehet 22 % - naiset 0 %) ovat 

miesten lajeja, samoin yleisurheilu yllättävän selkeällä erolla (miehet 40 % - 

naiset 28 %). Uinti (miehet 3% - naiset 13 %) ja hevosurheilu (miehet 2 % - 

naiset 7 %) viehättävät enemmän naisia.

Kaupungissa ja maaseudulla asuvien äänestyserot ovat mielenkiintoisia. 

Jalkapallo on aivan selkeästi suositumpaa kaupungeissa, mutta myös 

yleisurheilu, hevosurheilu, pesäpallo ja paini keräävät enemmän
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kaupunkilaisten mielenkiintoa osakseen. Maalaiskunnissa kiinnostavat 

enemmän moottoriurheilu, nyrkkeilyjä uinti.

5.16 Erikoistapaus 7: Oulu (liite 17)

Oulun kaupunki on Keskon Pohjois-Suomen alueen keskus, joka säilyttää 

asemansa Keskon uudessakin aluejaossa. Noin 105 000 henkilön vuoden 

1994 lopulla asuttama Oulu on Oulun läänin pääkaupunkina koko Pohjois- 

Suomen tärkein kaupunki ja koko maatakin ajatellen huomattava 

teknologia-ja yliopistokaupunki. Omalla alueellaan se on asukasluvultaan ja 

palveluiltaan ylivoimaisesti merkittävin paikkakunta.

Urheiluelämä on Oulussa erittäin vireää. Perinteisesti Oulu on tunnettu 

palloilukaupunkina, jonka pesä-, jää- ja jalkapalloilijat sekä jääkiekkoilijat 

ovat edustaneet Suomen huippua. Nykyään kaupungin palloilumaine on 

tosin pääsarjatasolla enää pesäpallon ja jääpallon varassa. Oulussa tehdään 

kuitenkin edelleen merkittävää juniorityötä muissakin palloilulajeissa. 

Yksilölajien kohdalla Oulu on saavuttanut mainetta erityisesti 

yleisurheilijoidensa ja uimariensa ansiosta.

Oulun tehdyt haastattelut antavat aivan erilaisen tuloksen kuin missään 

muualla (ks. seuraava sivu). Mäkihypyn (60 %) suosio on mahtava, hiihdon 

(32 %) erittäin heikko ja jääkiekkokin (42 %) saa pienemmän kannatuksen 

kuin missään muualla Suomessa Oulun jääkiekkoperinteistä ja ansiokkaasta 

juniorityöstä huolimatta. Taitoluistelun (23 %) kiinnostavuus sen sijaan on 

melkoinen. Kesälajien puolella yleisurheilu (35 %) on omilla lukemillaan. 

Moottoriurheilun (15 %) ja jalkapallon (9 %) kiinnostavuus jää 

heikonlaiseksi, mutta vastaavasti kaupungin pesäpallomenestys on huomattu 

ja pesäpallo (11 %) nousee Oulun suosituimmaksi kesäpalloiluksi. Myös
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hevosurheilu (9 %) koetaan koko maahan verrattuna Oulussa varsin 

kiinnostavana.

TAULUKKO 26. Kiinnostavimmat talvi-ja kesäurheilulajit Oulussa.

Kiinnostavuus (%:a vastaajista)

60

Yleisurheilu

Moottoriurheilu

Pesäpallo
lis*
3 Jalkapallo
"5£ Hevosurheilu
5

Uinti

T ennis

Voimistelu

10 15 20 25

Kiinnostavuus (%:a vastaajista)
30 35
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6. ALUEELLISTEN EROAVAISUUKSIEN ANALYSOINTI

Kappaleessa 5 käsiteltyjen urheilulajien kiinnostavuutta koskevien 

alueellisten analyysien pohjalta on helppo todeta, että ensinnäkin 

suomalaisten eri urheilulajeja kohtaan kokema kiinnostus ei alueellisesti 

vaihtele kovinkaan suuressa määrin ja toiseksi Rooneyn esittämä ajatus 

muutamasta yhden valtakunnan alueella suosioltaan yli muiden nousevasta 

urheilulajista pitää paikkansa myös Suomessa. Jääkiekko, hiihto ja 

mäkihyppy sekä yleisurheilu ovat ne lajit, joita seuraa käytännöllisesti 

katsoen puolet kaikista kansalaisista. Ne ovat siis lajit, joihin suomalaisilla 

on niin vahvat tunnesiteet, ettei niiden asemaa Suomen valtalajeina voida 

kyseenalaistaa. Suomen urheiluhistoriaa ajatellen tulos ei ole yllätys, sillä 

yleisurheilu, hiihto ja mäkihyppy ovat Suomessa perinteisesti paljon 

harrastetut ja menestystä tuoneet lajit. Uudempi tulokas jääkiekko on 

puolestaan ollut 1970-luvulta lähtien ylivoimainen suosikki suomalaisten 

palloilulajien joukossa ja sen viimeaikaiset menestykset ja etenkin jääkiekon 

piirissä kaikilla tasoilla havaittavissa oleva ammattimainen toiminta ovat 

nostaneet sen lajikulttuurin vähintään edellä mainittujen perinnelajien 

tasolle, ellei jopa niiden ohi.

Kaikkien näiden lajien kiinnostavuus on paitsi korkea, myös koko maan 

laajuinen. Jääkiekon suosio on kaikkein tasaisin. Se vaihtelee Vaasan läänin 

alueen 45 %:sta Tampereen ja Kuopion alueiden 56 %:n. Vaasan läänin ja 

Pohjois-Suomen (47 %) alueiden vaatimattomammat tulokset eivät sikäli ole 

yllätyksiä, että näillä alueilla ei ole lainkaan jääkiekon pääsarjajoukkueita, 

mikä kaikkine sivuvaikutuksineen merkitsee tietynlaista estettä lajikulttuurin 

etenemiselle. Hiihdon ja mäkihypyn saamat kannatuslukemat ovat 

suurimmassa osassa maata miltei yhtä suuret alueittaisen vaihteluvälin 

ollessa 40 % - 58 %. Pienimmät lukemat tulevat molemmille aivan 

odotetusti Helsingin ja Turun alueilta, joilla luonnonolosuhteet, muiden
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lajien kova kilpailu harrastajista ja paikallisten esikuvien vähäisyys 

heikentävät hiihdon ja mäkihypyn asemaa. Vastaavasti Kuopion ja Pohjois- 

Suomen keskimäärin harvaanasutuilla alueilla edellä mainitut tekijät 

toimivat käänteisesti näiden lajien puolesta. Mäkihyppy ja hiihto ovatkin 

valtalajeista maalaiskuntien asukkaiden suosikit.

Yleisurheilun kiinnostavuus vaihtelee maan eri osissa edellisiä enemmän, 

mutta toisaalta tutkimusajankohta oli valtalajeista sille epäedullisin. Jopa 

helmikuinen tutkimus tuottaa yleisurheilulle Vaasan läänissä 50 %:n 

kannatuksen, mutta toisaalta sekä Tampereen että Kuopion alueella sen 

kiinnostavuus jää alle 30 %:n. Näihin tuloksiin vaikuttavat varmasti se, että 

Pohjanmaalla lajivalikoima on varsin rajoittunut ja talvilajien suosio 

keskimääräistä alhaisempi ja toisaalta se, että talvilajit saavat kaikkein 

suurimman kannatuksen juuri Tampereen ja Kuopion alueilla. Yleisurheilun 

koko maata ajatellen hyvään tulokseen nojaten voidaan kuitenkin todeta, että 

myös siitä on kiinnostunut noin puolet 15-74-vuotiaasta väestöstä, sillä 

mikäli sama tutkimus olisi tehty kesällä, olisi yleisurheilu varsin 

todennäköisesti noussut kaikkein kiinnostavimmaksi urheilulajiksi.

Neljän valtaurheilun jäljessä muista erottuvat moottoriurheilu ja jalkapallo, 

joiden kummankin kiinnostavuus vaihtelee alueittain jossain määrin. 

Moottoriurheilun (vaihteluväli 17 % - 26 %) suosio on suurimmillaan 

Vaasan läänissä ja pienimmillään, merkillistä kyllä, Lahden alueella, jossa 

moottoriurheilutoiminta on vireää. Syynä tähän saattaisi olla se, että 

moottoriurheilu jakaa ihmisten mielipiteet yleensä jyrkästi puolesta ja 

vastaan ja aktiivinen moottoriurheilutoiminta voi siksi aiheuttaa myös 

tietynlaisen vastareaktion. Jalkapallon (11 % - 23 %) kiinnostavuus 

vaikuttaa olevan riippuvainen sarjamenestyksestä ja ilmasto-olosuhteista, 

sillä sen suosio on suurin Varsinais-Suomessa ja pienin Kuopion alueella ja 

Pohj ois-S uomessa.
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Talvilajien puolella kauas valtalajien jälkeen, mutta myös selvästi muiden 

edelle, sijoittuu taitoluistelu. Alueellisesti taitoluistelu saa naisten äänillä 

kautta maan tasaisen 10 % - 15 % kannatuksen lukuunottamatta Lahden (7 

%) ja Kuopion (3 %) alueita. Itä-Suomi muodostaa siis taitoluistelun 

kohdalla selkeän poikkeuksen. Muista talvilajeista alppilajit, lentopallo ja 

koripallo saavat jonkin verran kannatusta. Alppilajien kannatus vaihtelee 

harrastusmahdollisuuksien mukaan Vaasan läänin alueen nollasta Kuopion 

alueen seitsemään prosenttiin. Harrasteliikuntana suositun lentopallon 

kiinnostavuus on hyvin tasainen kautta maan. Sen sijaan koripallon suosio 

on selkeästi alueittaista painottuen Helsingin ja Turun alueille. Muualla 

maassa koripalloa ei noteerata juuri lainkaan.

Kesälajeista kolmen kärjen takana tulee uinti (8 %), jonka

kiinnostavuudessa poikkeusalueet ovat merellinen ja hyvät 

harrastusmahdollisuudet tarjoava Turun alue (13 %) ja toisaalta

maaseutupainotteinen Vaasan läänin alue (4 %), jolla esimerkiksi 

uimahallitiheys on oleellisesti pienempi. Muiden vähemmän kiinnostusta 

herättäneiden kesälajien kannatus on suhteellisen tasainen koko maassa, 

tosin hevosurheilun (4 % - 8 %) ja tenniksen (1 % - 5 %) kohdalla 

vaihteluväli on viisi prosenttiyksikköä. Hevosurheilun suosio on odotetusti 

suurin useita tunnettuja ravipaikkakuntia sisältävällä Keskon Lahden 

toimialueella ja tennis kiinnostaa niin ikään aivan odotetusti eniten hyvien 

harrastusmahdollisuuksien pääkaupunkiseudulla.

Kuten kappaleessa 5 on osoitettu, poikkeavat miesten ja naisten mielipiteet 

tiettyjen lajien osalta selvästi toisistaan. Kaikkein helpoimmin 

muodostettava seuraajaprofiili on taitoluistelulla, joka kiinnostaa 

käytännössä yksinomaan naisia. Muita kaikilla alueilla enimmäkseen naisia 

kiinnostavia lajeja ovat uinti, tanssi ja voimistelu. Jalkapallo ja 

moottoriurheilu ovat puolestaan yhtä selkeitä miesten lajeja, kuten
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voimailulajitkin Turun aluetta lukuunottamatta. Yleisesti ottaen miesten 

ehdoton suosikki on jääkiekko ja naisten suurin kiinnostus suuntautuu 

hiihtoon ja mäkihyppyyn. Kaikki nämä suurimman kiinnostuksen kohteena 

olevat lajit ovat kuitenkin molempien sukupuolten listojen kärjessä.

Kaupunkilaisten ja maalaiskunnissa asuvien esittämien mielipiteiden 

eroavaisuuksista voidaan todeta, että joukkuelajit koetaan odotetusti 

kiinnostavampina kaupungeissa. Edes syrjäseutujen pelinä pidetty pesäpallo 

ei tee poikkeusta tässä suhteessa. Vastaavasti maaseudulla joukkuepelit ovat 

heikoilla, mikä voidaan nähdä esimerkiksi Vaasan läänin alueen alueellisista 

ja paikkakuntakohtaisista tutkimustuloksista. Edelleen odotetusti vaikuttaa 

siltä, että suuremmilla paikkakunnilla urheilulajeja kohtaan tunnettu 

kiinnostus jakautuu maaseutuun verrattuna laajemman lajivalikoiman 

kesken. Tämä pienentää hieman kaikkein suosituimpien lajien kannatusta 

suurissa väestökeskuksissa lukuunottamatta niitä tapauksia, joissa joku 

päälajeista on tietyn alueen tai paikkakunnan erityinen menestyslaji.

Kaiken kaikkiaan Suomi vaikuttaa urheilulajeihin suuntautuvan 

kiinnostuksen osalta olevan varsin yhtenäinen maa. Tietyt ihmisten 

mielikuvissa varsin voimakkaana elävät käsitykset alueellisista mahtilajeista 

eivät osu lainkaan yksiin Keskon olympiatutkimuksesta saatujen 

urheilulajeja kohtaan tunnettua yleistä kiinnostavuutta koskevien tulosten 

kanssa. Paras esimerkki tästä on Etelä-Pohjanmaan lajina pidetyn painin 

olematon kiinnostavuus Keskon Vaasan läänin toimialueella.

Alueellisia ja etenkin paikallisia eroja toki esiintyy, mutta kokonaisuutta 

tarkasteltaessa ne jäävät suhteellisen vähäisiksi ja eri lajien kannatussuhteet 

ovat pitkälti yhteneväiset kaikilla Keskon seitsemällä toimialueella. Osittain 

tätä selittää jo se, että kokonaisuudessaan Suomessa on vain noin 20 lajia, 

joiden voidaan olympiatutkimuksen perusteella katsoa herättävän laajempaa
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kiinnostusta. Keskon vuoden 1996 olympiatutkimuksen aineistosta onkin 

vaikea löytää mitään poikkeuksellista mielenkiintoa herättävää alueellista 

kysymystä. Käytännössä kaikki huomioidut erikoisuudet ovat selitettävissä 

kappaleessa 2.3 esiintuoduilla ympäristötekijöillä, joista kaikilla on oma 

merkityksensä myös Suomen urheiluelämän nykytilalle.

