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Tutkimus käsittelee suosikkijääkiekkoseuran valintaa alueellisesta näkökulmasta. 
Tutkimuskohteena ovat Ilveksen ja Tapparan kannattajat, ja tarkasteltavana on koko 
suosikkiseuraan identifioitumisen prosessi. Erityisenä mielenkiinnon kohteena on asuinympäristön 
vaikutus suosikkiseuran valintaan. Tutkimuksella hahmotellaan alueellisia eroja Tapparan ja 
Ilveksen kannatuksessa ja etsitään seurojen vahvoja kannatusalueita. Samalla tutkitaan sitä, miten 
jääkiekkoseurojen kannattajat hahmottavat ympäröivää tilaa ja urheiluseuran vaikutusta siihen. 
Viitekehys rakentuu urheiluseuran ja alueen välisen suhteen ympärille, jota tarkastellaan 
kannattajan ja tämän elinympäristön vuorovaikutuksen kautta. Yhtenä tutkimuksen 
taustavaikuttajana on kuva yhteiskunnan sekä urheilumaailman muutoksesta, ja muutoksen 
vaikutuksesta seurojen paikkasidonnaisuuteen. Tiiviiden paikallisyhteisöiden hävitessä tietyn 
urheiluseuran kannattaminen ei välttämättä ole samalla tavoin osa paikallista identiteettiä, mitä se 
on voinut aiemmin olla. Oletuksena on, että seurojen alueellinen identiteetti saattaakin rakentua yhä 
vahvemmin ”kuviteltujen” vahvojen kannatusalueiden varaan. Tutkimus kartoittaa Tapparan ja 
Ilveksen kannattajien mielikuvia seurojen kannatuksen alueellisista eroista ja vertaa näitä käsityksiä 
kannattajien ”todellisiin” asuinpaikkoihin. 
 
Tutkimus on kvantitatiivinen survey-tutkimus. Tutkimuksen empiirinen aineisto koostuu Ilves-
Hockeyn ja Tapparan virallisten Facebook-fanisivujen kautta kesällä 2010 kerätystä 
kyselyaineistosta. Yhteensä tutkimukseen saatiin mukaan 938 Ilveksen tai Tapparan kannattajaa. 
Aineistosta etsittiin vastauksia tutkimuskysymyksiin muun muassa ristiintaulukoimalla muuttujia 
tilastollisesti ja havainnollistamalla tuloksia paikkatietojärjestelmien avulla. Tutkimustulosten 
perusteella seuravalintaprosessi tamperelaisten SM-liigaseurojen kannattajien keskuudessa on usein 
lähtöisin lähipiiristä. Suosikkiseura valikoituu monesti jo alta kouluikäisenä, perheen ollessa yleisin 
seuravalintaan vaikuttava tekijä. Kannattajien mielikuvissa Tampereen seutu näyttäytyy varsin 
tasaisena alueena seurojen kannatuksen suhteen, joskin Ilvestä pidetään aavistuksen verran 
suositumpana esimerkiksi Tampereen keskustan alueella. Myös perinteinen kuva Tapparan laajasta 
suosiosta Tampereen ulkopuolella elää erityisen vahvana kannattajien keskuudessa. Kannattajat 
yhdistävät seurojen kannatusta selvästi seuralegendojen kotiseuduille, ja kannattajien mielikuvien 
”jääkiekko-Tampere” vaikuttaa jäsentyvän pitkälti stereotypioiden varaan, eikä niinkään 
omakohtaisten kokemusten pohjalle. Mielenkiintoista on, että kannattajaryhmien väliset näkemykset 
Ilveksen ja Tapparan vahvimmista kannatusalueista erosivat selvästi toisistaan. 
 
Tulosten perusteella kannattajien mielikuvat seurojen kannatusalueista eivät erityisemmin vastaa 
kannattajien maantieteellistä sijaintia. Ilveksen kannattajien asuinalueista esiin nousee Tampereen 
lounaisosa, ja puolestaan Tapparan kannattajia on Kaakkois-Tampereella suhteellisesti paljon. 
Tutkimuksen perusteella kannattajien mielikuva Tapparan laajasta suosiosta ympäri Suomea on 
jossain määrin perusteltu. Muutenkin seurojen kannatus on maantieteellisesti varsin laajaa, sillä 
tutkimukseen osallistuneista kannattajista enemmistö asuu Tampereen ulkopuolella.  
 



  

Tutkimuksen avulla saatiin kerättyä paljon uutta tietoa tamperelaisten SM-liigaseurojen 
kannatuksesta. Samalla on selvitetty asuinympäristön roolia urheiluseuraan identifioitumisessa ja 
saatu tietoa, miten kannattajat jäsentävät mielessään elinympäristöään. Monet tutkimustulokset ovat 
luonteeltaan sellaisia, että ne vahvistavat tai kumoavat yleisessä tiedossa olevia mielikuvia. 
Tutkimustulokset antavat myös viitteitä selvärajaisten alueellisten identiteettien vähäisyydestä 
nykypäivän Pirkanmaalla. 
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1 JOHDANTO 
 

 

Suomen jääkiekon maailmanmestaruusjuhlien ollessa tuoreessa muistissa lienee turha korostaa 

urheilun roolia identiteetin rakentajana. Urheilujoukkueen kannatus yhdistää tuntemattomia ihmisiä 

keskenään kiehtovalla tavalla. Kansallisen identiteetin lisäksi urheilu kytkeytyy myös muihin 

alueellisiin ja paikallisiin identiteetteihin kaupunginosatasolle asti. Tässä tutkimuksessa tarkastelun 

kohteena on alueellisten identiteettien ja jääkiekon SM-liigaseurojen suhde Tampereen seudulla. 

Tampere on Suomen perinteikkäimpiä jääkiekkokaupunkeja, ja sitä voidaan hyvällä syyllä kutsua 

maan jääkiekkopääkaupungiksi. Tampereelle esimerkiksi rakennettiin Suomen ensimmäinen 

tekojäärata ja jäähalli, lisäksi Tampereen seurat ovat voittaneet enemmän Suomen mestaruuksia 

kuin minkään muun kaupungin joukkueet (Wacklin 2005, 38, 70, 223). Tampere on myös 

epätavallinen jääkiekkokaupunki Suomessa, sillä Tampereella on Helsingin ohella ainoana 

kaupunkina kaksi jääkiekon SM-liigan joukkuetta. Kaupungissa vallitsee siis Suomen oloissa 

harvinainen kilpailutilanne kahden paikallisen huipputason jääkiekkoseuran välillä. Tampereen 

jääkiekkokansa onkin jo vuosikymmeniä jakautunut kahtia Ilveksen ja Tapparan kannattajiin. 

Seurojen välillä vallitsee kiihkeä kilpailutilanne pelikentällä ja sen ulkopuolella. Jääkiekosta edes 

hivenen kiinnostunut tamperelainen valitsee todennäköisesti jossain vaiheessa elämäänsä toisen 

näistä seuroista omaksi suosikikseen, ja perinteinen tamperelaiselle esitetty kysymys onkin: Ilves 

vai Tappara?  

 

Tapparan ja Ilveksen merkitys tamperelaiselle identiteetille on kiistaton. Seurat ovat myös itsessään 

hyvin tamperelaisiksi miellettyjä instituutioita, joiden seuralegendat, kuten Timo Jutila ja Raimo 

Helminen, ovat koko kaupungin symboleita. Samalla seurat kuitenkin kisailevat keskenään 

Tampereen ja Pirkanmaan herruudesta. Seurojen keskinäinen kilpailutilanne tarjoaakin herkullisen 

tutkimuskohteen, sillä paikalliskilpailijoiden väliseen kamppailuun liittyy usein poikkeuksellisia 

jännitteitä. Saman alueen joukkueiden väliset paikallispelit ovat edelleen kaikkein kiihkeimpiä ja 

eniten odotettuja otteluita pelaajien sekä kannattajien keskuudessa.  

 

Kotiotteluiden katsojamäärillä mitattuna Tappara ja Ilves ovat suunnilleen yhtä suosittuja. 

Runkosarjassa kaudella 2010–2011 Tappara keräsi yleisöä kotiotteluihinsa keskimäärin 4936 

henkilöä per ottelu, kun Ilveksen vastaava luku oli 5277 (Jääkiekon SM-liiga 2011a). Tampereen ja 

sen lähikuntien alue koostuu historialtaan ja väestöprofiililtaan erilaisista alueista, joissa toinen 
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seuroista voi oletettavasti olla paikallisesti selvästikin kilpailijaansa suositumpi. Tästä hyvänä 

esimerkkinä on yleinen käsitys Tapparasta selvästi suositumpana tamperelaisena seurana 

Tampereen rajojen ulkopuolella. Kovin tarkkojen aluejakojen piirtäminen tamperelaisten seurojen 

välille on kuitenkin vaikeaa. Aihetta ei ole juuri tutkittu, vaan suosikkiseuran valikoitumista 

Tampereella pidetään varsin sattumanvaraisena prosessina, jossa perheellä on iso merkitys. Yleisiä 

stereotypioita kyllä on, mutta Matti Wacklinin (2005, 12) mukaan ”Tampereen kiekkofanien 

jakautuminen kahteen valtapuolueeseen Ilvekseen ja Tapparaan on vähän selittämätön, mystinen 

juttu”.  

 

Yleisesti suosittu selitys suosikkiurheiluseuran valintaan on, että suosikkijoukkue on peritty 

vanhemmilta. Esimerkiksi Juha Sainion artikkeli Lontoon jalkapallojoukkueiden kannatuksesta (HS 

28.2.1999) on otsikoitu ”Suosikki periytyy isältä pojalle”. Kyseisen artikkelin mukaan esimerkiksi 

yli puolet pohjoislontoolaisten Arsenalin sekä Tottenhamin kannattajista ovat valinneet 

suosikkiseuransa vanhempien kannatuksen mukaan. Wacklinin (2005, 12–13) mukaan Tampereella 

”monet valitsevat puolensa isän perintönä, toiset taas siksi, etteivät halua kannattaa samaa seuraa 

kuin vanhemmat. Toiselle kirvesmerkki on ainoa mahdollinen, toinen ei taas koskaan voi hylätä 

Ilvestä. Sattuma tai kaveripiirikin on joskus ratkaissut valinnan.” 