Talousmaantieteellisestä näkökulmasta tapahtuva aiheen teoreettinen 

lähestyminen on nähtävä Suomenkin kohdalla järkevänä, vaikkei Suomi 

monessa suhteessa varsin homogeenisena maana tarjoakaan erityisen 

värikkäitä esimerkkejä teoreettisten toimintaympäristötekijöiden 

vaikutuksesta reaalimaailmassa havaittaviin urheiluelämän piirteisiin. 

Suomessa tärkeimmiksi ympäristötekijöiksi vaikuttavat nousevan 

kulttuuritekijät, erityisesti lajikulttuurin kehittyneisyysasteen pitkälti 

määrittävä perinne, ja toisaalta ilmastolliset tekijät, joiden vuoksi talvilajit 

ovat Suomessa vahvasti esillä. Sen sijaan taloudellisilla ja 

väestömäärällisillä tekijöillä ei Suomessa, ilmeisesti 

joukkotiedotusvälineiden kattavuuden vuoksi, ole urheilulajien yleisen 

kiinnostavuuden kannalta niin suurta merkitystä, kuin niillä todennäköisesti 

olisi, jos tutkimuskohteena olisi ollut yksinomaan urheilulajien suora 

seuraaminen.

Myöskään tietyn lajin omakohtainen harrastaminen ei vaikuta olevan 

suoranaisessa suhteessa kyseisen lajin yleiseen kiinnostavuuteen. Tästä 

hyvinä esimerkkeinä toimivat erittäin harvojen harrastama, mutta sangen 

kiinnostavaksi koettu mäkihyppy ja toisaalta liikuntamuotona suosittu, 

mutta urheilulliselta kiinnostavuudeltaan olematon pyöräily. Vaikuttaakin 

siltä, että yleisen kiinnostavuuden kannalta optimaalinen urheilulaji on 

Suomessa juuri hiihdon ja yleisurheilun kaltainen kansallinen menestyslaji, 

jota on helppo seurata tiedotusvälineiden, erityisesti television, välityksellä 

ja jota on halutessaan myös mahdollista itse harrastaa lajin vaatimuksia
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ymmärtääkseen. Tällaisten lajien kohdalla suuret niihin kohdistuvan 

kiinnostuksen muutokset ovat erittäin epätodennäköisiä, ellei suomalaisten 

kilpailullinen menestys kyseisissä lajeissa oleellisesti ja hyvin pitkään 
kestävän jakson ajaksi muutu.

7. TUTKIMUSTULOSTEN SOVELLETTAVUUS

Tässä tutkielmassa käsiteltyjen urheilun seuraamistottumuksia koskevien 

erojen analysoinnin liiketoiminnallinen hyöty piilee siinä, että Keskon 

kaltaisen koko Suomen valtakunnan alueella toimivan yrityksen on tämän 

tiedon perusteella mahdollista käydä läpi urheilusponsorointikohteidensa 

tarkoituksenmukaisuutta. Päätökset siitä, minkä lajien urheilijoita, 

joukkueita ja urheilutapahtumia eri puolilla maata on liiketaloudellisesti 

järkevää käyttää mainonnassa ja myynninedistämisessä, tulee pystyä 

perustelemaan ihmisten juuri niihin kohdistamalla huomiolla. Tämän 

tutkielman kaltaisen analyysin pohjalta koko maan alueella toimiva ja 

ainakin periaatteessa kaikkia eri urheilulajeja hyödyntämään kykenevä yritys 

pystyy määrittämään ratkaisuja edellämainittuihin ongelmiin 
tutkimustietoon perustuen.

Tämän tutkielman tulosten valossa Keskon tähän saakka harjoittama 

valtakunnallisten mainoskampanjoiden käyttö tuntuu järkevälle ratkaisulle, 

koska ainakin neljää Suomen selvästi kiinnostavinta lajia ja niiden 

urheilijoita markkinointitarkoituksiin käytettäessä saavutetaan suuri 

huomioarvo koko maan alueella. Alueellisten kiinnostavuuserojen merkitys 

tulee kuitenkin esiin tilanteissa, joissa eri puolilla Suomea toimivien 

kauppiaiden on omia markkinointitempauksia suunnitellessaan valittava 

tiettyjen urheilulajien edustajia tai tilaisuuksia käyttöönsä. Kauppiaitten 

valintamahdollisuudet ovat rajoitetummat kuin koko keskusliikkeen, joten
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heille tässä tutkielmassa esiin tulevilla yksityiskohdilla on oma tärkeä 

informaatioarvonsa sponsorointipäätöksiä laadittaessa.

8. YHTEENVETO

Urheilumaantieteellinen tutkimus on ollut sekä maailmanlaajuisesti että 

erityisesti Suomessa tähän asti melko vähäistä. Toistaiseksi alaa ovat vieneet 

eteenpäin pääasiassa muutamat uranuurtajat, kuten englantilainen Bale ja 

yhdysvaltalainen Rooney. Urheilumaantieteessä on ollut nähtävissä viisi 

pääsuuntausta, joiden kaikkien alueella on vielä runsaasti tutkittavaa. 

Urheilumaan tieteeseen kohdistuvan kiinnostuksen lisääntyminen onkin 

todennäköistä. Ainakin urheilun talousmaan tieteellisestä näkökulmasta 

lähtevän tutkimuksen edistyminen on oletettavaa liiketoimintamuotoisen 

urheilun kehityksen mennessä yhä pidemmälle. Tämänkin tutkielman 

tarkoituksena on ollut tuottaa yrityselämälle lisää tietoa urheilulajien 

alueellisesta kiinnostavuudesta Suomessa.

Syinä urheiluun suuntautuvaan laajaan kiinnostukseen voidaan nähdä 

ihmisen toimintaa ohjaavat sisäiset motivaatiotekijät, jotka tuottavat 

ihmisille tarpeen aika ajoin irrottautua normaalielämästä ja etsiä henkistä 

tyydytystä arkirutiineille vaihtoehtoisesta toiminnasta. Urheilun sopivuus 

normaalielämästä irrottautumiseen voidaan todeta rinnastamalla se 

matkailuun, toiseen ihmisten yleisesti suosimaan vapaa-ajanviettotapaan.

Ympäristötekijät määrittävät viime kädessä sen, mihin yksittäisiin 

urheilulajeihin ihmisten mielenkiinto tietyllä alueella suuntautuu. 

Talousmaantieteellisen käsityksen mukaan ihmisen todellinen 

toimintaympäristö koostuu viidestä osatoimintaympäristöstä. Näiden 

toimintaympäristöjen sisältämiä tekijöitä on mahdollista soveltaa myös

132



urheilulajien alueellisen kiinnostavuuden teoreettiseen tarkasteluun. 

Luonnonmaantieteellinen toimintaympäristö on ollut alun alkujaan erittäin 

ratkaiseva tekijä urheilulajien synnylle ja erityisesti ilmastollisilla 

olosuhteilla sekä alueen korkokuvalla ja vesistöjen määrällä on yhä 

huomattava vaikutus urheilutoimintaan. Väestöllisistä tekijöistä alueen 

väestömäärä ja väestörakenne ovat oleellisia urheilutoiminnalle siellä 

avatuvien mahdollisuuksien kannalta. Yleisten kulttuuritekijöiden vaikutus 

urheiluelämään tulee esiin muiden muassa alueen poliittisen ja 

uskonnollisen viitekehyksen kautta. Urheilulajin ympärille suotuisissa 

oloissa kehittyvä, lajin elinvoimaa ja asemaa kohentava lajikulttuuri on niin 

ikään hyvin merkittävä urheilulajin kiinnostavuutta määrittävä tekijä. 

Urheiluelämän alueelliseen kehitykseen vaikuttavista taloudellisista 

tekijöistä oleellisimmat ovat urheilubisnes, media ja talouden vaikutus 

urheilutekniikkaan ja -olosuhteisiin.

Urheilu on Suomessa kahdessakin suhteessa sangen merkittävä osa 

yhteiskuntaa. Ensinnäkin Suomi on poikkeuksellisen hyvin menestynyt 

huippu-urheilumaa ja toisaalta urheilutoiminta on eräs suomalaisten eniten 

suosimia vapaa-ajanviettotapoja. Syinä urheiluharrastuksen laajaan suosioon 

Suomessa on nähty huippu-urheilullisen menestyksen ja sen 

mukanaantuomien esikuvien ohella kansalaisten yleisesti ottaen hyvä 

elintaso, liikuntajärjestöjen markkinointityö, liikunnan kansanterveyttä 

edistävä vaikutus ja muotitavat. Useimmin suomalaisten itse harrastamat 

urheilulajit ovat kävelylenkkeily, hiihto, pyöräily, uinti ja juoksulenkkeily. 

Näiden lisäksi Suomessa esiintyy harrastus- ja kilpailutoimintaa miltei 

kaikissa maailmanlaajuisesti tunnetuissa urheilulajeissa. Paikan päälle 

urheilutilaisuuksia seuraamaan suomalaisia vetävät urheilulajeista eniten 

jääkiekko, jalkapallo, yleisurheilu ja autourheilu. Urheilua seurataan 

Suomessa runsaasti myös joukkotiedotusvälineistä. Televisiossa 

suosituimmat urheilulajit olivat vuosina 1987-90 mäkihyppy, hiihto ja
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yleisurheilu. Penkkiurheilijoiden eniten suosimat lajit ovat myös 

taloudellisessa mielessä vahvimmat. Kaikkein kaupallisimmiksi lajeiksi ovat 

kehittyneet jääkiekko ja moottoriurheilu. Urheilu onkin yritysten 

sponsorointikohteista Suomessa selvä ykkönen.

Eräs merkittävimmistä suomalaisista sponsorisopimuksista on maan 

johtavan tukkukauppaliikkeen Keskon ja Suomen Olympiakomitean välinen 

sopimus, jonka perusteella Kesko on ollut Suomen olympiaurheilun ainoa 

virallinen tukija jo vuodesta 1989. Kesko on teettänyt koko sopimuskauden 

ajan molempien osapuolien kannalta onnistuneeksi osoittautuneen 

yhteistyön seurantatutkimuksia. Tutkimusten käytännön toteutuksen on 

suorittanut Taloustutkimus Oy. Viimeisin olympiatutkimus, jonka tuloksia 

tässä tutkielmassa on hyödynnetty, suoritettiin helmi-maaliskuussa 1996, 

jolloin haastateltiin yhteensä 959 henkilöä kaikilla Keskon seitsemällä 

Manner-Suomessa sijaitsevalla toimialueella.

Tässä tutkielmassa päähuomio on keskitetty olympiatutkimuksen 

kysymykseen “Mainitkaa kolme kiinnostavinta urheilulajia, joita seuraatte”. 

Kyseessä oli siis avoin kysymys, joka jätti vastaajille varsin vapaat kädet 

vastauksen muodostamiseen. Tässä tutkielmassa kysymykseen annettuja 

vastauksia on analysoitu paitsi valtakunnan tasolla, myös Keskon 

toimialueittain ja lisäksi jokaiselta toimialueelta on valittu tietty kaupunki 

tai seutukunta erityistarkastelun kohteeksi.

Tutkimustulokset osoittivat Rooneyn teoriaa muutamasta valtakunnallisesta 

mahti lajista vahvistaen, että Suomessa on selkeästi neljä 

kiinnostavuudeltaan yli muiden nousevaa urheilulajia. Nämä neljä lajia, 

joiden asemaa on vaikea horjuttaa, ovat jääkiekko, hiihtoja mäkihyppy sekä 

kesälajien puolelta yleisurheilu. Kaikista näistä urheilulajeista ilmoittaa 

olevansa kiinnostunut noin puolet 15-74-vuotiaista kansalaisista. Neljän
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valtalajin jälkeen muita Suomessa suhteellisen kiinnostaviksi koettuja lajeja 

ovat kesälajeista moottoriurheilu, jalkapallo ja uinti sekä talvilajeista 

taitoluistelu. Kaikkia muita lajeja pitää kiinnostavina korkeintaan viisi 

prosenttia vastaajista. Yhteensä sellaisia lajeja, jotka ovat ainakin yhdellä 

Keskon toimialueella saaneet vähintään yhden prosentin kannatuksen, on 

vain noin kaksikymmentä. Suomalaisten urheiluun kohdistama huomio 

jakautuu siis suhteellisen rajatun urheilulajijoukon kesken.

Alueellisesti urheilulajien kiinnostavuus ei Suomessa juuri vaihtele, vaan 

lajeja kohtaan tunnetun kiinnostuksen jakauma on varsin samansuuntainen 

eri puolilla maata. Päälajit ovat kärjessä kaikilla Keskon toimialueilla, 

useimmissa tapauksissa vieläpä hyvin selkeällä erolla muihin. Pienempien 

lajien kohdalla alueellista ja paikallista vaihtelua esiintyy alueellisista 

tekijöistä johtuen enemmän. Ympäristötekijöistä ilmasto, jonka vuoksi 

talvilajit ovat Suomessa varsin vahvoja sekä kulttuuriympäristön piiriin 

luettava perinne ja sen myötä syntynyt lajikulttuuri vaikuttavat olevan 

Suomessa vahvimpia urheilulajeihin kohdistuvaa kiinnostusta määrittäviä 

tekijöitä. Myös joukkotiedotusvälineiden lajeihin kohdistamalla huomiolla 

on vaikutusta niiden suosioon. Sen sijaan lajin omakohtainen harjoittaminen 

ei ole ehdoton edellytys tietyn lajin kiinnostavaksi kokemiselle.

Miesten ja naisten sekä kaupunkilaisten ja maalaiskunnissa asuvien 

vastauksista on alueellisia tuloksia helpompaa vetää johtopäätöksiä. Miehiä 

kiinnostavat naisia enemmän jääkiekko, jalkapallo, moottoriurheilu ja 

voimailulajit, kun taas naisten huomio kiinnittyy miehiä useammin 

taitoluisteluun, uintiin, tanssiin ja voimisteluun. Joukkuelajit koetaan 

yleisesti ottaen kaupunkialueilla kiinnostavampina kuin maaseudulla, missä 

kiinnostaviksi koettujen urheilulajien joukko on vielä suppeampi kuin 

Suomen kaupungeissa.
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Kaiken kaikkiaan tämän tutkielman perusteella on nähtävissä, että Suomen 

urheiluelämä on pääpiirteissään varsin yhtenäistä maan eri osissa. 

Urheilusponsorointiin keskittyvä, koko valtakunnan alueella toimiva yritys 

voi siten urheilulajeihin kohdistuvan kiinnostuksen puolesta huoletta 

toteuttaa markkinointiaan samalla konseptilla koko Suomessa, kunhan 

markkinoinnin päälinjat ovat kansalaisten valtaenemmistön maun mukaiset. 

Paikallisella tasolla koko keskusliikettä pienempien yksiköiden olisi 

kuitenkin tunnettava tarkasti ympäristössään vallitsevat mieltymykset 

paikallisten kampanjoiden onnistumista silmälläpitäen. Lopuksi onkin 

todettava, että niin tämä tutkimusalue, kuin urheilumaantiede yleensäkin, 

tarjoaa vielä lukuisia mahdollisuuksia lisätutkimusten tekemiseen.
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KAIKKI
80 Mitkä yritykset tukevat tällä hetkellä olympia-urheilua Suomessa? 

ÄLÄ AUTA

1 Neste
2 Oy Veikkaus Ab
3 Pohjola-yhtiöt
4 K-Kaupat/Kesko
5 Suomen Sokeri (Cultor/Sucros)
6 T-Kaupat/T ukoSpar
7 Osuuspankit/OKO
8 Nokia
9 S-Kaupat

10 Valio
11 Teboil
12 PTL/Tele
13 Merita
14 Muu, mikä(SPECIFY)
15 EOS

81 KORTTI 2
Entä mitkä tällä kortilla mainituista yrityksistä tukevat tällä hetkellä Teidän 
tietonne mukaan olympia-urheilua Suomessa edellä mainitsemienne yritysten 
lisäksi?

1 Neste
2 Oy Veikkaus Ab
3 Pohjola-yhtiöt
4 K-Kaupat/Kesko
5 Suomen Sokeri (Cultor/Sucros)
6 T-Kaupat/T ukoSpar
7 Osuuspankit/OKO
8 Nokia
9 S-Kaupat

10 Valio
11 Teboil
12 PTL/Tele
13 Merita 
16 EOS

KAIKKI
82 Miten koette sen, että K-kaupat/Kesko tukee olympia-urheilua. 

Koetteko sen...
LUETTELE VAIHTOEHDOT 1-4

1 Erittäin myönteisesti
2 Melko myönteisesti
3 Melko kielteisesti
4 Erittäin kielteisesti
5 (Ei osaa sanoa; ÄLÄ LUE)

83 K-Kaupat/Kesko on käyttänyt olympia-urheilun tukemisessaan tätä tunnusta. 
ANNA TUNNUS "K-KAUPPA ON SUOMEN OLYMPIA-URHEILUN VIRALLI
NEN TUKIJA"
Muistatteko nähneenne tällaisen tunnuksen?

1 Kyllä
2 Б
3 EOS

Taloustutkimus Oy 19.2.1996 kj
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KAIKKI
84 K-Kaupat ja Kesko ovat tuoneet mainonnassaan esille olympia-urheilun 

tukemisensa. Muistatteko nähneenne tähän liittyvää mainontaa?

1 Kyllä
2 Б

JOS MUISTAA MAINONTAA
85 Missä muistatte nähneenne tähän liittyvää mainontaa?

1 Sanomalehdissä
2 Radiossa
3 Kotiin jaetuissa suoramainoksissa
4 Televisiossa
5 Muualla, missä(SPECIFY)
6 EOS

JOS MUISTAA MAINONTAA
86 Mitä asioita Teille on jäänyt mieleen näistä mainoksista?

JOS MUISTAA MAINONTAA 
87 KORTTI 3

Entä millainen mielikuva Teille on jäänyt näistä mainoksista? 
Voitte vastata tämän kortin avulla.

1 Erittäin myönteinen
2 Melko myönteinen
3 Melko kielteinen
4 Erittäin kielteinen
5 Ei osaa sanoa

KAIKKI
88 Mainitkaa kolme kiinnostavinta urheilulajia, joita seuraatte.

89 Mainitkaa Teidän mielestänne kolme kiinnostavinta kotimaista urheilijaa.

90 Mitkä seuraavaksi luettelemistani kohdista kuvaavat Teidän suhdettanne 
urheiluun? Voitte valita useampia vaihtoehtoja.

1 Harrastan kilpaurheilua
2 Harrastan aktiivisesti kuntourheilua
3 Harrastan silloin tällöin kuntourheilua
4 Käyn seuraamassa urheilukilpailuja
5 Seuraan urheilua pääasiassa televisiosta
6 Seuraan urheilua lehdistä
7 Toimin tai olen jäsenenä jossain urheilujärjestössä
8 Urheilu ei missään muodossa kiinnosta minua
9 (Ei mikään luetelluista)

Taloustutkimus Oy 19.2.1996 kj
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OLYMPIAURHEILUN SPONSOROINTI

ca VER %

OMNIBUS helmikuu III -96

MUISTAA NÄHNEENSÄ MAINONTAA

painottamaton 
kaikki (.000)

n=
N=

87) MAINOKSISTA JÄÄNYT MIELIKUVA

3
I

3

3
J

Erittäin myönteinen 
Melko myönteinen 
Melko kielteinen 
Erittäin kielteinen 
keski arvo 
ka:n erotus kaikista

Eos

painottamaton
kaikki vastaajat (.000)

4)
3)
2)
1)

♦Heisin
*ki

Turku Lahti

619 200 69 101
2488 844 306 395

l

24 19* 27 24
67 70* 68 68
4 3 2 2
0 1* - -

3.20 3.15 3.25 3.23
- -0.05 0.05 0.03

Pöh j,*alle 100001 - yli ‘perh.enH- 
Suomi*100000 160000 160000 *ei työssä

n=
N=

Jääkiekko
Mäkihyppy
Hiihto
Muu hiihto
Taitoluistelu
Muu luistelu
Luistelu netto

Alppilajit
Talvilajit
Jalkapallo
Yleisurheilu
Juoksulajit
Keihäänheitto
Yleisurheilu netto

Lentopallo 
Pesäpallo 
Koripallo 
Tennis 
Uinti 
Paini 
Nyrkkeily 
Keilai lu

Golf
Voimistelu
Tanssiurheilu
Auto- ja mottoriurheilu
Hevosurheilu
Kesäurheilu
Muu
Eos

5 7* 2*

959 302 91
¡835 1295 396

JOITA SEURAA

51 49 55*
47 40* 40*
47 40* 46

1 1 -
10 11 14*
2 1* 2
12 12 16*

4 4 5
1 1 -

16 19* 23*
31 32 34
6 5 8*
2 2 1

37 37 42*

3 2 3
4 5 5
2 5* 4*
3 5* 1*
8 6* 13*
1 1 1
2 2* 1
1 0 1

1 1 1
1 2* 1
1 2 2

22 24* 23
5 4* 4
0 - -
7 10* 5
3 3 1*

162
629

51
225

25
61
10*

3.16
-0.04

91
391

78
269

43
166

77
283

174
650

140
579

268
1119

225
847

49 
46
50 

1
7*
3*

10

4
1

15
32
9*
4*

42*

3
4 
0* 
2
7

2
2*

1
1
0*

17*
8*

8 
3

56*
57*
45

15*

15

6
1

12*
26*
4

29*

3
1*

2
8
1
1

1
2

25
6

4*
3

43* 18* 20 30* 25 20* 31*
47* 76* 70 59* 65 73* 58*
1* 6 6 5 2* 4 3
- - 1* 1 - 0 1

¡.46 3.11 3.11 3.25 3.25 3.16 3.26
1.25 -0.09 -0.09 0.04 0.05 -0.05 0.06

9* - 2* 5 7* 3* 7*

130 68 115 310 204 378 386
449 254 422 1170 836 1581 1475

56* 45 47 46* 53 54* 45*
58* 48 56* 53* 50 41* 52*
58* 54* 57* 53* 48 43* 55*

- 5* 1 - 2* 1 0
3* 10 13* 11 8* 11 11
6* - - 2 1 1 3*
9* 10 13 13 9* 12 14*

7* 3 3* 6* 5 5
- 3* - 1* - 1 1*
11* 18 11* 13* 11* 20* 10*
26* 45* 27* 34* 25* 33 34*
1* 6 7 7* 5 5 7*
3 - 2 2 2 3* 2
29* 50* 34 41* 30* 38 41*

3 4 3 3 1* 3 3
3 3 4 2* 5 5* 3
1 - 1* 1* 2* 4* 1*
2 1 1* 2* 1* 4* 3
9 4* 8 8 8 6* 8
- - 1 1* - 1 1
1* - 3 2 3* 1* 1
1 - - 0 2* 1 1

1 _ 1 1* 0
- 3 1 1 2* 1 2*
- 1 1 2* - 2 1

19 26 17* 18* 29* 21 16*
4 7 5 5 6 4 5
- - 2 0 - 0 0
3* 1* 7 6 7 8* 5*
6* 3 3 3 3 3 3

I

3
«¿1 3
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<KÄYTETTY=T-TESTIÄJ”*"=”mERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA)

OLYMPIAURHEILUN TUKEMINEN

VER %

MUISTAA NÄHNEENSÄ MAINONTAA

painottamaton 
kaikki (.000)

n=
N=

87) MAINOKSISTA JÄÄNYT MIELIKUVA

Erittäin myönteinen 
Melko myönteinen 
Melko kielteinen 
Erittäin kielteinen 
keski arvo 
ka:n erotus kaikista

Eos

painottamaton
kaikki vastaajat (.000)

4)
3)
2)
1)

*nainen mies *yksin. pari ei muu tai on*K- T- T ra- Elanto Sok
talous lapsia aiktal lapsia*kauppa kauppa deka

.19 308 311 133 116 103 267 321 102 39 26 191
,88 1232 1257 521 472 422 1073 1275 406 159 106 768

24 26* 22* 24 34* 21 21* 26 25 28 14* 25
67 64* 69* 64 61* 66 71* 67 61* 55* 86* 66

4 4 4 5 1* 3 5 3* 6* 7* - 4
0 0 1 1* - - 0 0 - - - 1

.20 3.22 3.18 3.18 3.34 3.20 3.16 3.23 3.21 3.23 3.14 3.21
- 0.02 -0.02 -0.02 0.14 -0.01 -0.05 0.03 0.00 0.03 -0.06 0.01

5 5 5 6 3 10* 3* 4 8* 10* - 5

n=
N=

959
3835

481
1934

478
1902

207
815

182
727

184
761

386
1532

488
1948

161
643

64
265

43
175

299
1193

Jääkiekko
Mäkihyppy
Hi ihto
Muu hiihto
Taitoluistelu
Muu luistelu
Luistelu netto

Alppi lajit 
Talvilajit 
Jalkapallo 
Yleisurheilu 
Juoksulajit 
Keihäänheitto 
Yleisurheilu netto

Lentopallo 
Pesäpallo 
Koripallo 
Tennis 
Uinti 
Paini 
Nyrkkeily 
Keilai lu

Golf
Voimistelu
Tanssiurhei lu
Auto- ja mottoriurheilu
Hevosurhei lu
Kesäurheilu
Muu
Eos

JOITA SEURAA

51 39* 62* 49 47* 42* 58* 51 54 43* 58* 48*
47 54* 40* 49 48 55* 41* 47 49 53 45 49
47 58* 37* 45 54* 57* 41* 48 51* 44 45 49

1 1 1 0 1 1 1 1 1 - - 1

10 19* 1* 10 6* 9 13* 11 6* 13 11 11

2 3* 0* 2 1 2 1 1* 1 2 - 2*
12 22* 1* 12 8* 11 14* 12 7* 16 11 13

4 4 5 6* 3 4 4 6* 1* 7* 9* 4
1 0* 1* 1 1 2* 0* 1 - - 2 2*

16 5* 28* 15 14 15 18* 15* 15 12 19 16
31 28* 35* 32 35* 29 30 32 31 30 32 32

6 7* 4* 4 6 8* 5 6* 2* 7 3 6

2 2 3 2 1 3 2 2 3 2 4 2
37 35* 40* 37 40 36 36 38 36 35 36 38

3 3 3 2* 3 4* 3 3 2* 4 5 2
4 4 4 4 3 5 4 3* 6* 1* 8* 4
2 2* 3* 3 2 3 3 2 2 1* 5 3
3 2 3 2 4* 3 2* 3 1* 2 - 3
8 10* 5* 10* 5* 7 8 8 10* 8 6 9
1 0* 1* - 2* - 0 1 - 2 - 0

2 0* 3* 2 3* 0* 2 2* 1 5* 1 1

1 1 1 - 1 - 1* 1* 1 - - 1

1 0* 1* - 2* - 1 1 1 - - 1

1 2 - 1* 1 3* 1 1* 2 6* - 0*
1 3 - 2* 0* 1* 2 1 - 3* 3 1

22 12* 31* 24* 21 17* 22 21 20 27* 19 18*
5 6* 4* 4 7 4* 6 6 5 - 4 5
0 0 0 1* 1 - - 0 - - 2* 0

7 5* 9* 6 7 8 7 7 9* 4 6 5*
3 6* 1* 3 2* 4 3 3* 4 3 5 4

1 1
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OMNIBUS helmikuu III -96

MUISTAA NÄHNEENSÄ MAINONTAA

Kaikki Ikäryhmä ....................... --*Vastaajan ammatti .......-.......
15-17 18-24 25-34 35-44 45-74 *maanv työ toimi johtas/ koti
vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta*väestö väestö hklö yks.yr rouva opisk/ eläke 

koulul läiner

painottama ton n= 619 37 87 135
kaikki (.000) N= 2488 156 323 532 136 224

554 923
20 202 120 53 5
94 839 497 214 21 101 118

383 441

87) MAINOKSISTA JÄÄNYT MIELIKUVA

Erittäin myönteinen 4) 24 13* 30* 21 24 26 35* 26Melko myönteinen 3) 67 81* 67 71* 65 63* 51* 69Melko kielteinen 2) 4 3 2* 3 7* 3 12* 2*Erittäin kielteinen 1) 0 - - - - 1 0keski arvo 3.20 3.10 3.29 3.18 3.18 3.22 3.23 3.23ka:n erotus kaikista -0.10 0.08 -0.02 -0.03 0.01 0.03 0.03
Eos 5 4 1* 5 5 7* 3 3*

painottamaton n= 959 53 114 181 187 424 28 297kaikki vastaajat (.000) N= 3835 214 415 723 757 1726 130 1215