 

Nick Hornbyn menestyskirjassa Hornankattila (1992, 20–25) kertojan kannalta ratkaisevaksi 

seuravalintaan vaikuttaneeksi tekijäksi muodostui ensimmäinen stadionilla seurattu jalkapallo-ottelu 

ja sieltä saatu tarrojenkeräilykansio. Oman suosikkiseuran valintaan vaikuttavat siis moninaiset 

syyt, jotka vaihtelevat yksilöllisesti. Mielenkiintoinen tarkastelun kohde on asuinympäristön 

vaikutus tähän valintaan. Asuinympäristön sosiaaliset verkostot ja historia heijastuvat myös ihmisen 

identifioitumiskohteisiin, kuten suosikkijääkiekkojoukkueeseen. Erityisesti jalkapallon parista 

löytyy esimerkkejä, joissa asuinalue määrittää pitkälti sen, mitä seuraa kannatetaan. Usein tähän 

vielä liittyy uskonnollisia, poliittisia tai sosioekonomisia tekijöitä. Yksi jyrkimmistä esimerkeistä 

tästä lienee Glasgow, missä kaupunki on jakautunut kahden jalkapallojoukkueen, katolisen Celticin 

ja protestanttisen Rangersin, kannattajiin. (Giulianotti & Gerrard 2001, 23–28.) 

 

Tampereella asuinpaikan ja seuravalinnan välinen yhteys on kuitenkin vaikeammin hahmoteltava. 

Osittain tämä johtunee seurojen yhteisestä pelipaikasta eli Hakametsän jäähallista. Molemmat 

seurat myös kuuluivat samalle puolelle aiemmin Suomen urheiluelämää jyrkästi jakaneessa 

kisailussa urheiluliittojen välillä. Joukkueiden ideologisessa taustassakaan ei siis ole merkittäviä 

eroja, lukuun ottamatta Tapparan vanhoja ruotsinkielisiä juuria TBK:n kautta. Tampereella kieli oli 
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aikoinaan jääkiekkokansaa jakava tekijä, mutta nykyaikana sillä tuskin on mitään vaikutusta 

Ilveksen ja Tapparan kilpailuasetelmaan (Wacklin 2005, 13). Ei ole kuitenkaan todennäköistä, että 

Ilveksen ja Tapparan kannatus jakautuisi täysin samanlaisesti ympäri Tampereen seutua. Koko 

urheiluseuran identiteetti voi rakentua seuran vahvojen kannatusalueiden ympärille. Samalla seura 

kietoutuu myös alueen identiteettiin. Mikäli urheiluseuran kannatus jollain alueella on erityisen 

vahvaa, saattaa siitä tulla osa koko alueen identiteettiä. Alueen identiteetti rakentuu 

ominaispiirteistä, joilla alue erottuu muista alueista (Paasi 2003, 477). Alueella ”hallitseva” 

urheiluseura voikin olla yksi elementti, jolla kaupunginosa tai muu alue rakentaa identiteettiään. 

Tutkimalla Tapparan ja Ilveksen kannatusta alueellisesti, voidaan hahmotella seurojen alueellista 

identiteettiä ja samalla tarkastella eroavaisuuksia Tampereen kaupunginosien välillä. 

 

Toisaalta yksi kaupunkisosiologian keskeisimpiä väittelynaiheita on jo pitkään ollut 

yhteisöllisyyden ja yhteisöjen häviäminen (Castells 2010, 63). Mikäli paikallisyhteisöjen 

olemassaolo kyseenalaistuu, on samalla vaarassa myös urheiluseurojen perinteiset aluesidokset. 

Tamperekin on varsin erilainen paikka tänä päivänä kuin mitä se oli esimerkiksi 50 vuotta sitten, 

jolloin alueelliset erot olivat selkeämmät. On otettava huomioon, että Tappara ja Ilves eivät edusta 

Tamperetta lukuun ottamatta nimellisesti mitään tiettyjä kaupunginosia tai alueita, joten seurojen 

sidokset esimerkiksi kaupunginosatasolle rakentuvat epävirallisemmin ihmisten mielikuvissa ja 

kokemuksissa. Maantiede rakentuukin pitkälti myös mielikuvien perusteella. Suomessa esimerkiksi 

eri urheilulajit liitetään mielikuvissa eri alueille. Pesäpallo yhdistetään usein Pohjanmaalle ja 

käsipallo ruotsinkielisille alueille (Kortelainen 2007, 51). Sama mekanismi pätee myös seuratasolle. 

Jokaisella tamperelaisella jääkiekkoilua seuraavalla on varmasti jonkinlainen käsitys, miten 

seurojen kannatus jakaantuu. Näiden kokemusten pohjalta voidaan seuroille hahmotella erityinen 

alueellinen identiteetti. Kyse on siis käytännössä mielikuvista, joilla urheiluseura yhdistetään 

alueeseen ja päinvastoin. Näihin mielikuviin vaikuttavat monet tekijä, kuten seurojen ja alueiden 

historia sekä kannattajien omat kokemukset.  

 

Tapparan ja Ilveksen kannatuksen alueellisuuteen vaikuttaa väistämättä se, että seurojen 

toimintaympäristö on muuttunut viimeisinä vuosikymmeninä selvästi. Samaan aikaan yhteiskunnan 

muututtua myös urheilumaailma on uudistunut. Huippu-urheilusta on tullut kansainvälistä bisnestä, 

jossa joukkueisiin hankitaan pelaajia ympäri maailmaa. Joukkueiden muuttuminen 

”vierastyöläisarmeijoiksi” on yksi seurojen paikallissiteisiin vaikuttava tekijä, jota käytetään myös 

usein esimerkkinä huippu-urheilun globalisoitumisesta. Samalla media on ottanut yhä suurempaa 

roolia urheilun saralla. Muutos on väistämättä heijastunut myös jääkiekon SM-liigaan. Esimerkiksi 
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nykypäivänä kaikki Tapparan ja Ilveksen ottelut on mahdollista katsoa internetin kautta 

asuinpaikasta riippumatta. Potentiaalinen urheilun kuluttaja kohtaa jatkuvan urheilun mediatulvan, 

joka rikkoo entisestään seurojen siteitä perinteisille kannatusalueille. Ihmisille onkin tarjolla 

lukematon määrä muita samaistumiskohteita kuin se ”oman kylän joukkue”, joten omaksi 

suosikkijoukkueeksi valikoituu yhä helpommin median mainostama huippujoukkue muualta.  

 

Vaikka yhteiskunta ja urheilumaailma ovat muuttuneet, ei seurojen alueellisuus ole kuitenkaan 

hävinnyt. Seuroilla on edelleen sidoksia joillekin tietyille alueille, ja tämä heijastuu myös seurojen 

kannatukseen. Sainion (1999) artikkelissa lontoolaisista jalkapallokannattajista todettiin, että 

tietyillä alueilla lähes väistämättä päädytään kannattamaan tiettyä joukkuetta. Tässä tutkimuksessa 

metsästetään samaa ilmiötä tamperelaisten SM-liigaseurojen kannattajien keskuudesta. 

Tutkimuksessa tarkastellaan Ilveksen ja Tapparan välistä kilpailuasetelmaa maantieteellisestä 

näkökulmasta. Yhtenä keskeisenä kiinnostuksen kohteena on asuinympäristön ja seuravalinnan 

suhde. Toisin sanoen tutkimuksella halutaan selvittää, vaikuttaako asuinpaikka 

suosikkiseuravalintaan vai onko suosikkiseura yleensä valikoitu äidinmaidon, kasvuympäristön tai 

esimerkiksi Raimo Helmisen lättysyöttöjen perusteella. Raennon ja Husson (1998, 44) mukaan 

jääkiekon avulla on mahdollista erotella myös ihmisten mielissä olevia merkityksellisiä alueita, 

joihin he kokevat identifioituvansa. Tutkimus ei keskitykään pelkästään kannattajien sijaintiin 

kartalla, vaan tarkastelun kohteena on myös eräänlainen ”mielikuvien jääkiekko-Tampere”. Samalla 

tutkimus peilaa urheilun kautta koko nyky-yhteiskuntaa ja paikallisyhteisöjen roolia Suomessa.  
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2 TUTKIMUSASETELMA JA METODOLOGISET VALINNAT 
 

 

Tutkimuksen viitekehys rakentuu monen eri tason varaan. Lähtökohtana on joukkueurheiluseuran ja 

alueen suhde. Tätä suhdetta tarkastellaan kuitenkin yksilön, eli jääkiekkokannattajan ja 

elinympäristön välisen vuorovaikutuksen kautta. Lisäksi tutkimuksessa sovelletaan Paasin (1986, 

43–45) käyttämää jakoa faktuaalisten ja ideaalisten yhteisöjen välille. Paasi käytti käsitteitä 

kuvaamaan hallinnollisten ja poliittisten toimijoiden varaan rakentuneiden yhteisöjen sekä 

yhteiskunnallisessa tajunnassa ilmenevien yhteisöjen välisiä eroja. Tässä tutkimuksessa 

faktuaalisella kannattajayhteisöllä käsitetään kannattajien sijainteihin perustuvaa aluerajausta. 

Ideaalisella kannattajayhteisöllä taas tarkoitetaan tässä tutkimuksessa kannattajien yleisten 

mielikuvien ja stereotypioiden varaan rakentuvia aluejakoja.  

 

2.1 Tutkimustehtävät ja tavoitteet 
 
Tutkimustehtävänä on tarkastella Tapparan ja Ilveksen kannatusta alueellisesta näkökulmasta. 