B8) KIINNOSTAVIMMAT URHEILULAJIT, JOITA SEURAA
Jääkiekko 51 76* 66* 60* 54* 38* 50 51Mäkihyppy 47 27* 37* 36* 40* 60* 51 47iiihto 47 18* 25* 33* 42* 65* 74* 47iuu hiihto 1 2 - - 0 1* 5* 1Taitoluistelu 10 12 15* 10 8* 10 3* 7*luu luistelu 2 - 1 2 1 2 1.uistelu netto 12 12 16* 12 9* 12 3* 9*
llppilajit 4 7 2* 3 8* 4 3 4"alvi laj i t 1 - 1 1 - 1* 1lal караlto 16 37* 15 21* 11* 14* 16 17'leisurheilu 31 23* 21* 19* 37* 38* 24 30luoksula jit 6 1* 4* 4* 6 7* 13* 5."eihäänhei tto 2 2 2 2 3* 2 5 3'leisurheilu netto 37 27* 26* 24* 43* 44* 37 37
entopal lo 3 4 5* 1* 3 3 2*'esäpal lo 4 5 8* 2* 4 4 5*,'oripal lo 2 5* 2 3 2 2 _ 2enn i s 3 5 2 2 0* 4* 0*i nt i 8 7 7 9 10* 6* . 8aim* 1 - - 1 2* 0* 1yrkkeily 2 2 2 3* 2 1* 3*ei lai lu 1 3* 1 - 1 1 - -
oi f 1 1 - 1 1 1 0oimistelu 1 3* 1 1 . 2 1anssiurheilu 1 - 2 2 2 1 _ 1uto- ja mottoriurheilu 22 17 22 36* 29* 12* 18 23evosurheilu 5 9* 13* 6 1* 4* 13* 6esäurheilu 0 - - . 1 ouu 7 14* 15* 9* 9* 3* 5 7os 3 2 4 5* 5* 2* 3 4

16* 9* 64* 19* 37*72* 80* 36* 73* 49*
5 4 - 4 5
1 - - - 13.10 3.05 3.64 3.16 3.34

-0.10 -0.15 0.44 -0.04 0.14
6 7 - 4 8*

193 71 12 138 220
811 285 45 522 828

48
41*
42*

0
17*

2
19*

5
0

14
28*
4*
1*

33*

4*
2*
5*
5*
9

1*
1
2*
1
2*

27*
3*

9*
3

56
37*
37*

6*
1
7*

4

22*

36
6
5*

41

1
8*
2
4*

2

1
1
3*

34*
2*

11*

3

56
68*

55

18
9*

27*

10*

25
15*

40

8

75*
31*
20*

1
11

1*
12

4
0

26*
23*
3*
1*

27*

6*
3
4*
4*
9
1
1*
4*

1
2
1

25*
7*

12*

3

35*
65*
70*

0
10

2
12

5
1

10*

41*
8*
2

48*

2
4
0*
4
7
1
1

2*
1*
8*
5
1*
1*
3
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(KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA)

OLYMPIAURHEILUN SPONSOROINTI

*Kaikki*Kuvaa vastaajan suhdetta urheiluun............................................ *Paikkakunt
* *--— harrastaa ----- käy пяаяс lohHic fnimi Î / tai *tai im in ml

VER %

OMNIBUS helmikuu III -96
pääas lehdis toimii/ ei *kaupun mlk * taaja haja 

♦kilpa aktiiv siltäl seur TV:stä ta jäsen kiinn * ki * ma asut 
*urh --kuntourh -- urhkilp urhjärj laink.*

MUISTAA NÄHNEENSÄ MAINONTAA

painottamaton n= 619 40 151 249 148 490 333 106 17 407 212 490 12
kaikki (.000) N= 2488 170 612 998 603 1981 1332 419 80 1644 845 1985 50

87) MAINOKSISTA JÄÄNYT MIELIKUVA

Erittäin myönteinen 4) 24 28 24 23 29* 24 25 24 27 23 26 23* 2
Melko myönteinen 3) 67 65 65 69 65 68* 69* 71* 58 68* 64* 68* 6Melko kielteinen 2) 4 - 4 3 3 3* 3* 1* 10* 4 4 4
Erittäin kielteinen 1) 0 3* 1 0 1 0* 0 2* - 0 0 0
keskiarvo 3.20 3.24 3.20 3.20 3.25 3.22 3.22 3.20 3.18 3.19 3.22 3.20 3.2ka:n erotus kaikista 0.03 0.00 -0.01 0.05 0.02 0.01 0.00 -0.02 -0.01 0.02 -0.01 0.0

Eos 5 4 6 5 3* 5 3* 3* 5 5 5 5

painottamaton n= 959 52 225 365 195 759 482 145 42 621 338 757 20.kaikki vastaajat (.000) N= 3835 214 903 1450 798 3064 1952 580 182 2509 1326 3042 79.

88) KIINNOSTAVIMMAT URHEILULAJIT , JOITA SEURAA

Jääkiekko 51 72* 51 54* 64* 53* 56* 56* 23* 52* 47* 53* 4:
Mäkihyppy 47 33* 41* 46 41* 52* 47 35* 24* 45* 51* 45* 5cHiihto 47 22* 46 48 41* 51* 46 35* 19* 43* 56* 44* 62Muu hiihto 1 2 1 1* 1* 1 1 3* - 0* 2* 0* 2
Taitoluistelu 10 4* 7* 11 6* 10* 6* 6* 13 11 9 11* iMuu luistelu 2 - 1 2* 1* 1* 1* 0* - 2* 1* 2 1
Luistelu netto 12 4* 8* 13 7* 11* 8* 6* 13 13* 10* 12* 3
Alppilajit 4 11* 4 3* 4 5 4 5 3 5* 3* 5* ;
Talvilajit 1 - 1 1 1 1 1 1 - 1 0 1 1Jalkapallo 16 33* 21* 15 28* 17* 19* 22* 12 18* 12* 17* 13
Yleisurheilu 31 33 34 35* 38* 34* 40* 36* 8* 32 30 32 3C
Juoksulajit 6 3* 6 5* 4* 6 6 5 - 5* 7* 5* EKeihäänheitto 2 - 2 2 1* 2 3* - - 3* 1* 2 2Yleisurheilu netto 37 36 39 41* 41* 40* 46* 41 8* 37 37 37 3E
Lentopallo 3 9* 4* 3 8* 3 3 9* 3 3 3 3Pesäpallo 4 3 6* 4 8* 4 3* 6* 2 5* 2* 5* cKoripallo 2 9* 2 2 2 3 3 5* - 3* 1* 3* cTennis 3 2 3 3 2 2 2 3 6* 3* 1* 3* 1Uinti 8 2* 9 8 4* 7 9* 3* 5 8 7 8* 4Paini 1 2* 1* 1 1 1 1 1 2* 1 0 0 1Nyrkkeily 2 - 3* 2 - 2 2 3* 2 2 2 2Keilai lu 1 5* 1 1 1 1* 1 2* - 1 1 1 -
Golf 1 4* 2* 0* 2* 1 1 3* . 1 1 .
Voimistelu 1 - 3* 1* 1 1 1 1 2 1 1 1 1Tanssiurheilu 1 - 0* 2 2 1* 1* 2* 5* 2 2 -
Auto- ja mottoriurhei lu 22 20 22 21 20 23* 22 23 8* 21 22 22 20Hevosurheilu 5 6 6 4* 4 5* 4* 8* 13* 4* 6* 5 5Kesäurheilu 0 - - 0 - 0 0 - - 0 0 0* 1Muu 7 18* 11* 7 11* 6* 9* 16* 7 8* 5* 7 7Eos 3 1 1* 2* - 0* 1* - 38* 3* 4* 3* 5
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(KÂYTETtŸ~T-tÊstÏâ"~*""mËrKITSEVÂ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 X:N LUOTETTAVUUSTASOLLA)

Toimialue Helsinki

OMNIBUS helmikuu III -96

OLYMPIAURHEILUN SPONSOROINTI
*Kaikki*KESKON TOIMIALUEET 1.1.94.....................‘Talouden bruttotulot ‘kotirva/
* ‘Heisin Turku Lahti Tampere Kuopio Vaasa Pohj.‘alle 100001 - yli ‘perh.em*
* *|(j Suomi*100000 160000 160000 *ei työssä

painottamaton n=
kaikki vastaajat (.000) N=

302 302
1295 1295

88) KIINNOSTAVIMMAT URHEILULAJIT, JOITA SEURAA

Jääkiekko 
Mäkihyppy 
Hiihto •
Muu hiihto

Taitoluistelu-- 
Muu luistelu 
Luistelu netto

Alppilajit 
Talvi lajit 
Jalkapallo

Yleisurheilu 
Juoksulajit 
Keihäänheitto 
Yleisurheilu netto

Lentopallo-'
Pesäpallo 
Koripallo - 
Tennis

Uinti 
Paini 
Nyrkkeily 
Keilailu

Golf
Voimistelu 
Tanssiurheilu - 
Auto- ja mottoriurheilu

Hevosurheilu 
Kesäurheilu 
Muu 
Eos

49 49 '
40 40
40 40

1 1

1 ' '1 v"¿
12 12

4 4
1 1

19 19

32 32
5 5
2 2

37 37

2 '“‘2

5 5

6 6
1 1
2 2
0 0
1 1
2 2
2 2

24 24

4 4

10 10
3 3

- - - - - - 81 59 150 109
- - - - - - 325 249 679 462

- - - - - - 44* 48 52* 42*'- - - . - - 38 52* 36* 41"- - - - - - 41 - 43 ’ - 39 * 51*
- - - - - - - 2 1 1

10 17* 9 13\
- - . - - — v 1 1

- - - - - * 10 17* 11 13
_ _ ' „'V * 3 ;* 6 ■■■ 44- г*- - - - - - . — ■ 2 - 1

- - - - * - 17 11* 22* 11*
34 30 32 41*- - - - - - 4 - 6* 6

. - - - - - 1 - 3* 3*
* - - - - - 40 30* 38 48*

3 < 3 -- 1*/
. - - - - - 1* 6 6* 6
- - - 4 '< -А 3 -6 ”4»S65-3
- * - - - * 4 2* "7* V'- =,5

- - - - « - 7 2* 7 7
- - - - - 2 5* 1* 1*
- - - . - - - - 1 - л

_ 1 1*- - - - - - 2 4* 1* 3*- - - - - - - 3* - - 2 2 ;
- - - - - - 18* 34* 23 16*
- - - - - * 5 2* 4 4

13 8 10 9- - - - - - 7* 3 2* 4
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(KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) 

Toimialue Helsinki
OLYMPIAURHEILUN TUKEMINEN

VER %

OMNIBUS helmikuu III -96

painottamaton
kaikki vastaajat (.000)

Jääkiekko -, ■ ..
Mäkihyppyä--4.. ;
Hiihto ‘ 'л
Muu hiihto

Taitoluistelu 
Muu luistelu 
Luistelu netto

Alppilajit
Talvilajit
Jalkapallo
Yleisurheilu 
Juoksut ajit 
Keihäänheitto 
Yleisurheilu netto

Lentopallo
P.esäpa 11 o^____
Koripallo"
Tennis

Uinti 
Paini 
Nyrkkeily
Keilailu-“-----------

Golf
Voimistelu . Tr _____ -
Tanssiurheilu
Auto- ja mottoriurheilu

Hevosurheilu 
Kesäurheilu 
Muu 
Eos

-•Elintarvikkeiden ostopaikka

j
j
J

♦nainen mies *
* *

yksin.
talous

pari ei 
lapsia

muu
aiktal

tal on*K- T-
lapsia*kauppa kauppa

T ra- 
deka

Elanto Sok

302 153 149 67 55 61 119 149 47 15 23 92
1295

-, JOITA

657

SEURAA

637 306 225 276 487 648 200 62 95 401

49 40* 58* 40* 45 43* 60* 52* 43 38 61* ... 41*J
40 , - 45* - -35* .,,41 40 -, 45* 35* 39 52* 55* 41 35“
40 52* 28* 41 47* 46* 32* 38 43 39 37 43

1 - 1 1 * 1 * 1 2* - * *

11 19* 2* 8* 6* 15* 12 10 6* 29* 11 12

1 2 - 1 - 2 1 0 1 - - 1
12 21* 2* 9 6* 17* 13 11 8* 29* 11 13

4 6* 2* 4 6 3 4 6* - " 6 - 5
1 - 2 - 2 3* - 1 - - - 3*

19 6* 32* 11* 16 21 24* 19 11* 4* 18 21

32 31 34 33 42* 32 28* 28* 40* 22 39 39*
5 4 5 4 3 5 5 4 4 - 5 6
2 2 3 1 2 1 3 2 2 8* 8* 1*

37 36 38 39 44* 36 34 31* 45* 22* 47* 44*

2 2 3 1* . 3 4* 3 - - - 6* IV
5 4* „ 6* 7* 4 4 4 3* 8* 4 11* 4
5 3* 7* 4 ' 6 -—4 ’--- 6 4 4 4 5 7*.'-
5 5 5 6 7 6 2* 4 3 * • 7*

6 7 5 10* - 6 6 7 7 4 10 6

1 - 2 - 3* - 1 1 - * - 1
2 5 3 5* 1* 2 4* 2 - 3 -
0 ~ 1 1 1 •• - - ■ - -, X. „ - ■1

1 1 0 - 3* . 1 - 3* - - 1

.-2.,,-._^4 •, 1 - 6* 1* 1* 3 7* ... 1
~ 2 'T:Г 3 — 2 V - 4* 2 ti, 5 •---f 2

24 14* 34* 27 21 19* 26 27* 18* 34 24 17*

4 6* 1* 2 8* 5 2* 4 2* - 3 3

10 10 11 9 9 9 13* 12 12 - 11 10
3 6 - 8* 2 2 2* 3 5 8 3 3
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Toimialue Helsinki
OLYMPIAURHEILUN TUKEMINEN

OMNIBUS helmikuu III -96 »Kaikki*Ikäryhmä......................... »Vastaajan ammatti ...............................
* *15-17 18-24 25-34 35-44 45-74 »maanv työ toimi johtas/ koti opi sk/ eläke
* »vuotta vuotta vuotta vuotta vuotta*väestö väestö hklö yks.yr rouva koulul Iäinen

painottamaton n=
kaikki vastaajat (.000) N=

88) KIINNOSTAVIMMAT URHEILULAJ
jääkiekko —...........
Mäkihyppy 
Hiihto 
Muu hiihto

Taitoluistelu ..........
Muu luistelu 
Luistelu netto

Alppilajit
Talvilajit
Jalkapallo
Yleisurheilu 
Juoksulajit 
Keihäänheitto 
Yleisurheilu netto

Lentopallo
Peräpä Up ...................... . . . .
Koripallo
Tennis

Uinti
Paini
Nyrkkeily ______ _____
keilailu

Golf
yojmi sielu.. ..........
Tanssiurheiiu
Auto-" ja mottoriurheilu

Hevosurheilu 
Kesäurheilu 
Muu 
Eos

302 16 41 72 55 118 6 73 93 25 2 50 53
1295 61 141 270 262 560 27 313 416 113 10 185 232

IT, JOITA

49

SEURAA

68* 67* 53 56* 37* 51 48 52 49 100* 64* 31*
40 5* 28* 38 30* 52* 34 44 40 37 61 '18* 52*
40 12* 23* 34* 26* 56* 100* 35 39 35 61 21* 56*

1 - * * - 1 - 1 1 * - - *

11 6 18* 7* 8* 13* 14 5* 15* .2* . __ - 13 14
1 - - 4 - - - - 2 - -

12 6 18* 11 8* 13 14 5* 18* 2* - 13 14

4 2 5 9* 3* - 4 7* 5 - 1* 2*
1 - 2 - - 2* - 2 - - - 1 3*

19 61* 17 19 9* 19 35 22 13* 16 - 29* 18

32 12* 25* 19* 34 42* 32 31 27* 40 39 24* 46*
5 - 2* 3 6 6* - 2* 5 12* - 3 6
2 - 2 1 4 2 - 4 1* 8* - - 2

37 12* 29* 23* 40 47* 32 34 33* 48* 39 27* 52*

2 10* 5 1 4 1* - 2 3 - 39* 5* ".
5 - 4 6 6* . 5 2* 14* - ~.. - * 9*
5 12* 7 ’ 4 4 5 6 6 10* ... 2*
5 10 2 2* - 9* - - 5 5 ’ - 7 10*

6 6 2* 12* 8 3* - 4* 9* 4 - 8 5
1 - - 2 2* - - 3 - - - - -
2 - - 3 2 3 - 5* 1* 5 - - 3
0 - 1 * - 1 - - - -

1 5* . . 1 2* . 2 -
2 - 1 .. - . . 4* - 2 - 2 - - 6*2 - 4 3 4* - - 1 4* - 3 -

24 10* 25 29* 36* 16* - 34* 26 22 - 21 " -12*

4 6 7 2* 2* 5 17* 1* 4 - - 7* 5

10 37* 21* 14 13 2* - 10 8 16 - 26* 2*
3 6 3 5* 5 1* - 4 2* 4 - 4 4
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Toimialue Helsinki

OLYMPIAURHEILUN SPONSOROINTI

OMNIBUS helmikuu III -96

painottamaton
kaikki vastaajat (.000)

♦Kaikki*Kuvaa vastaajan suhdetta urheiluun ..... *Paikkak unta-------
* *-— harrastaa .... käy pääas lehdi s toimii/ ei *kaupun mlk * taaja haja
* *kitpa aktiiv siItäl seuг TV:stä tä jäsen k iinn * ki * ma asutus
* *urh --kuntourh -- urhkilp urhjärj laink.*

302 12 71 111 76 242 167 45 15 247 55 265 37
1295 45 304 478 324 1046 720 191 63 1081 214 1145 150

88) KIINNOSTAVIMMAT URHEILULAJIT

Jääkiekko 
Mäkihyppy 
Hiihto 
Muu hiihto

Taitoluistelu 
Muu luistelu 
Luistelu netto

Alppilajit 
Talvilajit 
Jal kapal lo

Yleisurheilu 
Juoksulajit 
Keihäänheitto 
Yleisurheilu netto

JOITA SEURAA

49 68* 46 53* 60* 54* 57* 47 7* 51* 38* 50 .„ 42
40 22* 37 41 -r 38 44* 44* 31* 19* 41 35 39 43
40 20* 46* 40 37 41* 41 32* 19* 40 39 37* ■ 61*

1 1 - * 1 1 2* 4 0* 3*

11 13 4* 10 5* 10 7* 5* 16 11 12 11 ... 9
1 - 2 1 1 0 1 - 1 - 1 -

12 13 4* 12 6* 11* 7* 7* 16 12 12 12 9

4 . 7* 4 8* 4 5* 10* - 4 5 V .4 1 5
1 1 - 1 1 1 - - 1 1 1 2

19 30 20 19 30* 21* 23* 26* * 20* 13* 19 19

32 19* 36 36 40* 35* 34 32 - 32 35 32 33
5 6 5 6 3* 4* 5 5 - 4* 8* 4 7
2 3 2 - 2 3 - - 2 2 2 -

37 24 41 42* 41 39* 39 37 - 36 42 37 40

Lentopallo 
Pesäpallo 
Koripallo 
Tenni s

2 » 17» 1* 3 5*
- 5  8* ^ 4 11*

r #-5 ¡.-.ч. ;.26* 6 " 5 6
5 - 5 " 5 2*

2 3* - 6* ------ 2
5* 4 3 6
6* - 7* 15*..... 5
4* 5 2* 16* 5

Uinti 
Paini 
Nyrkkeily 
Keilat lu--

6
1 9*
2 
0

12* 2*

1 1
2 4*

2* 6
1 1

2
2 1

6 4
1 3*
2 3

6
7* 1

2 
1

6
4

7* 2*
1* 3*
2 3
1

Golf
Voimistelu .....
Tanssiurheilu ^..
Auto- ja mottoriurheilu

Hevosurheilu 
Kesäurheilu 
Muu 
Eos

1 7* 3 - 3 1 1 5 -
2 - 2 2 - 2 2 1 -
2 - . ... 1 3* 2 1 • 1 - 3

24 - 21 20* 25 27* 26 22 8*

4 4 2* 2 3* 1* 2 16*
. - - - - - - -

10 52* 10 13* 9 8* 12* 23* 7
3 - 2* 3 - - - - 45*

1
3 2 

2
26 25*

4 4

8 11
9* 3*

4

16*

3

10
7*



rnJ

¥
4*
LI
L-J3
LJ

lyl

L-J
?

1

LJ

L 1

Liite 5

У
Li!

TALOUSTUTKIMUS OY 960412 11:03:18 ^ TYÖ 9507.00 TAULUKKO 19079 ¡¡ ==========

(KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 X:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) =====

Helsinki

OLYMPIAURHEILUN TUKEMINEN

OMNIBUS helmikuu III -96 ‘Kaikki‘Sukupuoli —
* ‘nainen mies -yicsin. pari ei muu tal on*K- T- Tra- Elanto Sok

*ta nne I чп» ( — . l.x. i i____Y i 14

VER X

painottamaton n=
kaikki vastaajat (.000) N=

108
488

59
278

49
209

88) KIINNOSTAVIMMAT URHEILULAJIT, JOITA SEURAA

•■Jääkiekko .-»cm -,r ^ .....•• ■•'• '• 53 44* 66*
Mäkihyppy 41 ' 43 39
•Hi ihtetsseöcetsr.v.«.-. • *'•••■ • 39 52* 23*
Muu hiihto - « *

-Taitöluistelu .w. ■-■■■; ■ 11 18* " 3*
Muu luistelu 1 2 -

Luistelu netto 12 20* 3*

Alppilajit Ytr .' ■ • 6 8* 3*
Talvilajit - - -

Jal кара 1 lo 17 5* 32*

Yleisurheilu 35 36 33
Juoksuta]it 5 6 3
Keihäänheitto 1 - 1
Yleisurheilu netto 40 42 37

Lentopa110rs5TÄ-"i.'-.:>™ *1 1
Pesäpallo 6 6 5

-Kori pa t hPISWW-CTT -3 rvf 3 - 1'
Tennis

Uinti
Paini
Nyrkkeily

'Kei lai lu ^

Golf
Voimistelu

>T ans s lurhei t urr-«rVT . .r.sy
Auto- ja mottoriurheilu

Hevosurheilu 
Kesäurheilu 
Muu 
Eos

22
■ 3 

24

112

2
3
5 '-=••19*

11
4

8
9*

6

1

30*

4

10

irheen elämäntilanne —-- ‘Elintarvikkeiden ostopaikka -
;sin. pan ei muu tai on*K- T- Tra-
ilous lapsia aiktal lapsia*kauppa kauppa deka

30 19 24 35 56 12 3 14149 76 118 145 255 59 12 60

51 39* 62* 56 58* 40* 55
52* 37 37 36 38 69* 61 59*47* 40 42 30* 37 48 61 43

2* 13 16 16 11 39* 11
2 * - 2 1 5
4* 13 16 17* 12 5* 39* 11

9* 6 - 7 9* - - -

7* 14 25* 21 18 15 - 13
43* 40 22* 34 28* 31 55*4 - 6 7 2* 8 -

« - 2 - 5 .
47* 40 27* 42 30* 44 - 55*

2 - - 1 .
12* - 5 3 2* 15* 22 105 - - 4 - 5
10 9 7 8 6* 10 - -
10* - 3 6 8* - - 17*

8* 2 3 4* - - 4

- 9* 2 . 12** 6* 2 1 12* .
- - 10 1* - . 825 40* 24 13* 28* 18 - 34

- 12* 5 - 5* - - -

7 6 11 16* 17*
3 * 4 2 2 - 39* -

25
117

49
29*
45

14

14

4

12
4110*
51*

48*17*

6*
14*

86*



TALOUSTUTKIMUS OY 960412 10:51:28 TYÖ 9507.00 TAULUKKO 19079 ^ _ ca

(KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA)

Toimialue Turku
OLYMPIAURHEILUN TUKEMINEN

OMNIBUS helmikuu III -96 *Kaikki*Sukupuoli ---»Perheen elämäntilanne .... »Elintarvikkeiden ostopaikka
* »nainen mies »yksin, pari ei muu tai on*K- T- Tra- Elanto Sok
* * »talous lapsia aiktal lapsia*kauppa kauppa deka

painottamaton

VER X

Jääkiekko 
Mäkihyppy 
Hiihto 
Muu hiihto
Taitoluistelu 
Muu luistelu

Alppilajit '•
Talvilajit
Jalkapallo

Yleisurheilu 
Juoksutajit 
Keihäänheitto

Lentopa l lo75’-’"-' 
Pesäpallo 
Koripallo 
Tennis

Uinti
Paini
Nyrkkeily
Keilailu^-"
Golf
Voimistelu 
Tanssiurheilu ’ ‘

Hevosurheilu 
Kesäurheilu 
Muu 
Eos

n= 91 47 44 14 19 18 40 43 10 9 3 27
(.000) N=

IMAT URHEILULAJIT,

396
, JOITA

202

SEURAA

194 58 88 72 178 195 43 39 12 111

55 40* 71*' 40* 57 53 60 58 55 39* 32 60
40 46* 35* 34 31 52* 42 51* - 43 32 39
46 58* 33*' 27* 55 54 45 41 54 43 * 56*

- * - - - * -

14 27 » 13 11 - 21* 15 10 11 - 15
2 2 2 5 - - 2 - - 8* - 4

t O 16 29* 2* 18 11 - 24* 15 10 19 19

-4 .? 5 2* 8*7 - - 8 7* 8* - - - 4

23 9* 38* 40* 29 12* 19 20 46* 27 68* 15*

34 36 31 34 37 38 31 27* 39 46 32 45*
8 12* 4* 6 16* 10 5* 8 - 22* - 7
1 - 2 - - - 2 2 - - * -

e t t o 42 46 38 40 48 48 38 37 39 57* 32 52*
■< ,<ï". • —>■ * - 3 й 2«.‘""4 - 4 - 5 2 - 12* 32* -

5 4 6 8 - 15* 3* 4 22* - - *
sr. A-st .44'-’« « 5 15* - - 5 4 11 - 36* *

1 - 2 - - - 2 4

13 17* 9* 5* 12 19 14 15 10 8 - 14
1 2 - - 5 - - - - 11 - *
1 2 - - 5 - - - - 11 - -

ЙаЛЗЕ* V¿л*:-t ' ■ v-1 ft .у * 5 - - 2 10 • *

1 2 - - - 3 2 - - - -
1 2 - - 4 - - - - 8 - -
2 8* - - 3 2 - 11* - -

iurheilu 23 14* 33* 30 22 22 21 22 14 32 26

4 4 4 20* - - 3 4 - - 36* 4

5 2* 8* 8 10* 4 2* 2* 24* - - 5
1 2 - - - 4 - 2 - - - *



(KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 9ГхТиСоТЕтт5ТА50иА) = 

Toimialue Turku

VER X

OMNIBUS helmikuu III -96

painottamaton n=
kaikki vastaajat (.000) N=

OLYMPIAURHEILUN SPONSOROINTI

•Kaikki*Kuvaa vastaajan suhdetta urheiluun ............
• & e. r* ä"mL

•urh --kuntourh -- urhkilp

91
396

urhjärj laink.*

•Paikkakunta -- 
•kaupun mlk * ki * taaja haji 

ma asut

88) KIINNOSTAVIMMAT URHEILULAJIT, JOITA SEURAA

Jääkiekko *
Mäkihyppy
•Hiihto»
Muu hiihto

-Taitoluistelu "
Muu luistelu 
Luistelu netto

"Alppilajit ».
Talvilajit 
Jalkapa!lo

Yleisurhei lu 
Juoksulajit 
Keihäänheitto 
Yleisurheilu netto

»Lentopallo*»
Pesäpallo

-Koripallo
Tennis

Uinti 
Paini 
Nyrkkeily 

'KeftaflU'-'»

Golf
Voimistelu 
Tanssiurheilu *»•
Auto- ja mottoriurheilu

Hevosurheilu 
Kesäurheilu 
Muu 
Eos

55
40
46

142
16

5

23

3481
42

3 
5
4 
1

13111
112

23

7
31

24
112

37
157

16
71

59
258

32
142

14
62

2 61 
8 265

30
130

1 SEURAA

59
24*
12*

65*
25*
32*

50
42
56*

71*
54*
31*

52
49*
49

59
35
35*

61
34
37

61 58 5o 3
40 '"■ 41 1

- 41*-b«57»