Samalla pohditaan Tampereen jääkiekkoseurojen alueellista identiteettiä ja tarkastellaan, miten se 

välittyy yksilön päätökseen omasta suosikkijoukkueesta. Kiinnostuksen kohteena oleva alue on 

ensisijaisesti Tampere ja sen lähiseudut, sillä näillä seuduilla Ilveksen ja Tapparan kilpailuasetelma 

on voimakkaimmin läsnä ihmisten arkielämässä. Toisaalta niin kutsutut etäfanit tarjoavat hyvän 

vertailukohdan seurojen ydinalueilla asuviin.  

 

Keskeisimmät tutkimuskysymykset ovat: 

 

1. Mille alueille Ilves ja Tappara kiinnittyvät kannattajien asuinpaikkojen ja mielikuvien 

perusteella? 

2. Miten kannattajat ovat valinneet oman joukkueensa, ja mitä tekijöitä joukkueen 

valintaan liittyy? 

3. Mikä on asuinympäristön merkitys suosikkijoukkueen valinnassa?  

4. Eroavatko Tapparan ja Ilveksen kannattajaryhmät toisistaan alueellisesta 

näkökulmasta tarkasteltuna?   
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Ensimmäisen tutkimuskysymyksen avulla pyritään kartoittamaan alueellisia eroja seurojen 

kannatuksessa. Samalla muodostetaan kuva eräänlaisesta mielikuvien jääkiekko-Tampereesta. 

Kysymyksen avulla kartoitetaan, miten ihmiset yhdistävät jääkiekkoseuroja maantieteellisiin 

paikkoihin. Vastausten perusteella hahmotellaan kuva Tapparan ja Ilveksen kannattajien 

stereotypioista ja ennakko-oletuksista seurojen kannatukseen liittyen. Näitä mielikuvia verrataan 

aineiston perusteella saatuihin tuloksiin, ja pyritään löytämään eroja sekä yhteneväisyyksiä 

todellisen ja mielikuvissa olevan kannatuspohjajaon välillä. Vertailtavana ovat siis Ilveksen ja 

Tapparan faktuaaliset ja ideaaliset kannattajayhteisöt. Lopputuloksena on tavoitteena luoda 

eräänlainen alueellinen identiteetti seuroille. Samalla halutaan selvittää, onko Tampereella alueita, 

joilla toinen seuroista on niin paljon toista suositumpi, että seuran kannatus on osa alueen 

identiteettiä. Oletuksena on, että kannattajilla on selkeä kuva seurojen kannatuksen jakautumisesta 

Tampereen alueella ja nämä mielikuvat vastaavat seurojen kannatusta. 

 

Toisella tutkimuskysymyksellä selvitetään yksilöllisiä syitä, joiden vuoksi henkilö on päätynyt 

kannattamaan toista tamperelaisista jääkiekkoseuroista. Kysymyksellä haetaan vastauksia siihen, 

kuinka usein seuran kannattajaksi ”synnytään” ja kuinka usein oma joukkue on enemmän tietoinen 

valinta. Mielenkiintoinen tieto on myös se, missä iässä ihmiset ovat löytäneet oman 

suosikkiseuransa. Lähtöoletuksena on, että seuravalinnassa perheen rooli on keskeinen. 

 

Kolmas tutkimuskysymys yhdistää kaksi edellistä kysymystä. Tutkimuskysymys kumpuaa 

ajatuksesta, että yksilön identifioitumisen kohteeseen vaikuttaa ympäröivä tila. Kysymyksellä 

tavoitellaan vastauksia siihen, miksi joillain alueilla toinen joukkue on mahdollisesti suositumpi 

kuin toinen. Onko asuinympäristön rooli niin merkittävä, että se ohjaa suosikkijoukkueen valintaa, 

ja millä eri tavoilla asuinympäristö voi vaikuttaa ihmisen samaistumiseen johonkin tiettyyn 

seuraan?  

 

Neljäs tutkimuskysymys on luonteeltaan vertaileva. Tapparan ja Ilveksen kannattajaryhmiä 

vertailemalla voidaan mahdollisesti löytää selittäviä tekijöitä seurojen kannatusalueiden taustalta. 

Tutkimuskysymyksen avulla pyritään selvittämään esimerkiksi sosiaaliluokan vaikutusta 

seuravalintaan Ilveksen ja Tapparan kannattajien keskuudessa. 

 

Kokonaisuutena tavoitteena on aineiston perusteella löytää sellaisia seuran valintaan liittyviä 

mekanismeja, jotka toistuvat muita useammin. Samalla pyritään rakentamaan kartta joukkueiden 

kuvitelluista ja todellisista kannatusalueista. Perimmäisenä tarkoituksena on tarkastella yksilön ja 
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asuinympäristön välistä suhdetta urheiluseuraan samaistumisen kautta. Tarkastellaan, miten yksilö 

kokee asuinympäristönsä ja millä tavoin tämä elämistila taas vastavuoroisesti vaikuttaa yksilön 

valintoihin. 

 

2.2 Tutkimuksen toteutus 
 
Tutkimustehtävä on luonteeltaan sellainen, että tutkimuskysymyksiin oli luontevaa hakea vastauksia 

määrällisen aineiston kautta. Tutkimusmenetelmäksi valikoituikin kvantitatiivinen survey-tutkimus.  

 

2.2.1 Survey-tutkimus 

 

Hirsjärven, Remeksen & Sajavaaran (2009, 134) määritelmän mukaan Survey-tutkimuksella 

”kerätään tietoa standardisoidussa muodossa joukolta ihmisiä”. Tyypillisesti survey-tutkimuksessa 

poimitaan tietystä ihmisjoukosta otos yksilöitä, joilta kerätään tutkimusaineisto strukturoidussa 

muodossa esimerkiksi kyselylomaketta tai strukturoitua haastattelua käyttäen. Kerätyn aineiston 

avulla voidaan kuvailla, selittää ja vertailla tutkimuksen kohteena olevia ilmiöitä.  

 

Survey-tutkimukselle tyypillinen tiedonkeruumenetelmä on lomakekysely. Kyselylomake 

mahdollistaa suurten ja laajojen aineistojen keräämisen, joihin saadaan mukaan paljon eri ihmisiä ja 

kysymyksiä. Lomake on tehokas tiedonkeräyskeino, sillä sen avulla tutkijan ei tarvitse 

henkilökohtaisesti kerätä tietoa, vaan suhteellisen pienellä vaivalla on mahdollista tavoittaa suuri 

määrä vastaajia. Lomakekyselyssä saadaan aineisto helposti käsiteltävään muotoon ja aineiston 

analyysiin on kehitetty toimivat menetelmät. Kyselylomakkeella kerättävään aineistoon käytetään 

yleensä tilastollisia analysointi- ja raportointimenetelmiä, joiden avulla aineistosta pyritään 

löytämään tutkimuksen kannalta keskeisiä tuloksia. Sähköisessä kyselyssä tulokset saadaan suoraan 

kyselylomakeohjelmasta tilasto-ohjelmaan analysointia varten, joten aineiston käsittely on helppoa 

ja nopeaa. Lomaketutkimuksen etuihin kuuluukin aikataulujen ja kustannusten arvioinnin helppous. 

(Hirsjärvi ym. 2009, 195.) Kyselylomakkeen avulla voidaan kerätä tietoja esimerkiksi tosiasioista, 

käyttäytymisestä ja toiminnasta, tiedoista, asenteista, arvoista sekä uskomuksista, käsityksistä ja 

mielipiteistä. Lisäksi lomakkeiden avulla on mahdollista pyytää arviointeja tai perusteluita 

toiminnoille, vakaumuksille tai mielipiteille. (Hirsjärvi ym. 2009, 197.) 

 

Kyselylomakkeen käyttöön aineistonkeruumenetelmänä liittyy myös heikkouksia.  Hirsjärven ym. 

(2009, 195–196) mukaan lomakkeilla kerättyjä aineistoja saatetaan pitää pinnallisina ja 
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teoreettisesti vaatimattomina. Lomaketutkimuksessa ei esimerkiksi ole mahdollista varmistua siitä, 

miten huolellisesti ja rehellisesti vastaajat ovat keskittyneet kysymyksiin. Vastanneiden joukkoon 

oletettavasti osuu hyvin erilailla kyselyyn paneutuvia vastaajia, mutta kuitenkin jokaisen vastaajan 

painoarvo tuloksiin on yhtä suuri. On myös vaikeaa arvioida, miten hyvin vastaajat ovat perillä 

kysytyistä asioista. Lisäksi vastaamattomuus saattaa etenkin valikoimattomalle joukolle 

lähetettävässä postikyselyssä nousta suureksi. 

 

Kyselytutkimuksen keskeinen haaste liittyy toimivan kyselylomakkeen laatimiseen. Lomakkeen 

kysymyksenasettelun ja vastausvaihtoehtojen onnistumisesta riippuu pitkälti koko tutkimuksen 

onnistuminen. Vastausvaihtoehtojen on oltava selkeitä, koska väärinymmärryksiä on vaikea 

kontrolloida jälkeenpäin. Hyvän lomakkeen laatiminen voikin olla aikaa vievää ja se vaatii tutkijalta 

huolellista perehtymistä tutkittavaan asiaan. (Hirsjärvi ym. 2009, 195.) 

 

2.2.2 Tutkimuslomake 

 

Survey-tutkimuksen rajoitteista huolimatta oli lomaketutkimuksen käyttö luonteva ratkaisu 

tutkittaessa tamperelaisten jääkiekon SM-liigaseurojen alueellisia sidoksia. Lomaketutkimus oli 

ainoa realistinen tutkimusmenetelmä, jolla mukaan saatiin riittävän suuri määrä seurojen 

kannattajia. Kysely toteutettiin sähköisellä e-lomakkeella yhteistyössä Tapparan ja Ilves-Hockeyn 

kanssa. Vastauskutsu ja linkki kyselylomakkeeseen julkaistiin Ilves-Hockeyn ja Tapparan 

virallisten Facebook-fanisivujen kautta. Facebookin hyödyntäminen mahdollisti tuhansien Ilveksen 

ja Tapparan kannattajien tavoittamisen nopeasti ja pienin kustannuksin.  