16 19*
5

12 13 12 14 t. 14 •=»-• • 14
16 24* 12 13* 12 14

3
17 14

15* 8 - - 4 4 8 •»7 ШЬЭИКДОЗ
60* 36* 18* 12* 17* 23 17 25 18
12* 29

16*
47*

5
55* 43* 56* 50* 36 29

- - 2 6 4* 16*
12* 41 52* 55* 52* 59* 57*

2
41 45

4
3

2
8*

7
11*

3
3*

3 6 2* гевгуД*
26* 4

4
3 4 3 - 5 6

" 2 -

14

13
4
4
4

12 13 15
2
2

20*
3
3

* 10*
2
2

20*

3 * * 2 • л
15

2
- 2 - 8 2

48* 24
3

19
7*

12*
2

24
3

21
8*

24

1

19* 32*
14* - 3 6 3 - - 4 3

11* 3 15* 5 8* 11* 5 5
- 39 1

77
337

15217*
6

24

33
71

40

1*6
51

14111
11
3

19*

55 5
42* 2
46 4

16

38
13

51

13

47*

8
11

I
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TALOUSTUTKIMUS OY 960412 11:07:53 TYÖ 9507.00 TAULUKKO 20079

(KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 X:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) 

¿"Selo/Klikale/Kuusjoki

VER X

OMNIBUS helmikuu III -96

OLYMPIAURHEILUN SPONSOROINTI 

♦Kaikki‘KESKON TOIMIALUEET 1.1.94

* *ki
painottamaton n= 41 - 41
kaikki vastaajat (.000) N= 180 180
88) KIINNOSTAVIMMAT URHEILULAJIT,, JOITA SEURAA
Jääk 1 ekko>■ ’-** 57-
MMtfhypp/4*s*wwre««*-' '•"*43 ’ "’f" ’ .'f* : 57r 

43 *
Hiihto*тя:ч«- • i'7-s.x: -ГЛ№ • ... 58 - 58*
Muu hiihto - -
Taitoluistelu"1 ' - 14 - 14»
Muu luistelu 2 - 2
Luistelu netto 16 16
Alppi lajit **«*•••• 2 - - 2 э
Talvilajit * -
Jalkapallo 17 - 17
YleisurheiIU 28 - 28
Juoksuta jit 7 - 7
Keihäänheitto - - -

Yleisurheilu netto 35 - 35
Lentopal lo.yi«--.,,—- 7 " : - 7»
Pesäpallo - - -
Koripallo *• г Я .... 4 ry 4?Tennis 2 - 2

Uinti 14 - 14
Paini - - -

Nyrkkeily - - -
Keilailuг.-к-ч».«-.. esvs: V.;: ■ -O

Golf _ _

Voimistelu - - .

Tanssiurhei lu -Ж; s -• -> *S

Auto- ja mottoriurheilu 29 - 29

Hevosurheilu 9 9Kesäurheilu - - -

Muu 5 - 5Eos - - -

Suomi*

♦Talouden bruttotulot ‘kotirva/ 
♦alle 100001- ylig

160000 160000 *ei työssä

6 11 18 13
28 48 78 50

67 68* 23*
43 35 46 65*
73 68 50 70*

35* 6 10 6*
- - 6 9

35* 6* 15 15

- - 5 .

_

14 27* 11* 9*

29 6* 35 23
48 - - 8

77* 6* 35 31

14 - 6 a

- - 10 .
- 5 -

14 12 20* 19

14* 50*

15

13*

24

5

36

14

5

rj
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TYÖ 9507.00 TAULUKKO 19079 ~ ëâ =======TALOUSTUTKIMUS OY 960412 10:52:34 

(KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95%:n"lÙÔtETTAVUUSTASOLLA)= 
Toimialue Tampere

OLYMPIAURHEILUN TUKEMINEN

OMNIBUS helmikuu III -96

VER %

talous lapsia aiktal lapsia*kauppa kauppa deka
painottamaton n= 91 46 45 31 14 23 23

101
45

198
8

32
kaikki vastaajat (.000) N= 391 202 189 121 67 102
88) KIINNOSTAVIMMAT URHEILULAJIT, JOITA SEURAA

Jääkiekko жяэдвг-адауа-л>:>••.
Mäki hyppy г a -•
Hiihto - • - .
Muu hiihto

■ • 56 :
57
45

47*
66*
54*

65*1
47*
34*

74*
56
32*

53
52
48

31*
70*
59*

61
47*
43

47*
66*
63*

88*
21*
40

Taitoluistelu^' ■ "
Muu luistelu

15 25* 4*, 19 14 8* 17 12 .
Luistelu netto 15 25* 4* 19 14 8* 17 12 .
Alppilajit • ■ •
Talvi lajit

6
1 2

13' 3
4

- 17* 4 6 -
Jalkapallo 12 25 16 15 4* 15

2
6* 13

Yleisurheilu
Juoksulajit
Keihäänheitto

26
4

25
5

26
2

23 26 25
9*

30
5

25
5

51*

Yleisurheilu netto 29 31 28 23 26 34 34 30 51*
Lent opal lo »=кк'г=«< •• • ••*• •>:
Pesäpallo

'*• .3
1

2
2

S' - 5 10* - 5* -
Koripallo ’••-•-r • v. ■ . : . .3 4
Tennis 2 - 3 - - 6 - 3
Uinti
Paini
Nyrkkei ly

8
1
1

10 6
2
2

14* 8
5 -

9 6
2

16

Kei lai lyai*S".-»b=ro6rT».66:s^sc Л - . 4 2

Golf
Voimistelu 1 7 - -
Tanssiurhei lu ^ ...... 2 - 4

£
Auto- ja mottoriurheilu 25 9* 43*" 28 33 23 18

2
20* 12*

Hevosurheilu
Kesäurheilu

6 7 5 - 23* - 9 10*
Muu
Eos

4
3

7*
6

2* 11*
-

4
9* 4 2*

2
29*

15
63

55
46
36

13

13

13*

10
36

36

10*

10
7

7

6
7*

39*

5
26

53
67
47

20
20
47*

33*

18

18

15

Sok

30
129

55
60
30*

15

15

12*
12
21

4

24

2
3

11

23

4

L»> ui

CL
C



Liite 9
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tÂlÔÙstÛtkÎmÜs'ÔŸ 960412 11:04:39^_________ ___ ^°__9507.00 TAU>-UKKO 20079 "Il = = ==VER=;

(KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA)

OMNIBUS helmikuu III -96

painottamaton
kaikki vastaajat (.000)

Muu hiihto

-Taitoluistelu vv- - 
Muu luistelu 
Luistelu netto

-Alppilajit?-' ' 
Talvilajit 
Jalkapallo

Yleisurheilu 
Juoksutajit 
Keihäänheitto 
Yleisurheilu netto

Lentopa l lort3®"t№srs!;>\
Pesäpallo
Koripallosi-^'-"-''" ' 
Tennis

Uinti 
Paini 
Nyrkkei ly
Kei lai IvaBBeSBEsesgmwrs-Jv; да
Golf
Voimistelu
-Tanssiurhei tu .чкт-лп:- : .. •
Auto- ja mottoriurheilu

Hevosurheilu 
Kesäurheilu 
Muu 
Eos

n=
N=

OLYMPIAURHEILUN SPONSOROINTI

♦Kaikki‘KESKON TOIMIALUEET 1.1.94 ................. -...................... «Talouden bruttotulot ‘kotirva/
Heisin Turku Lahti Tampere Kuopio Vaasa Pohj.*alle 100001- ylj *perh.em+ 
k’ Suomi*100000 160000 160000 »ei työss

30 
118

65*
5322*

26*

26*

10
4

14

17

17*

3

55 - - - 55 - - . 25 16 13234 234 * - - 101 69 60
, JOITA

59

SEURAA
-J—-л.- >.

“-v 59 ' 73* 60 38*57 57* - - - 51 64 6239 39' * - - 23* 38 62*
- - - -

17 - - 17? - - - 25* 9* 7*
17 - - - 17 - - - 25* 9* 7*
7 -■V'* 7» - - 252 - 2 - 413 - 13 - - - 12 19 8

21 - - - 21 - - - 21 13 222 * - 2 - - - . 8* - - - - - .
23 23 - - - 21 13* 30

1 - ЛЯ? -- ■ -V" f 3
2 2 7
* JR - - - -

- * - - - -

11 - - - 11 - - - 13 6 14
- -

2 - 2 7
- - - - -

. - - - - -

2 - * - 2 - - - 4 . „
4 - T-v- - ;ЛГ 924 24 - - - 30 32 7*
5 - - - 5 - - - 5 10*
6 - - 6 - - - 10* 64 ‘ 4 - * - - - 15

11

3
4 

28

4

4



■*’->»» f .-у .»■ ’-.u.- r.;
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TALOUSTUTKIMUS OY 960412 10:54:08 TYÖ 9507.00 TAULUKKO 19079 ca VER %

(KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 X:N LUOTETTAVUUSTASOLLA)

Toimialue Lahti

OLYMPIAURHEILUN TUKEMINEN

OMNIBUS helmikuu III -96 *Kaikki*Sukupuoli —*Perheen elämäntilanne ------- 'Elintarvikkeiden ostopaikka -------
* 'nainen mies 'yksin, pari ei muu tai on'K- T- Tra- Elanto Sok
* * 'talous lapsia aiktal lapsia'kauppa kauppa deka

painottamaton n= 162 86 76 37 34 23 68 95 34 8 3 49
kaikki vastaajat (.000) N= 629 328 301 139 135 94 260 375 135 38 12 173

88) KIINNOSTAVIMMAT URHEILULAJIT, JOITA SEURAA

•Jääki ekko ^ ■' 49 36» ' 62* 53 36* 41 56* 51 46 46 69 46Mäki hyppysurï.M--r • 46 56' 35* 53 52 55 36* 45 46 41 70 53
Hi ihtemw«*m4»:-."Æ.= ,< f r'—' 50 60* -• 38* 57 57 55 40* 52 52 45 69 60*
Muu hiihto 1 1 * - 2 1 3 - “ -

Taitoluistelu--’" " 7 W-*- - 6 4 17* 6 7 10 31* 8
Muu luistelu 3 5 - * 4 - 4 1* - 9 - 6*
Luistelu netto 10 19 6 9 17* 9 8 10 9 31 14*

Alppilajit • 4 3 65 7 - - 6* 5 2 17* _

Talvi lajit 1 1 * - - - 1 - - - 31 -
Jalkapallo 15 3* 27* 17 12 14 15 16 10* - - 9*

Yleisurheilu 32 33 32 52* 24* 14* 33 44* 17* 19* 30 24*
Juoksutajit 9 8 9 9 12 20* 3* 6* 5 24* - 17*
Keihäänheitto 4 3 6 4 2 14« 2* 3 6 - - 9*
Yleisurheilu netto 42 41 44 61* 38 35 38* 50* 28* 43 30 42

Lentopal resee*a*u 'e’1" 3 • ' 2 4 a 2 6* - 3 4 3 . . 1*
Pesäpallo 4 6* 2* 2 - 6 7* 2* 10* - - 4
Koripa!№**№•=*’-«•*••% - o 1 •-••• 9 - - 3 - 1 - - - -
Tennis 2 1 2 8 - - 2 - * - 1

Uinti 7 11» 4* 7 11 . 8 8 16* _ 6
Paini - - - - - - - - - - -
Nyrkkeily 2 4 - 4 . 3 2 2 . „ 6*
Kei lai lu -• 2 3 - f* - 4 * 3 4 - -

Golf 1 2 . 4 1 . .
Voimistelu 1 2 - - 2 - 1 . 2 9* .

Tanssiurhei luass*-"-'^• ' Ж'лсиж 0 * 5» v 1 - 1 . - - - - . 1
Auto- ja mottoriurheilu 17 7* 27* 16 13 22 17 16 19 30* - 9*
Hevosurheilu 8 11' 5* 5 10 4 11 7 14* 9
Kesäurheilu - - - - - - - - . .

Muu 8 2* 14* - 11 10 9 9 9 . . 7
Eos 3 5 2 - - 3 7* 1* 5 10 - 4



Liite 10/2

tÂlÔÛstÜtkÏmÛs'Ôy 960412 10:54:08 _ TYÖ 9507.00 TAULUKKO 21079 ca VER

(KÄYTETTYT-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 X:N LUOTETTAVUUSTASOLLA)

Toimialue Lahti

OLYMPIAURHEILUN SPONSOROINTI

0MNI8US helmikuu III -96 «Kaikki»Kuvaa vastaajan suhdetta urheiluun........................................ »Paikkakunta................
* *-— harrastaa------- käy pääas lehdi s toimii/ ei »kaupun mlk * taaja
* »kilpa aktiiv siltäl seur TV:stä tä jäsen kiinn * ki * ma
* »urh kuntourh -- urhkilp urhjärj laink.*

162 10 44 69 36 137 97 28 6 88 74 124
kaikki vastaajat (.000) N= 629 41 181 260 134 539 380 109 21 302 327 475

88) KIINNOSTAVIMMAT URHEILULAJIT,, JOITA SEURAA

--Jääkiekko » 49 60 41* 56* 60* 51* 58* 61* 20* 54* 44* 52*
Mäkihyppy 46 34 43 46 36* 50* 44 31* 38 48 »sr US' 43*
Hiihto* 50 27* 42* 58* 48 52* 52 26* 20* '39* 60* 44*
Muu hiihto 1 11 2 3 1 1 4 * 1 1

»Taitoluistelu' 7 - 4* 6 3* 7 2* 3 - - 5*>«ке»9* 6
Muu luistelu 3 - 5* 2 3 2* 2 * - 2 3 3
Luistelu netto 10 9 9 6 9 4* 3* * 7* 12* 9

Alppi lajit1 4 13* - 4 ■ - 5 2* - - 5 *чз©w 4-. 6
Talvi lajit 1 1 1 1
Jalkapallo 15 16 23* 12 30* 14 20* 16 20* 10* 16

Yleisurheilu 32 50* 28 39* 34 36* 44* 31 - 34 31 34
Juoksutajit 9 7 7 5* 7 9* 9 3* - 10 7 8
Keihäänheitto 4 - 2* 4 4 5 6* - - 6 3 4
Yleisurheilu netto 42 57* 35* 47 43 46* 55* 33* - 46 39 43

Lentopallo 3 22* 6* 1* 12* 3 3 11* - '-S* 3
Pesäpallo 4 7 10* 3 3 5 2* 18* - 4 4 6

-Koripallo! 0 * - 1 * 1 - - * 1 1 3 1
Tennis 2 3 2 4* 1 1 5* * 3 2

Uinti 7 - 6 11* - 8 9* - - 8 7 8
Paini - - -
Nyrkkei ly 2 * 6* 1 - 1* 3 6* - 1 3 1
Keitailu * 2 13* 3 2 4 3 2 8* "■ 3 ^asec-ïv 3

Golf 1 - 3 - 4 1 1 5 - 2 - 1
Voimistelu 1 - 4 - 2 1* 1 - - 1 1 1
Tanssiurheilu » 0 * - 1 - 0 - - - 0
Auto- ja mottoriurheilu 17 - 15 17 11* 18* 18 22 16 16 18 20*

Hevosurheilu 8 10 14* 7 11 9* 4* 20* - 5* 11* 8
Kesäurheilu - - - - - - - - - - - -
Muu 8 9 16* 6 14* 7 8 15* - 8 7 6*
Eos 3 7 2 1* * - » - 46* 4 2 3

haja
asutu

3E
155

39
58
6E

102
12

210
2911

4
39

2

7

4

7
11

13
5



Liite 11

TALOUSTUTKIMUS OY 960412 11:09:56 TYÖ 9507.00 TAULUKK¿"~20o79

(KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 X:N LUOTETtÄvuUSTAsÖllÄ)

Lahti/Asikkala/Hollola/Nastola

OLYMPIAURHEILUN SPONSOROINTI

*Kaikki*KESKON TOIMIALUEET 1.1.94 ..........................................
* ‘Heisin Turku Lahti Tampere Kuopio Vaasa Pöhj. 