 

Lomakekyselylle tyypilliset haasteet koskettavat myös tätä tutkimusta. Hirsjärven ym. (2009, 195) 

luettelemat kyselyn haitat oli otettava huomioon kyselylomaketta laadittaessa ja tuloksia 

analysoitaessa. Tuloksia tulkittaessa on vaikeaa arvioida, onko vastaaja perehtynyt kysymyksiin 

kunnolla ja vastannut huolellisesti sekä rehellisesti. Tämä ongelma oletettavasti korostuu 

sähköisessä kyselyssä, sillä e-lomakkeen täyttäminen vain luvattujen palkintojen toivossa on erittäin 

nopeaa ja vaivatonta. Lisäksi vastausvaihtoehtojen onnistumisen arviointi on hankalaa. Tuloksia 

analysoitaessa on vaikea varmistua, että kysymykset on ymmärretty samalla tavalla ja 

vastausvaihtoehdot ovat olleet tarkoituksenmukaiset. Sosiaalisen median käyttö tarjosi kuitenkin 

mahdollisuuden saada reaaliaikaista palautetta kyselystä, mitä voidaan pitää selvänä etuna 

perinteiseen postikyselyyn verrattuna.  
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Kyselylomakkeen laatimiseen oman haasteensa toi yhtenä tutkimuksen lähtökohtana oleva 

identiteetin käsite. Koko identiteetin käsite on survey-tutkimukselle haasteellinen, sillä vastaukset 

saattavat heijastaa vain opittuja stereotypioita, eikä vastaajan omia kokemuksia identiteetin 

perustasta (Paasi 1984, 64). Hirsjärven ym. (2009, 194) mukaan formaalit ja strukturoidut kyselyt 

soveltuvat parhaiten tilanteisiin, joissa tutkittava on ulkopäin tulevien toimenpiteiden kohteena, eikä 

toiminnan subjektina. Kyselylomakkeella on haastavaa saada tarkka kuva ihmisten mielikuvista ja 

lisäksi monelle voi olla vaikea analysoida esimerkiksi oman suosikkiseuran valintaan johtaneita 

syitä. Urheiluseuran kannattamiseen liittyvät tekijät ovat erittäin subjektiivisesti koettuja asioita, 

jotka saataisiinkin parhaiten selville esimerkiksi haastattelujen tai avointen kysymysten avulla. 

Koska tutkimuskysymyksien kannalta oli oleellista saada mukaan mahdollisimman suuri 

vastaajajoukko, oli aineiston käsittelyn helpottamiseksi avoimet kysymykset kuitenkin jätettävä 

pois. Avointen kysymysten poisjättäminen loi lisäpaineita vastausvaihtoehtojen onnistumista 

kohtaan, sillä huonoilla vastausvaihtoehdoilla jää paljon tärkeää tietoa saamatta.  

 

Aineiston keruuvälineenä toiminut kyselylomake (liite 2) koostui 21 kysymyksestä. Kysymyksistä 

20 oli strukturoituja monivalintakysymyksiä. Kysymyksessä vastaajien suosikkiseuran valintaan 

vaikuttaneista tekijöistä jätettiin mahdollisuus avoimiin vastauksiin, jotta mukaan saataisiin 

näkökulmia ja tekijöitä joita lomaketta laadittaessa ei osattu ajatella. Muissa kysymyksissä oli 

aineiston analyysin helpottamiseksi annettu valmiit vastausvaihtoehdot, joista vastaajat saivat valita 

mieleisensä. Lisäksi yhdessä kysymyksessä hyödynnettiin Likertin asteikkoa, eli vastaajat valitsivat 

annetusta skaalasta vastaukset esitettyihin väittämiin sen mukaan, kuinka vahvasti he ovat samaa tai 

eri mieltä kuin esitetty väittämä (Hirsjärvi ym. 2009, 200). Kysymykset käsittelivät vastaajien 

perustietojen lisäksi erilaisia oman seuran valintaan liittyviä tekijöitä sekä yleisiä Tampereen SM-

liigaseurojen kannatukseen liittyviä mielikuvia. 

 

2.2.3 Aineiston analysointi 

 

Kyselylomakkeen avulla kerätty aineisto analysoitiin käyttämällä tilastollisia menetelmiä sekä 

paikkatietojärjestelmiä. Aineiston tilastollisessa käsittelyssä apuna käytettiin SPSS- ja Excel-

ohjelmistoja. Ohjelmistojen avulla aineistosta pystyttiin poimimaan frekvenssejä ja suorittamaan 

erilaisia ristiintaulukointeja, joiden avulla aineistosta saatiin nostettua esille tutkimusasetelman 

kannalta keskeisiä tietoja.  
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Tilastollisten tutkimusmenetelmien lisäksi tutkimustulosten analyysissä käytettiin hyväksi 

paikkatietojärjestelmiä. Paikkatietojärjestelmät ovat nousseet merkittäväksi positivistista 

metodologiaa soveltavaksi tutkimusalaksi nykymaantieteessä, ja ne tarjoavat mahdollisuuden 

tarkastella tilastollisia ilmiöitä hyvinkin tarkkoihin maantieteellisiin alueisiin jaettuna (Häkli 1999, 

59) Tässä tutkimuksessa paikkatieto-ohjelmisto Mapinfon avulla on havainnollistettu 

maantieteellisiä eroavaisuuksia seurojen kannatuksessa luomalla erilaisia teemakarttoja. Lisäksi 

puskurointien avulla on pystytty tutkimaan kannattajien sijaintia suhteessa tiettyihin pisteisiin, 

kuten Tampereen jäähalliin 

 

2.3 Sosiaalinen media tutkimusvälineenä 
 

Perinteisen postitse lähetettävän lomaketutkimuksen sijaan tutkimuksen aineisto kerättiin 

hyödyntämällä sosiaalista mediaa. Sosiaalinen media on käsitteenä vielä varsin tuore, ja sille on 

olemassa erilaisia määritelmiä. Sanastokeskus TSK:n (2010, 14) määritelmän mukaan sosiaalinen 

media, toisin sanoen yhteisöllinen media, on ”tietoverkkoja ja tietotekniikkaa hyödyntävä 

viestinnän muoto, jossa käsitellään vuorovaikutteisesti ja käyttäjälähtöisesti tuotettua sisältöä ja 

luodaan ja ylläpidetään ihmisten välisiä suhteita”. Sanastokeskus TSK:n mukaan sosiaalinen media 

voidaan myös määritellä vuorovaikutteisuuteen ja käyttäjälähtöisyyteen perustuviksi 

viestintävälineiksi, viestintäkanavaksi tai -ympäristöksi.  

 

Tutkimuksen aineiston keruussa käytettiin apuna internetissä toimivaa verkkoyhteisöpalvelu 

Facebookia. Kyselyaineiston keräämisen aikaan vuoden 2010 heinäkuussa Facebookin 

käyttäjämäärä ylitti 500 miljoonan ihmisen rajan (YLE 2010), ja se oli esimerkiksi vuonna 2009 

internetin suosituin yhteisöpalvelu (Kazeniac 2009). Maaliskuussa 2011 Facebook oli toiseksi 

suosituin internet-sivusto Suomessa sekä koko maailmassa (Alexa Internet 2011b, 2011c).  

 

Facebook-fanisivujen hyödyntäminen kyselyn levittämisessä rajasi vastaajajoukon internetiä 

käyttäviin henkilöihin, jotka ovat julkisesti Facebookissa ilmoittaneet pitävänsä joko Tapparasta tai 

Ilveksestä. Facebookin suuri suosio mahdollisti kuitenkin monipuolisen vastaajajoukon. Internet-

sivustojen seurantaan erikoistuneen Pingdomin (2010) mukaan 35–44-vuotiaat ovat suurin 

sosiaalisten medioiden käyttäjäryhmä Yhdysvalloissa ja keskimääräinen facebook-käyttäjä on 37-

vuotias. Verkkoliikenteen seurantaan erikoistuneen Alexa Internetin (2011a) mukaan ainoastaan yli 

55-vuotiaat ovat aliedustettuina Facebookissa suhteessa yleiseen internet-populaatioon.  
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Useat perinteisen kyselytutkimuksen käytännöt eivät ole suoraan sovellettavissa sosiaalisen median 

kautta suoritettuun kyselytutkimukseen. Metsämuurosen (2009, 61) mukaan kvantitatiivisessa 

tutkimuksessa kyselyyn vastaajat voidaan valita joko satunnaisesti tai ei-satunnaisesti. 

Metsämuurosen mukaan satunnaisotantaa pidetään yleisesti ottaen parempana, ja se lisää 

tutkimuksen luotettavuutta. Kuitenkin esimerkiksi Facebookin ryhmien jäsenistä ei tiedetä muuta 

informaatiota kuin nimi, joten erilaisten otantojen suorittaminen on vaikeaa. Tämän tutkimuksen 

otosryhmäksi valikoituivat kaikki Ilves-Hockeyn ja Tapparan Facebookin virallisten fanisivujen 

jäsenet, joten kyseessä on kokonaistutkimus. Facebookin laajan suosion vuoksi fanisivujen 

kannattajajoukko voidaan kuitenkin nähdä kohtuullisen kattavana otoksena koko seurojen 

fanipopulaatioista, vanhempaa kannattajakuntaa lukuun ottamatta. 

 

Facebookissa käyttäjät esiintyvät pääsääntöisesti omalla nimellään ja keräävät kavereita itselleen 

lähettämällä kaveripyyntöjä. Urheiluseuroille ja muille organisaatioille Facebook tarjoaa 

mahdollisuuden perustaa esimerkiksi fanisivut, joista kannattajat voivat sitten ilmoittaa 

tykkäävänsä. Fanisivun perustaja voi lähettää faneille päivityksiä, jotka tulevat näkyviin fanien 

uutissyötteeseen. Sosiaalinen media onkin kovaa vauhtia yleistynyt tiedottamisen ja markkinoinnin 

kanava erilaisille organisaatioille. Facebookin kautta esimerkiksi urheiluseurat pystyvät 

informoimaan kannattajiaan tulevista otteluista ja muista tapahtumista nopeasti ja edullisesti. 