*ki Suomi

VER %

OMNIBUS helmikuu III -96 •Talouden bruttotulot 
•alle 100001- yli 
*100000 160000 160000

painottamaton n= 51 - - 51
kaikki vastaajat (.000) N= 221 * 221 * - - -

88) KIINNOSTAVIMMAT URHEILULAJIT , JOITA SEURAA

•Jääkiekko - ». vw> *-o»1V 55 * 5ГЛ- -“ l ■ 55'
Mäki hyppy..■snWÆK? v ä , - 40 • - 40 '

«HiihtoxTOKKe-..--»'—-.."r»:-’--r 53 * - • .- . S3
Muu hiihto - - - - - - -

’Taitoluistelu • • ;.•••• 9 - - -... 9
Muu luistelu 1 - - 1
Luistelu netto 11 - - 11 - - - -

Alppilajit <»»'-•'- : -- • : : 4 ' 4 *
Talvi lajit 2 • - 2
Jalkapallo 25 - - 25 - - - -

Yleisurheilu 42 _ 42
Juoksutajit 2 - . 2
Keihäänheitto - . .
Yleisurheilu netto 44 - - 44 - - - -

Lentopa t roTMWim«»». f- •* • - 4» .

»Koripallo ~--v
Tennis

Uinti 
Paini 
Nyrkkeily

•Keilat ,1игвг»-г<;»т«г-уч *xsiwa^^-4«t»»-äsr^sr.-Ä:.- e,'
Golf
Voimistelu

»T anas i urhei l u s - ¿'■•»■’t-r,:< ■ ■.
Auto- ja mottoriurheilu

Hevosurhei lu 
Kesäurheilu 
Muu 
Eos

- - .»v.

16 - - 16

16
69

46
54*
76*

6
14*

57*

57*

8

10*

6*

12
53

62
35
60

9

9

7*

41

41

7

11*

9

15

18*

19
82

•koti rva/ 
*perh.em+ 
*ei työssä

22
94

64*
36
35*

14*

14

11
44*

33*
5

37

5

21

5

6

44*
40
63*

9
3 

12

5
4

15*

54*

54*

6

3

3

6
10
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TALOUSTUTKIMUS OY 960412 10:56:39 TYÖ 9507.00 TAULUKKO 19079
(KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 X:N lÜÔtÊttÂvÛÛstÂsÔlLA) 

Toimialue Vaasa

ca VER X

OLYMPIAURHEILUN TUKEMINEN

OMNIBUS helmikuu III -96 ‘Kaikki«Sukupuoli ---‘Perheen elämäntilanne ......... ‘Elintarvikkeiden ostopaikka ____
•nainen mies ‘yksin, pari ei muu tal on*K- T- Tra- Elanto Sok

‘talous lapsia aiktal lapsia*kauppa kauppa deka

painottamaton n= 68 33 35 7 13 18 30 33 11 1 2 aokaikki vastaajat (.000) N= 254 117 137 27 53 60 114 121 46 3 6 72
88) KIINNOSTAVIMMAT URHEILULAJIT, JOITA SEURAA

Jääkiekko ясэдийвв^гадт.»^. 45 26* 62* 32 48 33* 53* 48 36Haki iiypiyea*wes»ssw«eW8W 48 73WT 66* ”.r 34* 55 32* 45 56* 40* 53 100* 50 48■lUttWiaiiii 54 •"-те 57 52 66 60 74* 39* 42* 54 100* 50 75*Muu hiihto 5 3 7 13* 5 3 3 9
Tai tolui»telu S*. 10 ' 21 '-¡-tl-'.- 13 18* 14* 8Muu luistelu
Luistelu netto 10 21 - 13 - - 18* 14* 8 - - 5

-Alppi taittaaraeeirees^^efRsiK • ■SPW’.'SPSR -

Talvilajit 3 - 6 - 10* 5 12
18Jal караllo 18 6* 27* 21 10 11 24* 14 27 - -

Yleisurheilu 45 28* 60* 31 81* 61* 23* 46 43 100* 50 43Juoksulajit 6 12* 2* 5 12* 14
Keihäänheitto
Yleisurheilu netto 50 36* 62* 31* 86* 61 32* 57* 43 100* 50 43

»Lentopa 11 «w* r*S--6 №•- >- 2- . 10* 3 5 7
Pesäpallo
Kor i pe

3 6 - 5 5 5 4
Tennis 1 3 * - - - 3 3 - - - -

Uinti 4 6 2 24* 5 8 7Paini - -

Nyrkkeily - - . .
4ÍTV-.X - - - - - - .

Golf .
tSÄ«» _3 6

*r-1'S9W -»
- - - 6

з
6 - - -

Auto- ja mottoriurhei lu 26 21 31 32 21 19 31 29 37 - - 22
Hevosurheilu
Kesäurheilu

7 4 9 13 3 16* 2* 4* 22* - - 5
Muu 1 - 2 - 5 *
Eos 3 6 * - - 5 3 6 - - 50* -
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TALOUSTUTKIMUS OY 960412 10:56:39 TYÖ 9507.00 TAULUKKO 21079 '

(KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 X:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) 

Toimialue Vaasa

OLYMPIAURHEILUN SPONSOROINTI

OMNIBUS helmikuu III -96 ‘Kaikki‘Kuvaa vastaajan suhdetta urheiluun
* harrastaa......... käy pääas
* ‘kilpa aktiiv siltäl seur TV:stä
* *urh --kuntourh -- urhkilp

painottamaton n= 68 3 16 29 14 61kaikki vastaajat (.000) N= 254 14 56 106 49 230
88) KIINNOSTAVIMMAT URHEILULAJIT,, JOITA SEURAA

’Jääkiekko i* 45 79» 47 45 50 48*
Mäkihyppy " 48 35* 53 36 52*

«Hiihto ’ 54 21» 45 55 46 56Muu hiihto 5 12 13* 6

'Taitoluistelu » 10 12 13 21* 6*Muu luistelu - - -
Luistelu netto 10 12 13 21* 6*

-Alppilajit » - -
Talvilajit 3 5 5 4Jalkapallo 18 79* 28* 14 21 19
Yleisurheilu 45 59 48 34* 28* 49Juoksulajit 6 - 10 7Keihäänheitto - -
Yleisurheilu netto 50 59 48 44 28* 55

^Lentopallo- 4 5 6 13* 3Pesäpallo 3 5 3 11* 4
Koripallo » - - -
Tennis 1 * 3 7 2

Uinti 4 . 9 3Paini -
Nyrkkeily - - . .

'■Keilai lu i - - - - -

Golf
Voimistelu 3 12 7 2*Tanssiurheilu «*•» 1 4 8 2Auto- ja mottoriurheilu 26 41 35 26 44* 26
Hevosurheilu 7 12 4 6Kesäurheilu -
Muu 1 21 5 6 1Eos 3 - - 1*

lehdis
■•Paikkakunta ...................

toimii/ ei ‘kaupun mlk * taaja htä jäsen ki inn * ki * ma a
urhjärj laink,.*

32 16 3 32 36 43
122 64 10 101 153 146

42 50 - ”42 *®’47a 4355 28* - 45 '•■" s-,'5 V 4858 44 64 > 60 TvTVt 50 54
8* 11* - 3 7 2*
6 6 - ’ 7 ? v 11 7
6 6 - 7 11 7
- - -

- 5 - 8 6
11* 33* - 14 20 17
58* 48 - 43 46 463* 10 - 4 8 5
61* 58 - 47 52 48
5 5 - 6 ;k«5s? 2 4
2 4 - 5 2 4- -

' 2 -
5 - 30* 6 2 6

- - - -
* ■^"'ч&яввкв -
- - -
3 6 - 3 2 23 6 - • ’Ч 324 28 30 14* 34* 22

8 13* 34* 7 7 7
2 4 . 2 2
2 - 36* 3 2 2
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TALOUSTUTKIMUS OY 960412 11:11:48 ______________TYÖ 9507.00 TAULUKKO 20079

(KÄYTETTW-TESTIä" = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 X:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) 

f.KurIkka/Isokyrö/Vähäkyrö/Laihia

VER

[

OLYMPIAURHEILUN SPONSOROINTI

OMNIBUS helmikuu III -96

* *ki Suomi *100000 160000 16ÓOOO »ei työs
painottamaton n=kaikki vastaajat (.000) N=

33
131 - - -

-
-

33
131

- 13
52

8
37

11
38

9
35

88) KIINNOSTAVIMMAT URHEILULAJIT, JOITA SEURAA

^iàki*kko.eFre$w«i*«p"*wî4< ! iM'r ' 50 - - - - - 50 - 68* 22* 57 33*
-Mikihyppy 40 - 40 - 30* 47 43 19*40 * 40 - 41 50 33 43
Muu hiihto 5 “ 5 18 - -
•Té 1 toi ui ate l и !P»jt ' "'-v'.- - ' ' " 13 - - - - - 13 - 7 18 10 21Muu luistelu ■ * * - - - - - - - - -
Luistelu netto 13 * - 13 - 7 18 10 21

Alpøl lifff‘ - - - - - ' - - _
Talvilajit 7 - * - - - 7 - 16 - - 16*Jalkapallo 21 - * " 21 - 23 18 23 36*
Yleisurheilu 39 - - - - - 39 - 33 68* 22* 44
Juoksulajit ‘ - - - - - - - - - - -
Keihäänheitto - * - * - - - - - . - -
Yleisurheilu netto 39 * ‘ - - 39 - 33 68* 22* 44
Lentopallo 2 - - - - - - 2 - . . 8Pesäpallo 2 - * - - - 2 - - - 7 -
KBPipat te3BrsaL«tiä»»1Sr~- - - * - - - - - - - -
Tennis * - - * - - * - -

Uinti 3 - - - - - 3 . _ 9Paini - - - - - - - - - - . .
Nyrkkeily - - - - - - - - - - . .
Ket UUllVSS8®e6KFhSSÂK«ïS№! -«л-х * - * - * - - - - - -

Golf - - - . - _
Voimistelu 5 - - - - - 5 - - 8 10 -
Tanssiurhei 1цч*сЗ№|«Р‘$В$Ч№,'“*Я?5ЯК- 3' - - - - - 3 . - . 10 .
Auto- ja mottoriurhei lu 39 * - * 39 - 46 14* 49 10*
Hevosurheilu 10 - - - . „ 10 12 18 38Kesäurhei lu - - - - - - - - - - .
Muu 2 - - - - - 2 - 5 - - 8Eos 3 - - - - - 3 - - - 10 -
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TALOUSTUTKIMUS OY 960412 10:55:11 TYÖ 9507.00 TAULUKKO 19079
(KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) 
Toimialue Kuopio

OLYMPIAURHEILUN TUKEMINEN
OMNIBUS helmikuu III -96 *Kaikki*Sukupuoli ---»Perheen elämäntilanne ....»Elintarvikkeiden ostopaikka ---

* »nainen mies »yksin, pari ei muu tal on*K- T- Tra- Elanto Sok
»talous lapsia aiktal lapsia*kauppa kauppa deka

painottamaton n=
kaikki vastaajat (.000) N=
88) KIINNOSTAVIMMAT URHEILULAJIT,

130 62
449 223

, JOITA SEURAA

68
225

34
109

-Jääkiekko ’этг '-‘4' "56 -••'- 38* 73* 51
-Mäkihyppy 58 59 ■ 56 58-Hiihto «m»«“'-- ; v -‘-'»•-»'r'.- 58 71 * 60
Muu hiihto - - - -
•Taitoluistelu • -r --- 3 " — "7 .4 7*Muu luistelu 6 11 - 9Luistelu netto 9 18 - 16*
'Alppilajit runs “ >...* «nueces'7 ' 8 - 7« 16*Talvilajit - - - -
Jalkapa!lo 11 7* 15* 13
Yleisurheilu 26 19* 33* 27Juoksulajit 1 2 1 3Keihäänheitto 3 3 3
Yleisurheilu netto 29 22* 35* 27
'Lentopa l lo **W8i«№v«Kr-w r3 •7 . 4," ■ 2 8*Pesäpallo 3 5* 1* .
tKoripall -r-~ -- 1 "» 3 .
Tennis 2 1 2 -
Uinti 9 15* 3* 9Paini - - .

Nyrkkeily 1 - 1 2Keilailu 1 rTSR? * Г -
Golf
Voimistelu .

Terissiurhef lu'T=i®"8s-r - •2?- *?:
Auto- ja mottoriurheilu 19 12* 26* 20

Hevosurheilu 4 3 5 2Kesäurheilu -

Muu 3 . 6 2Eos 6 8* 3* 3

23 29 44 61 38 6 3 4978 111 151 197 138 24 9 178

64 47* 61 51 72* 37 61 48*
59 75* 44* 57 58 75 64*43* 73* 53 60 55 76* 6i 55

- - -

- - 5 3 1* 21* 3
6 9 - 7 4 . 5
6 9 5* 9 6 21 - 8

12 - 4 9 5 30 5

8 19* 6* 14 16* 11 - 10

21 17* 35* 32* 21 24 21*
- 3 - 2 - . 2
4 3 4 4 4 .