Urheiluseurojen sivustot ovat erittäin suosittuja Facebookissa. Samalla seuralle voi olla perustettu 

monta eri sivustoa tai ryhmää, sillä kuka tahansa voi perustaa uuden ryhmän haluamalleen asialle. 

Esimerkiksi 4.8.2010 ”Tappara” -nimisiä ryhmiä tai fanisivuja Facebookissa oli 17 kappaletta ja 

hakusanalla ”Tappara” ryhmiä tai fanisivuja löytyi yhteensä 131. Tapparan sivustoista ja ryhmistä 

jäsenmäärältään selvästi suurin oli virallinen ”Tappara official” -sivusto (Facebook 2011a), jossa 

jäseniä oli lähes 8500. Lisäksi epävirallisessa Tappara -ryhmässä jäseniä oli 3 972, muiden ryhmien 

sekä sivujen jäsenmäärien jäädessä korkeintaan muutamiin satoihin. Ilveksen kohdalla toistuu sama 

ilmiö. Ryhmiä ja sivuja löytyy useita, mutta Ilveksen kohdalla selvästi suurin ryhmä oli 

epävirallinen Ilves-sivusto, jossa jäseniä oli 10 155. Ilves-Hockeyn ylläpitämä virallinen Ilveksen 

jääkiekkojoukkueen sivusto ”Ilveshockey” (Facebook 2011b) oli jäseniä kerännyt hieman alle 

2 300. Suuri ero epävirallisen sivuston ja Ilves-Hockeyn virallisen sivuston jäsenmäärissä selittynee 

sillä, että epävirallinen sivusto on ollut Facebookissa pidemmän aikaa kuin Ilves-Hockeyn sivusto. 

Lisäksi epävirallinen ryhmä kerää myös Ilveksen muiden lajien joukkueiden kannattajia, kun taas 

Ilveshockey-fanisivu on puolestaan profiloitunut pelkästään Ilveksen jääkiekkojoukkueeseen. 
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Kysely julkaistiin seurojen virallisten Facebookin fanisivustojen (”Tappara official” ja 

”Ilveshockey”) kautta heinäkuussa 2010. Lisäksi Ilveksen epävirallisen Facebook-sivuston seinälle 

laitettiin linkki kyselyyn. Faniryhmien jäsenmäärät kasvavat kaiken aikaa, joten tarkkaa lukua siitä, 

kuinka moni ihminen vastaanotti vastauskutsun, on mahdotonta sanoa. Elokuun alussa vuonna 2010 

”Tappara official” -fanisivustoon kuului yhteensä 8427 Facebookin käyttäjää. Samaan aikaan 

”Ilveshockey” -sivulla jäseniä oli 2265. Fanisivujen jäsenille lähetettiin ryhmien ylläpitäjien 

toimesta kutsu tulla vastaamaan kyselyyn. Viesti sisälsi lyhyen selostuksen tutkimuksesta ja linkin 

kyselylomakkeeseen. Fanisivujen ylläpitäjien lähettämä viesti lähetettiin jokaisen seurojen 

fanisivuista tykänneen kannattajan uutisseinälle, minkä lisäksi viesti jäi näkyviin myös molempien 

faniryhmien omille seinille.  

 

Seurojen Facebook-fanisivujen jäsenten valitseminen vastaajajoukoksi oli helppo ja käytännöllinen 

tapa tavoittaa tuhansia tamperelaisten jääkiekkoseurojen kannattajia, joten mahdollisimman suuren 

vastaajajoukon saamiseksi lähetettiin vastauskutsu kaikille ryhmien jäsenille. Sivustoihin kuuluu 

hyvin monenlaisia ihmisiä eri puolelta Suomea, joita yhdistää toisiinsa saman jääkiekkoseuran 

kannattaminen. Tällä tavoin aineistosta muodostui monipuolinen ja kyselyyn saatiin vastauksia 

ympäri Suomea. Sosiaalisen median käyttäminen tutkimusvälineenä tarjosi myös mahdollisuuden 

saada reaaliaikaista palautetta kyselystä, mitä voidaan pitää selvänä etuna perinteiseen 

postikyselyyn verrattuna.  

 

2.4 Tutkimuksen validiteetti ja reliabiliteetti 
 

Tieteellisen tutkimuksen peruslähtökohtiin kuuluu muun muassa tutkimuksen pätevyys, 

luotettavuus sekä puolueettomuus (Heikkilä 1998, 30). Tutkimuksen tulee olla luotettava ja 

läpinäkyvä, jotta tulokset olisivat uskottavia. Tutkimuksen onnistumisen kannalta oleellista on 

tutkimuksen validiteetti eli pätevyys. Validiteetilla tarkoitetaan Metsämuurosen (2009, 65) mukaan 

sitä, että tutkimuksessa tutkitaan niitä asioita, mitä on tarkoitus tutkia. Heikkilä (1998, 30) 

määrittelee validiteetin systemaattisen virheen puuttumiseksi.  

 

Validiteetti voidaan jakaa sisäiseen ja ulkoiseen validiteettiin. Sisäinen validiteetti tarkoittaa 

tutkimuksen omaa luotettavuutta, kuten esimerkiksi tutkimuksen teoriapohjan, käsitteiden tai 

mittareiden oikeutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Ulkoinen validiteetti taas tarkoittaa sitä, kuinka 

tutkimus on yleistettävissä. Ulkoisen validiteetin kannalta keskeinen tekijä on tutkimusasetelma, 
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jossa tulisi pyrkiä eliminoimaan mahdollisimman monta luotettavuuden uhkaa. (Metsämuuronen 

2009, 65.) Validiuden tarkastelu jälkikäteen on hankalaa, joten survey-tutkimuksessa se on 

varmistettava huolellisella etukäteissuunnittelulla ja tarkoin harkitulla tiedonkeruulla. 

Tiedonkeruussa käytettävän tutkimuslomakkeen kysymysten on mitattava oikeita asioita, ja niiden 

tulee kattaa koko tutkimustehtävä (Heikkilä 1998, 30). Tässä tutkimuksessa validiteetti varmistettiin 

kyselylomakkeen ennakkotestauksella ja mahdollisimman hyvällä tutkimuksen suunnittelulla.  

 

Reliabiliteetilla eli luotettavuudella tarkoitetaan tutkimustulosten tarkkuutta. Tutkimustulokset eivät 

saa olla sattumanvaraisia, ja tutkimus tulee olla toistettavissa samanlaisin tuloksin. Tutkimuksen 

reliabiliteetin kannalta keskeistä on, että tutkija on koko tutkimuksen ajan tarkka ja kriittinen. 

Tilastollisessa tutkimuksessa otoskoon on oltava tarpeeksi suuri ja kohderyhmän 

tarkoituksenmukainen, jotta tulokset eivät ole sattumanvaraisia (Heikkilä 1998, 30–31). Tämän 

tutkimuksen reliabiliteettia on edesautettu mahdollisimman loogisella ja tarkalla aineiston 

käsitellyllä ja kuvaamisella. Esimerkiksi vastaajien syntymävuotta kysyttäessä kaikki 

tulkinnanvaraiset vastaukset jätettiin pois laskuista. Lisäksi kaikki tutkimuksen vaiheet ja valinnat 

on kuvattu avoimesti, jotta tutkimus olisi mahdollisimman ”läpinäkyvä”.   

 

Hyvän tutkimuksen on oltava myös objektiivinen eli puolueeton. Tutkimukseen liittyy aina tutkijan 

subjektiivisia valintoja koskien esimerkiksi tutkimusmenetelmää, kysymysten muotoilua, 

analysointimenetelmiä tai raportointitapaa. Tutkijan pitää huolehtia, että omat poliittiset tai 

moraaliset vakaumukset eivät vaikuta näihin valintoihin. (Heikkilä 1998, 31.) Tässä tutkimuksessa 

objektiivisuutta edesauttaa se, että tutkija ei ole kummankaan kohteena olevan jääkiekkoseuran 

kannattaja. Tutkimus on lähtenyt liikkeelle Ilves-Hockeyn aloitteesta, minkä lisäksi Tamhockey 

avusti kyselylomakkeesta tiedottamisessa. Tutkimus on tehty tieteellisistä lähtökohdista, joten 

seuroja käsitellään tutkimuksessa objektiivisesti ja tasapuolisesti. 

 

2.5 Tutkimuksen tieteenfilosofinen tausta 
 

Tutkimus on lähtökohdaltaan uutta kartoittava tutkimus. Kartoittavalle tutkimukselle tyypillistä on 

etsiä uusia näkökulmia ja löytää uusia ilmiöitä (Hirsijärvi ym. 2009, 138). Ilveksen ja Tapparan 

kannatukseen liittyy paljon erilaisia myyttejä ja mielikuvia, mutta aihetta ei kuitenkaan ole paljoa 

tutkittu. Mielikuvat toimivat tutkimuksen innoittajana, mutta pohjimmiltaan tutkimuksella 

kartoitetaan suhteellisen vähän tutkittua asiaa ja etsitään aineistosta esiin nousevia ilmiöitä.  
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Tutkimuksen metodologinen tausta on humanistisen maantieteen puolella, sillä keskeisenä 

lähtökohtana ovat yksilön subjektiiviset kokemukset ja mielikuvat. Humanistisessa maantieteessä 

tila käsitetään inhimillisen ja koetun kautta. Tässä tutkimuksessa päähuomio kiinnittyy nimenomaan 

yksilöiden kokemaan ja kuvittelemaan tilaan. Häklin (2004, 83) mukaan humanistisen maantieteen 

taustalla on ajatus siitä, että merkitykset ja erityisiin paikkoihin liittyvät tunteet ovat elämän 

kannalta vähintään yhtä tärkeitä kuin tilan fyysisyys. Tämänkin tutkimuksen taustalla on tulkinta 

tilasta yksilöllisesti koettuna ja käsitettynä elementtinä. Yksilöiden elämismaailman tutkiminen ja 

heidän urheiluseuraan identifioitumisen syiden tarkastelu voidaan katsoa kiinnittyvän humanistisen 

maantieteen behavioraaliseen tutkimusorientaatioon. (Häkli 1999, 75–76, 82.) 

 

Humanistisen maantieteen lisäksi tutkimus seuraa myös positivistista tutkimustraditiota. 

Tutkimuksen empiirisen aineiston keruukeinona käytettiin tilastollista lomaketutkimusta, joka 

tutkimusmenetelmänä perustuu vahvasti positivistiseen tieteenfilosofiaan. Positivistisen 

yhteiskuntatieteen taustalla on pyrkimys sellaisen tieteellisen tiedon tuottamiseen yhteiskunnasta, 

jonka avulla voidaan hallita ja ennakoida tulevaa. (Häkli 1999, 39). Positivistinen metodologia 

tukeutuu ihmistieteissäkin vahvasti luonnontieteisiin. Sen avulla pyritään tuottamaan tarkkaa tietoa, 

josta on poistettu kaikki spekulointi ja sellaiset elementit, joita ei voida empiirisesti todistaa. Häklin 

(1999) mukaan positivistinen metodologia on tieteellisissä piireissä saanut vuosien saatossa paljon 

kritiikkiä osakseen, ja sitä on pidetty vieraantuneena tutkimuskohteiden yhteiskunnallisesta 

elämästä. Positivistista metodologiaa on myös moitittu tietynlaisesta tieteen ylikorostamista. (Häkli 

1999, 41–44.)  

 

Vaikka tutkimuksessa hyödynnetään positivistisen ihmistieteen menetelmiä, on päähuomio 

kuitenkin selvästi humanistisen maantieteen puolella. Jo tutkimuksen keskiössä oleva alueellisen 

identiteetin käsite sotii positivismin periaatteita vastaan. Pelkästään tiukan positivistisesta 

näkökulmasta lähestyttynä tutkimuksesta olisi tullut hyvin yksipuolinen eikä ilmiöiden takana 

olevia syitä olisi voitu hahmottaa. Humanistisella, ymmärtävään pyrkivällä tutkimusotteella on 

pyritty huomioimaan ihmisten kokemukset, ja on haluttu tulkita ilmiöitä tavalla, johon ei tiukan 

positivistisen metodologian avulla olisi pystytty. Tutkimuksen lähtöasetelma on itse asiassa hyvin 

lähellä konstruktionistista maailmankuvaa. Konstruktionistisen metodologian lähtökohtana on 

todellisuus sellaisena kuin ihmisten arkiymmärrys sen tulkitsee (Häkli 1999,133). 

Konstruktionistinen maailmankuva perustuu myös ajatukseen, että ihmiset tuottavat todellisuuden 

ajattelunsa ja toimintansa kautta. Kuvitteellisen urheilumaantieteen tutkimus on kohdistunut 
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esimerkiksi siihen, minkälaista urheilumaantieteen maailmaa media tuottaa (Bale 2003, 166). 

Tämän tutkimuksen yhtenä peruskysymyksenä on, miten tamperelaisten seurojen kannattajat 

jäsentävät maantieteellisesti omat seuransa. Kysymys on hengeltään konstruktionistinen, mutta 

pääasiallisen aineistonkeruumenetelmänä käytetyn kyselylomakkeen vuoksi konstruktionismille 

tärkeä kielen ja käsitteiden rooli jouduttiin jättämään tutkimuksessa vähemmälle. 

Konstruktionistinen maailmankuva näkyykin enemmän tutkimuksen taustavaikuttajana. 

 

Tutkimusaineiston analyysissä näkyy sekä tutkimuksen positivistinen että humanistinen lähtökohta. 

Kerätystä empiirisestä aineistosta on luotu positivistiselle maantieteelle tyypillisiä karttoja ja 

tilastoja, joiden takana olevia syitä pyritään ymmärtämään vastaajien subjektiivisten kokemusten ja 

mielipiteiden kautta. Erilaisten tutkimusorientaatioiden käyttäminen tuo mukanaan myös ristiriitoja. 

Häklin (1999, 82) mukaan humanistisen metodologian kannattajat ovat pyrkineet irrottautumaan 

positivistisen maantieteen karttapisteistä ja fyysisistä etäisyyksistä maantieteen ensisijaisena 

kuvauksena. Tässä tutkimuksessa karttoja käytetään muun muassa kuvaamaan kannattajien fyysistä 

sijoittumista ja ilmentämään heidän subjektiivisia mielikuvia. 

 

Tutkimuksen kohteena on osaltaan myös postmoderni, jälkiteollinen yhteiskunta. Tutkimusteeman 

taustalla on idea yhteiskuntaluokkien häviämisestä ja paikallisten identiteettien merkityksen 

heikentymisestä. Tavoitteena on kuitenkin löytää pirstaloituneesta tilasta alueellisen identiteetin 

osia. Lähtökohtaisena oletuksena kuitenkin on, että tutkittava alue on niin monimuotoinen, että 

kovin jyrkkiä yleistyksiä tai ”suuria kertomuksia” tuskin pystytään esittämään (Häkli 1999, 164). 

  

Tieteellinen perusta rakentuu ihmismaantieteen lisäksi vahvasti myös sosiologian ja 

sosiaalipsykologian varaan. Tutkimuksessa tutkitaan sosiaalisen ympäristön roolia yksilön 

identiteetin kehityksessä, jolloin taustateoriat tulevat luonnollisesti näiden alojen parista. Faniuden 

tutkimus on erityisesti painottunut sosiaalipsykologian suuntaan, ja varsinkin sosiaalisen 

identiteetin teoriaa käytetään usein pyrittäessä ymmärtämään yksilön identifioitumista johonkin 

yhteisöön. Tässä tutkimuksessa keskitytään etenkin identifioitumisprosessin alkuun ja 

asuinympäristön vaikutukseen identifioitumisprosessissa. 
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3 TUTKIMUSKOHTEENA URHEILUSEURAN KANNATTAJAT 

 

3.1 Urheilufaniuden tutkimus 
 

Urheilu ja sen seuraaminen on jo pitkään ollut ihmisten läheisen mielenkiinnon kohteena. Urheilu 

herättää tunteita ja liikuttaa massoja ympäri maailmaa vuodesta toiseen. Urheilun sosiaalinen 

merkitys kasvaa kaiken aikaa ja se on keskeinen osa koko postmodernia populaarikulttuuria 

(Giulianotti 2005, 210). Urheilu ja erityisesti urheilufanit ovatkin jo pitkään olleet monenlaisen 

tieteellisen tarkastelun kohteena. Erityisesti jalkapallon ympäriltä on tehty monipuolista 

kansainvälistä tutkimusta. 1980-luvulla jalkapallon keskeisimpänä fanitutkimuksen kohteena oli 

britti-huliganismi, mutta 1990-luvulle tultaessa alettiin keskittyä yhä enemmän jalkapallon rooliin 

erilaisten identiteettien luojana ja ilmentäjänä (Gaffney 2009, 359). Fanius on käsitteenä varsin 

voimakas, ja siihen yhdistetään helposti eräänlainen kiihkokannatus. Giulianottin tavoin Grossberg 

(1995, 34–50) yhdistää faniuden populaarikulttuuriin ja käyttää esimerkkinä rockfaniutta. 

Tutkittaessa populaarikulttuurin yleisöä, on ihmiset usein jaettu passiivisiin kuluttajiin ja aktiivisiin 

faneihin. Grossberg korostaa kuitenkin, ettei yleisöä ole syytä jaotella näin mustavalkoisesti. Yleisö 

ei ole homogeeninen joukko, ja jokainen yksilö käyttää kulttuuria, kuten esimerkiksi jääkiekkoa eri 

tavoin. Tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan erotella kannattajia fanaattisuuden perusteella, vaan fania 

käytetään lähinnä kannattajan synonyyminä. Lisäksi kaikkia tutkimukseen osallistuneita voidaan 

pitää jonkinasteisina faneina, sillä he ovat Facebookissa ”tykänneet” suosikkiseuransa 

fanisivustosta. 

 

Wannin (2006, 359) mukaan urheiluseuran kannattaminen tarkoittaa ihmisen identifioitumista 

johonkin tiettyyn urheiluseuraan. Kannattajan, tai toisin sanoen fanin, suhde urheiluseuraan on 

monitahoinen. Kannattajat eivät yleensä kuulu suoraan varsinaiseen seuraorganisaatioon, mutta 

kannattajia ei myöskään ole syytä pitää seurasta irrallisena osana. Harri Heinonen (2007) luonnehtii 

faniutta jäsenyydeksi, joka samaan aikaan pitää sisällään ulkopuolisuuden sekä vastakkaisuuden. 

Heinosen mukaan fani on elimellinen osa joukkueeksi nimitettyä sosiaalista yksikköä, mutta 

samalla fani on kuitenkin varsinaisen pelaajista koostuvan yhteisön ulkopuolella katsojan ja 

kuluttajan roolissa. (Heinonen 2007, 134.)  
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Kannattaja elää mukana joukkueen suorituksissa ja voi suhtautua yhtä kiihkeästi joukkueen 

tapahtumiin kuin itse pelaajatkin, vaikka hän ei olekaan kirjaimellisesti joukkueen jäsen. Heere 

(2005, 9) määrittelee kolme syytä, miksi kannattajat on laskettava urheiluseuran osaksi. Ensinnäkin 

kannattajat vaikuttavat kotikenttäedun kautta joukkueen suorituksiin. Toiseksi kannattajilla on 

keskeinen vaikutus joukkueen talouteen. Mikäli joukkueella on laaja fanipohja, se kiinnostaa myös 

mediaa ja sponsoreita. Kolmas Heeren mainitsema peruste on, että fanit voivat toimia seuran 

omistajina erilaisten järjestelyjen kautta. Heinosenkin (2007, 124) mukaan ”kannattajat ovat 

keskeinen osa seuraa, sillä ilman faneja seurat eivät olisi mitään”. 