25 20* 39* 36* 25 24 - 21*

- 6 - 3 . 5
9* 3 2 2 - . 31* 4

6 3
8* - 2 2 2 - - 2

- 20* 5* 8 9 42* - 11

- - - 1 I

4 - - - - 4

- - - - - .
- - - - - - .

- - - - - .

36* 3* 22 14* 22 14 - 15

- - 9* 3 - . 6*
-

5 4 2 3 3 - 2
5 3 10* 6 8 - 39* 10*
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TALOUSTUTKIMUS OY 960412 10:55:11 ____ TYÖ 9507.00 TAULUKKO 21079

(KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 X:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) 

'jíiii’alte Ku's'o

OLYMPIAURHEILUN SPONSOROINTI

VER X

OMNIBUS helmikuu III -96

painottamaton
kaikki vastaajat (.000)

*Kaikki*Kuvaa vastaajan suhdetta urheiluun
* *-— harrastaa------- käy
* »kilpa aktiiv siltäl seur
* *urh --kuntourh -- urhkilp

paäas

n=
N=

130
449

6
21

88) KIINNOSTAVIMMAT URHEILULAJIT, JOITA SEURAA

"Jääkiekko’ 
Mäkihyppy - 
Hiihto'
Muu hiihto

Taitoluistelu 
Muu luistelu 
Luistelu netto

Lentopallot 
Pesäpällo 
Koripallo *
Tennis

Uinti 
Paini 
Nyrkkei ly 
Keilailu „

Golf
Voimistelu
Tahssiurheilui
Auto- ja mottoriurheilu

Hevosurheilu 
Kesäurheilu 
Muu 
Eos

56
58
58

72
54
61

19

4

3
6

54*

25
77

61
57
66

4

4*

25

44
153

68*

39*
47*

Alppi lajit ■ 7 46* 8 11
Talvilajit - - - -

Jalkapallo 11 - 7 9

Yleisurheilu 26 13 37* 31
Juoksulajit 1 - 9
Keihäänheitto 3 - 5 2
Yleisurheilu netto 29 13 42* 33

25

9*

7*
2*

19
67

73*
66
62

20*

36*
4

36

8*
11*

13

107
367

56
59
66*

3*
7 
9

8

11

28*2
4

32*

4
3
2
2

11

1

21
2*

4

»Paikkakunta --■
lehdi s toimii/ ei *kaupuni mlk * taaja hajatä jäsen ki inn * ki ma jf-,

urhjärj laink. *
57 10 6 75 55 108 2;184 31 26 257 192 371 71

50* 73* 31* 55 4-V.58’ 58* 4*57 64 31* 50* 1EM-68* 54* 7-56 54 56-TT *60 56 6<

2 - . ’3 f-Pt 5 4
7 - - 8* 2* 5 £
9 * 11 6 9 E
5 - - 9 6 7 E

12 9 31* 9 14 11 1C

42* 29 - 30* 21* 27 224 9* - 3 2
6* - - 5 3

48* 29 - 35* 21* 30 22

5 - - * 2 51 4
2 - - 4 2 4 -

* - t. 2 -
5 • 3 - 2 -

11 - - 10 7 9 9
1 - - 1 . 1

2

-
-

• ¡^тянавг 5
- -

24 48* 27* 10* 21 14

4 - - 1* 7* 4 -
5* 9 - 5 2 669* 4 7 5 9
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TYÖ 9507.00 TAULUKKO 20079TALOUSTUTKIMUS OY 960412 11:13:11_________

(KÄYTETTY T-TESTlii"* = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 X:N LUOTETTAVUUSTASOLLA)

4Ha»Mÿl3pÿyÎirti»."
OLYMPIAURHEILUN SPONSOROINTI

OMNIBUS helmikuu III -96 »Kaikki‘KESKON TOIMIALUEET 1.1.94...........................................»Talouden bruttotulot
* Heisin Turku Lahti Tampere Kuopio Vaasa Pöhj.»atle 100001- yli
* *ki Suomi *100000 1АООПО 1Annnn

VER ’

»koti rva/ 
»pe rh. eim- 
»ei työss

painottamaton ■■
kalkki vastaajat (.000) N=

34
116

- -ГГ745 '
«Mäkihyppy; ' »^48.
«Miihtояа»«,я5!-' ' ' •

Muu hiihto
4-1-49

<raItoluistelu “ ■’
Muu luistelu 
Luistelu netto

Alppi la ji •
Talvilajit
Jalkapallo

3’
1
4

6

8

36
3
6

43

Yleisurhéilu 
Juoksulajit 
Keihäänheitto 
Yleisurheilu netto
«Lentopa l to 3'
Pesäpallo
Koripa11-л‘ - .»
Tennis 2

Uinti 17
Paini
Nyrkkeily 2

'Ketral WHMMBrøgapxragttfggr 6'

Golf
Voimistelu
Tanssi urhei tu æffSS^iti5aTw'.» 
Auto- ja mottoriurheilu 22
Hevosurheilu 9
Kesäurheilu
Muu 5Eos 9*

- - - - 34 - - 14 5 15 18
116 49 20 47 63

SEURAA

- - - - 45 - - 30* 83* 44 24*
* 48 - - 69* 32 32* 65*
* 49 - - 56 17* 56 66*

' * * - - - *

- - - - 3 - - 7 . 5
- - 1 - - 3 - - 3

' ' 4 * - 10 * - 8

- - - - 6 - - - . 15 7
- -

8 - - - - 19 5

- - - - 36 - - 18* 15* 65* 25*
» 3 - - - - 8 .

- - 6 - - - - 15 5
' ‘ 43 * 18* 15* 80* 30*

- - - - 3 - - 7 - 5
* * - - - - - - - .
* * - - - - - - - -

- 2 - - * - 6 -

- - - - 17 - - 32* . 7* 30
* - -
- * - - 2 - - 6 - - 4

6 “ - “ 34 * *

- - - - - - . .
* - - - - - - - - .
- * * - - - - - - .

- 22 * - 18 34 21 24

- - - - 9 - - - 34* 7 5" -
* “ - - 5 - - 6 - 6 4- 9 * - 14 17 - 6
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TYÖ 9507.00 TAULUKKO 19079 caTALOUSTUTKIMUS OY 960412 10:57:39 

(KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 X:N LUOTETTAVUUSTASOLLA)
VER %

Toimialue Pöhjois-Suomi

OMNIBUS helmikuu III -96

OLYMPIAURHEILUN TUKEMINEN

*Kaikki*Sukupuoli "Perheen elämäntilanne —--"Elintarvikkeiden ostopaikka 
"nainen mies "yksin, pari ei muu tal on*K- T- Tra- Elanto

"talous lapsia aiktal lapsia*kauppa kauppa deka

painottamaton n= 115
kaikki vastaajat (.000) N= 422
88) KIINNOSTAVIMMAT URHEILULAJIT, JOITA

54
204
SEURAA

61
218

'Jääkiekko -z-rîvv— y<^ä=eat.rr*7 40* 54«
Mäkihyppy гжгаея?.г»гг< ■ •-■•■-56 61* 51*
Hiihto - v •*«»*■• 57 62* 51*
Muu hiihto 1 1 «
Taitoluistelu - - тч-л--:" 13 26* 1*-
Muu luistelu - - -

Luistelu netto 13 26* 1*
Alppilajit
Talvilajit - - -

Jalkapallo 11 - 22

Yleisurheilu 27 15* 38*
Juoksulajit 7 10* 4*
Keihäänheitto 2 3 2
Yleisurheilu netto 34 28* 40*
Lentopal lo :wra«smiasr--t* i: 3 2 *
Pesäpallo 4 3 5
Koripallo'W"ЛÇ7TV4. - rTennis i - 2

Uinti 8 13* 3*
Paini 1 - 2Nyrkkeily 3 - 5
Ket ta f lu V- »
Golf 1 1
Voimistelu 1 1 -

T anss iúrhei l ifBS’i’iT'WS ->
Auto- ja mottoriurhei lu 17 9* 24*
Hevosurheilu 5 7* 2*Kesäurheilu 2 2 3Muu 7 5 9Eos 3 5* 1*

17
55

49
65
49

15

15

16*

8

6*
85

19*

9
20

8
9*
6

24
79

36*
79*
77*

7*

7*

6*
24

24*

8*

5

12

5
7*

12 62 62 13 10 4
47 240 213 49 35 15

48 50 43 63* 39 82*
57 46* 49* 75* 65 46
70* 49* 56 71* 43 100*

1 1 - - -
- 18* 19* 6
-
• 18* 19* 6 - -
- 1* 6 -
- -
- 16* 1* 8 31* -

24 33* 27 26 29 26
20* 6 12* - .

- 3 4 - -
35 41* 40* 26 29 26

- 2 . 9* „

9 4 7* - .
- 1 1 - - -

1 - - - -

6 12* 5* 6
- 1 2 - - .
- 3 1 - 11* .

- - -
- - . . .
- 1 1 - _
- - 2 - .
6* 20* 13* 19 29 18
- 6 7* .
- - 2 - - 28*

25* 7 11* - 20* .
6 2 3 - - .

Elanto Sok

32
128

53
64*
47*

15

15

23*

31
2*

33

5
6

14*

3

19

3
1
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TALOUSTUTKIMUS ОТ 960412 10:57:39 _ TYÖ 9507.00 TAULUKKO 21079

(KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 %:N LUOTETTAVUUSTASOLLA) 

Toimialue Pohjois-Suomi

OLYMPIAURHEILUN SPONSOROINTI

VER %

OMNIBUS helmi kuu m
* *-— harrastaa ......... käy

ICI luun 
pääas 1 ehdis toimii/ ei

ra i кка! 
*kaupun mlk *

* *kiIpa akti lv siItäl seur TV:stä tä jäsen k i i nn * ki ma asutL
* *urh --kuntourh -- urhkilp urhjärj laink. *

painottamaton n= 115 6 25 42 19 84 48 17 7 53 62 68 47
kaikki vastaajat (.000) N= 422 32 93 156 86 320 186 61 36 225 197 263 155
88) KIINNOSTAVIMMAT URHEILULAJIT,, JOITA SEURAA

Määki ekko ■ 47 77* 53 43 57* 50 60* 50 48 -43 :.=kv- 52 » 51 42
Mäkihyppy 56 31* 47* 72* 36* 62* 53 57 19* 51« 62*- 48* 7C

-Hiihto ' 57 22* 59 62 46* 61* 50* 60 8* '47* •V 67* 47* 72
Muu hiihto 1 2 1 * 5 - - 2

Taitoluistelu- 13 - 11 16 11 14 11 12 14 20* --. .v 6* 18* 6
Muu luistelu - * * - - - - - - - -
Luistelu netto 13 11 16 11 14 11 12 14 20* 6* 18* 6

-Alppilajit 3 - - - - 2 - - 14* 3 .«SÄE 2' 3 2
Talvilajit - * * - - - - - - - -
Jalkapallo 11 46* 8 10 26* 14* 20* 6 41* 18* 4* 14* 7

Yleisurheilu 27 69* 30 18* 44* 30* 47* 34 41 32* 21* 33* 17
Juoksulajit 7 - 3 2* 14* 8* 8 5 - 8 5 8 6
Keihäänheitto 2 * * 2 - 2 3 - - 2 3 1 4
Yleisurheilu netto 34 69* 33 23* 52* 38* 54* 39 41 39* 29* 38* 27

•Lentopallo » 3 - 11 - 7* 1* 2 17 2 == 2 4
Pesäpallo 4 11 4 2* 8 2* 5 6 11 6* 2* 7
Koripallo » 1 - - - - 1 - - - •* 1r< 1 -
Tennis 1 11 * 1 - - - 2 - 1 -

Uinti 8 - 6 12* 12 6* 10 10 15 6 9 10* 4
Paini 1 * 4 - - 1 - - - 2 1
Nyrkkeily 3 - 7* - - 2 - 6 - 5 3 2
Keilailu- > * - - * r -'TSSS53TJJ

Golf 1 - - 2 - 1 . . 1 1 .
Voimistelu 1 - 3 - 3 1 2 - 1 1
Tanssiurheilu » 1 - - - - - - 14 v'2 ÎSSHB«?. 2
Auto- ja mottoriurheilu 17 21 18 24* 12 15* 14 15 7 14 20 15 20

Hevosurhei lu 5 - 4 5 - 6 7 7 _ 7* 2* 7 .
Kesäurheilu 2 - - 3 - 3 2 - - 1 3 1 4
Muu 7 13 10 7 13* 4* 6 11 11 8 6 7 8
Eos 3 * 3 * - - - - 20* 2 4 3 4

L a

уу□
у
у
n
i
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(KÄYTETTY T-TESTIÄ. * = MERKITSEVÄ ERO JÄÄNNÖSRYHMÄÄN 95 X:N LUOTETTAVUUSTASOLLA)

‘.Oulu .j

OMNIBUS helmikuu III -96

painottamaton
kaikki vastaajat (.000)

OLYMPIAURHEILUN SPONSOROINTI

*Kaikki*KESKON TOIMIALUEET 1.1.94
* »Heisin Turku Lahti Tancer
* *ki

32
126

88) KIINNOSTAVIMMAT URHEILULAJIT, JOITA SEURAA

Jääkiekko ‘ ’ • 42
„Mäkihyppy vit 60
-H il htoaœœ*-„-r 32

Muu hiihto

«.Taitoluistelu 23
Muu luistelu -
Luistelu netto 23

Alppilajit »v 6
Talvilajit
Jalkapallo 9

Yleisurhei lu 30
Juoksulajit 8
Keihäänheitto 3
Yleisurheilu netto 35

‘Lentopallo""'1-^
Pesäpallo ii
Kori pal t о'."1Л„ч ■ -
Tennis 3

Uinti 8
Paini -
Nyrkkeily -

»KeilatIucím-д.-• •- ' - - ■

Golf
Voimistelu 2

»Tanssiurheilu“^‘ r- 4 ■
Auto- ja mottoriurheilu 15

Hevosurheilu 
Kesäurheilu 
Muu

Kuopio
*kotirv

Vaasa Pöh j. 
Suomi

»alle 100001- 
*100000 160000
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