 

Kannattajia ei siis ole syytä pitää joukkueesta irrallisina, ulkopuolisina seuraajina, vaan kannattajat 

ovat olennainen osa seuraa ja sen alueellista sidosta. Kannattajien kautta seura tavallaan jalkautuu 

ihmisten keskuuteen. Voidaan ajatella, että kannattajat ovat seuran juuret, joiden kautta seuran 

kannatusalue rakentuu. Koko tämän tutkimuksen lähtöasetelma korostaa kannattajien roolia osana 

seuran identiteettiä. 

 

Fanit voivat myös toimia tietynlaisina lähetyssaarnaajina ja kannattajien muuttoliikkeen myötä 

seuran suosio voi ajan myötä levitä uusille alueille. Seurojen alueelliset sidokset eivät siis missään 

nimessä ole kiveen hakattuja, vaan ne voivat muuttua ajan myötä ja ovat alttiita yhteiskunnallisille 

muutoksille. Seuravalintaan liitetään usein ajatus suosikkiseuran periytymisestä ”isältä pojalle”. 

Niinpä Tampereeltakin muualle Suomeen muuttava jääkiekkokannattaja voi juurruttaa uuteen 

asuinpaikkaansa Tapparan tai Ilveksen kannatusta. Kannattajat saattavat käyttää seuran fanituotteita 

ja sosiaalisen kanssakäymisen kautta vahvistaa seuran asemaa eri alueilla.  

 

Suomessa joukkueurheiluseurojen kannattajia on tutkittu usein sosiologisesta näkökulmasta. 

Heinonen (2005) käsitteli väitöskirjassaan suomalaisia englantilaisen Everton-jalkapalloseuran 

kannattajia. Anttilan ja Ruonavaaran toimittama Jääkiekkoilta Turussa: Tutkielmia kiekkoyleisöstä 

(2001) tutki turkulaisten kiekkoseurojen kannattajia muun muassa paikallisidentiteetin 

näkökulmasta. Teoksessa on paljon samoja elementtejä tämän tutkimuksen kanssa, sillä Ruonavaara 

ja Anttila tarkastelivat saman kaupungin jääkiekkoseuran kannattajien paikallisuutta ja esimerkiksi 

peleissä käymisen motiiveja. Myös Raento ja Husso (1998) käyttivät paikallisidentiteetin ja 

jääkiekon suhdetta lähtökohtana tutkiessaan Rauman Lukon ja Porin Ässien kilpailuasetelmaa. 

Kivinen, Mesikämmen ja Metsä-Tokila käsittelivät Kylmä kiekkosota – teoksessaan (2000) 

jääkiekon kaupallistumista, historiaa ja tulevaisuuden näkymiä sekä toivat esille 

pohjoisamerikkalaisen ja eurooppalaisen kiekkokulttuurin eroja. Nikusen toimittama Fanikirja: 
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Tutkimuksia nykykulttuurin fani-ilmiöistä (2008) ei varsinaisesti keskittynyt urheilukannattajiin, 

mutta teos kokosi yhteen artikkeleita Suomessa tehtävän fanitutkimuksen saralta. Itkosen ja 

Nevalan toimittamassa teoksessa Kuningaspelin kentät: Jalkapalloilu paikallisena ja globaalina 

ilmiönä (2007b) tarkasteltiin kansainvälisen ja kansallisen jalkapalloilun muutoksia monipuolisesti. 

Teos koostuu ulkomaisten ja kotimaisten kirjoittajien teksteistä, joissa tarkastellaan muun muassa 

jalkapalloilun asemaa eri maiden urheilumaissa, lajin kannattajakulttuureita sekä jalkapallon roolia 

osan erilaisia pienyhteisöjä. Kirjan artikkeleissa jalkapalloa lähestytään useasta eri näkökulmasta, ja 

käsittelyssä on esimerkiksi tässäkin tutkimuksessa käytettävä urheilumaantieteellinen 

lähestymistapa. Lisäksi pelkästään SM-liigaseurojen kannattajista on tehty viime vuosina useita 

opinnäytetöitä ja pro gradu -tutkielmia.  

 

3.2 Urheilu ja identiteetti 
 

Identiteetit ovat luonteva lähestymistapa tamperelaisten jääkiekkoseurojen ja alueiden välistä 

suhdetta tutkittaessa, sillä pohjimmiltaan kannattamisessa on kyse yksilön identifioitumisesta 

erilaisiin asioihin, kuten esimerkiksi urheiluseuraan tai alueeseen. 
 

3.2.1 Urheilu sosiaalisen identiteetin rakentajana 

 

Faniuden tutkimus on erityisesti painottunut sosiaalipsykologian suuntaan, ja varsinkin sosiaalisen 

identiteetin teoriaa käytetään usein pyrittäessä ymmärtämään yksilön identifioitumista johonkin 

yhteisöön. Burrin (2004, 94) mukaan sosiaalisen identiteetin teoria koostuu kolmesta perustavasta 

prosessista. Näitä ovat kategorisoiminen, identiteetti ja vertaileminen. Kategorisoimisessa jaamme 

maailman lukuisiin vastakohtapareihin ja siten paikannamme itsemme joihinkin kategorioihin. Burr 

korostaa, että ”jokainen sukupolvi ei keksi omia kategorioitaan, vaan kulttuuri välittää ne meille 

edellisiltä sukupolvilta”. Tämän vuoksi kategoriat ovat sosiaalisia ja yhteisiä. Lisäksi ihmiset ovat 

taipuvaisia korostamaan havainnoissaan oman kategoriansa yhtäläisyyksiä ja eri kategorioihin 

kuuluvien eroja. Tämän vuoksi myös osaltaan ihmiset herkästi stereotyypittelevät ihmisiä, joiden 

ajattelemme kuuluvan johonkin tiettyyn ryhmään. (Burr 2004, 94.) 

 

Samalla kun ihminen mieltää kuuluvansa joihinkin ryhmiin ja kategorioihin, hän rakentaa myös 

omaa identiteettiään. Identiteetti on siis yhdistelmä kaikkien niiden ryhmien jäsenyyksistä, joihin 

miellämme kuuluvamme. Eri ryhmien jäsenyydet eivät kuitenkaan ilmene koko aikaa, vaan ne 
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aktivoituvat ja passivoituvat tilanteen mukaan. Burr käyttää yhtenä esimerkkinä tästä 

jalkapallofaniutta, joka joillakin voi aktivoitua vain pelipäivinä, kun taas toisille joukkueen 

kannattaminen on keskeinen osa identiteettiä. (Burr 2004, 94–95.) Identiteeteistä puhuttaessa 

tärkeää onkin huomioida identiteettien moninaisuus ja päällekkäisyys. Tapparan ja Ilveksen 

kannatuskin näyttelee erilaista roolia eri ihmisille, osalle suosikkiseuraan identifioituminen voi olla 

tärkeimpiä identiteetin palasia, kun taas toisille suosikkijääkiekkoseura on vain yksi mielenkiinnon 

kohde muiden joukossa. 

 

Saman urheiluseuran kannattajat voidaan käsittää eräänlaisena yhteisönä, vaikka he eivät olisikaan 

aktiivisesti tekemisissä muiden kannattajien kanssa. Yhteisöt rakentuvatkin usein ”kuvitellun” 

yhteisöllisyyden varaan. Andersonin (2007, 39) mukaan esimerkiksi kansakunnat ovat kuviteltuja, 

sillä edes pienimpien kansakuntien jäsenet eivät voi tavata useimpia kanssakansalaisiaan. 

Empiirisessä yhteisötutkimuksessa on vakiintunut käsitteellinen kolmijako, jonka mukaan yhteisö 

voidaan käsittää 

 

1. alueellisesti rajattavissa olevan yhteisönä, 

2. sosiaalisen vuorovaikutuksen yksikkönä ja 

3. yhteenkuuluvuuden tunteiden ja muiden symbolista yhteneväisyyttä osoittavien ilmiöiden 

yksikkönä (Lehtonen 1990, 17). 

 

Urheilujoukkueen kannattajien muodostaman yhteisön sisältä löytyy jossain määrin kaikkia näitä 

tekijöitä. Yhteenkuuluvuuden tunteista ja symbolista yhteneväisyyttä jääkiekkojoukkueiden 

tapauksessa edustavat esimerkiksi joukkueen fanituotteet. Pukeutumalla joukkueen logolla 

varustettuihin vaatteisiin viestitään samalla muille ihmisille, mihin yhteisöön kuulutaan. 

Toisenlainen esimerkki tästä on Facebookissa suosikkiseuran fanisivustosta ”tykkääminen”. 

Esimerkiksi huhtikuuhun 2011 mennessä noin 14 000 ihmistä olivat ”julkistaneet” Facebookissa 

kannattavansa Tapparaa ”tykkäämällä” Tappara official -fanisivusta. Jääkiekkoseuran 

kannattaminen on siis selvästi sellainen identiteetin osa, josta halutaan viestittää myös muille. 

 

Sosiaalisen vuorovaikutuksen yksikköinä jääkiekkojoukkueen kannatuksessa voidaan nähdä 

esimerkiksi ottelutapahtumat, joissa tavataan muita samaan yhteisöön kuuluvia ja kannustetaan 

yhdessä omaa joukkuetta. Toinen esimerkki sosiaalisesta vuorovaikutuksesta omaan yhteisöön 

kuuluvien kanssa ovat internetin sosiaaliset mediat. Erilaisilla keskustelupalstoilla voi keskustella 
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omaan joukkueeseen liittyvistä asioista muiden samanhenkisten kanssa ja esimerkiksi Facebookissa 

voi liittyä joukkueen faniksi. 

 

Tämän tutkimuksen kannalta mielenkiintoisin käsitteellisen kolmijaon osa-alue on yhteisö 

alueellisesti rajattavana yksikkönä. Sosiaalisen identiteetin teorian mukaan omien ryhmien ja toisten 

ryhmien väliset vertailut tarjoavat pohjan omanarvontunnollemme. Kun korostamme omaa 

ryhmäämme ja vähättelemme vertailuryhmiä, vahvistamme samalla omanarvontuntoamme. (Burr 

2004, 95–96.) Yksi tapa tehdä eroa toisiin ryhmiin on alueellisten rajojen hahmottelu. Paasin (1996, 

27) mukaan rajojen hahmottelu onkin tyypillistä kaikille sosiaalisille ryhmille ja systeemeille. 

 

Oman seuran kannattaminen on osa yksilön sosiaalista identiteettiä, joka pohjimmiltaan perustuu 

samankaltaisuuden tuntemiseen muiden samaan ryhmään kuuluvien kanssa. Tällöin myös 

välttämättä tehdään eroa toisiin ryhmiin ja vahvistetaan tätä kautta omaa identiteettiä. (Ruonavaara 

2001, 22.) Esimerkiksi Argentiinassa jalkapalloseuran kannattaminen on keskeinen osa miljoonien 

ihmisten identiteetin rakentumista. Nämä identiteetit pohjautuvat lukuisiin eri osa-alueisiin, kuten 

historiaan, perhetaustaan, kansallisuuteen, yhteiskuntaluokkaan, etniseen taustaan, asuinalueeseen ja 

ammattiin (Gaffney 2009, 169). 

 

3.2.2 Urheiluseura ja paikallisidentiteetti 

 

Yksi keskeisimmistä urheiluun liitetyistä identiteeteistä on paikallisidentiteetti. Paasin (1986, 29) 

mukaan ”paikka on niiden merkitysten kokonaisuus, joka yksilölle muodostuu hänen jokapäiväisten 

rutiiniensa kautta”. Leicesterin yliopistossa (Sir Norman Chester Centre for Football Research 

2002, 3–4) tehdyn tutkimuksen mukaan paikallisylpeys on merkittävin syy seuran kannattamisen 

taustalla englantilaisten jalkapallojoukkueiden kannattajien keskuudessa. Turussa jääkiekkoyleisön 

parissa tehdyn kyselyn mukaan TPS:n kannattajista peräti 79 prosenttia oli valinnut seuran 

suosikikseen turkulaisuuden vuoksi, joten paikallisuudella on suuri merkitys kannattajille (Pöntinen 

2001, 118).  

 

Urheiluseurojen alueelliset suhteet eivät ole vain jäänteitä historiasta, vaan niitä myös selvästi 

pidetään yllä tietoisesti ja niillä on merkitystä vielä nykypäivänä. Esimerkiksi Yhdysvalloissa monet 

pikkukaupungit toivottavat vierailijan tervetulleeksi kyltillä, jossa ilmoitetaan kaupungin 

urheilusaavutukset (Bale 2003, 15–16). Paikallinen urheiluseura nähdään siis paikallisylpeyden 
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aiheena, jota on syytä mainostaa muille. Urheiluseurat ovatkin nykyisin yksi tärkeimmistä 

paikallisidentiteetin lähteistä (Kortelainen 2007, 71). 

 

Raento ja Husso (1998) tarkastelivat artikkelissaan jääkiekon ja paikallisen identiteetin suhdetta 

Satakunnassa, jossa Rauman Lukko ja Porin Ässät kilpailevat keskenään. Raennon ja Husson 

suorittaman kyselyn perusteella Ässien ja Lukon kannatus rajautuu alueellisesti varsin selvästi ja 

seuroilla on selvät omat kannatusalueensa. Seurojen kannatuksen jakaantumiseen maantiede 

vaikuttaa selvästi. Raennon ja Husson mukaan Porin Ässät houkuttelee yleisöä kotipeleihinsä 

kaukaa Pohjanmaalta, sillä suoraan Porin pohjoispuolella ei ole kilpailevia liigaseuroja. Rauma taas 

sijaitsee Porin, Turun ja Tampereen puristuksessa, joten Lukon vaikutusalue on Ässiä pienempi.  

(Raento & Husso 1998, 37.) 

 

Satakunnan tilanne ei luonnollisesti ole suoraan verrannollinen saman kaupungin joukkueiden, 

kuten esimerkiksi Tapparan ja Ilveksen kilpailutilanteeseen, sillä Lukko ja Ässät edustavat jo 

lähtökohtaisesti eri kaupunkeja. Kilpailuasetelma Satakunnassa kuitenkin on verrattavissa saman 

kaupungin seurojen väliseen kisailuun, sillä esimerkiksi Lukon kannattajista 79 prosenttia piti Ässiä 

ykkösvihollisena. Raento ja Husso korostavat läheisen kilpailijan merkitystä me-hengen 

ylläpitämiseen sekä symboliseen rajanvetoon ja muista erottumiseen. Kannattajat mielsivät Lukon 

ja Ässät ”paikallisiksi, keskenään kilpailevien satakuntalaisten naapurikaupunkien edustajiksi”. 

Ottelut helsinkiläisiä seuroja vastaan koettiin taas pienten maaseutukaupunkien vastarintana suuren 

pääkaupungin elitismiä ja ”rahajoukkueita” vastaan. Ässät ja Lukko rakentavat yhdessä 

kilpailuasetelmansa kautta paikallista sekä seutukunnallista yhteenkuuluvuuden tunnetta, ja 

vastakkainasettelua pidetään tietoisesti elossa. Raumalla ja Porissa jääkiekko vaikuttaa päivittäisen 

elinympäristön fyysiseen ja toiminnalliseen jäsentymiseen, ja se näkyy myös rakennetussa 

ympäristössä ja aluetaloudessa. (Raento & Husso 1998, 38–39, 41, 44.)  

 

Satakunnan esimerkki kuvaa urheiluseuran yhteyttä paikallisidentiteettiin. Ruonavaaran (2001, 23) 

mukaan ”kun ihmiset tuntevat yhteenkuuluvuutta asuinpaikkaansa, he samaistuvat suuressa määrin 

yhteisöön, jossa he elävät, ja siihen miljööseen johon yhteisö sijoittuu”. Kääntäen ajateltuna, kun 

ihmiset samaistuvat esimerkiksi jääkiekkojoukkueeseen, he samalla myös samaistuvat joukkueen 

kotipaikkaan. Samaistumisen kohteena olevan paikallisyhteisön ei kuitenkaan tarvitse tarkoittaa 

tiukkoja hallinnollisia alueita, vaan henkilöt muodostavat mielessään erilaiset rajat ja 

merkitykselliset symbolit samaistumisen kohteena olevalle yhteisölle (Karp, Stone & Yoels 1991, 

73). Ruonavaaran (2001, 24–25) mukaan henkilön mieltämän paikallisyhteisön ja varsinaisen 
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yhdyskunnan yhteen käyminen on mahdollista vain hyvin pienillä paikkakunnilla. Vähänkin 

isommassa kaupungissa asukkaiden paikallisyhteisöt jakautuvat hyvin erilaisiksi riippuen 

esimerkiksi sosiaalisista taustatekijöistä tai satunnaisista tekijöistä, kuten asuinalue tai asumisaika. 

 

Urheiluseuran kannattamisessa on paljon yhteisiä tekijöitä myös nationalismin kanssa. Eichbergin 

(2004, 13–16) mukaan suoritusurheilu tuottaa ”tuotteita” esimerkiksi senteissä, grammoissa, 

sekunneissa tai maaleissa, ja näiden tuotteiden kautta osoitetaan ”keitä me olemme”. Eichbergin 

mukaan kilpaurheilun malli korreloi saavutuksiin, tuottamiseen, kasvuun ja laajenemiseen 

suuntautuneen nationalismin kanssa. Urheilulla onkin vahvat yhteydet nationalismin kanssa ja 

esimerkiksi maaottelut ovat nykyaikana yksi näkyvimpiä nationalismin ilmenemismuotoja. 

Maajoukkueen kannattajilla on kuitenkin yleensä myös oma suosikkiseurajoukkue, mikä on yksi 

esimerkki ihmisen päällekkäisistä sosiaalisista identiteeteistä. Urheilu pystyy siis samaan aikaan 

vahvistamaan niin kansallista kuin paikallista identiteettiä (Bale 2003, 21). 

 

3.3 Urheilu, tila ja alue 
 

3.3.1 Urheilumaantiede 

 

Paikallisidentiteettejä tutkittaessa mukana on väistämättä myös alueellinen elementti. Urheilua 

onkin tutkittu myös maantieteellisestä näkökulmasta. Esimerkiksi jalkapallo tarjoaa 

mielenkiintoisen kohteen alueelliseen tarkasteluun, sillä vaikka se on maailman 

globalisoituneimpana pidetty laji, ovat jalkapalloseurat silti yhteyksissä myös paikallisiin kohteisiin, 

kuten katuihin ja stadioneihin (Gaffney 2009, 360). 

 

Urheilumaantieteen tutkimuksen keskeisenä hahmona on toiminut jo pitkään John Bale. Balen 

(2003, 2) mukaan urheilun tutkiminen on maantieteessä tärkeää, sillä urheilu on merkittävä osa 

taloudellista, poliittista ja sosiaalista elämää, ja se saa paljon tilaa myös mediassa. Bale näkee 

urheilussa jo lähtökohtaisesti paljon yhteistä maantieteen kanssa. Bale käyttää esimerkkinä 

suunnistusta, jossa kartta, kompassi ja reitin löytäminen ovat keskeisiä elementtejä. Kortelainen 

(2007, 72) taas nostaa esille jalkapallon, joka jo sinällään on peli jossa kilpaillaan alueiden 

hallinnasta. Urheilu on vuorovaikutuksessa fyysisen ympäristön kanssa ja Balen mukaan urheilun 

tutkiminen on maantieteen tavoin spatiaalista tiedettä, jossa on läsnä maantieteestä tuttuja asioita, 

kuten territoriaalisuus. Lisäksi tilan (space) ja paikan (place) käsitteet ovat keskeisiä sekä 
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maantietieteessä että urheilussa. Myös Kortelainen (2007, 51,71) korostaa paikan, tilan ja maiseman 

läsnäoloa urheilussa. Kortelaisen mukaan mielenkiintoisia tutkimuksenaiheita ovat muun muassa 

urheilun laajemmat tilalliset yhteydet, jotka voivat näkyä esimerkiksi rakentamisen aikaansaamina 

muutoksissa kaupunkitilassa ja maisemassa. Balen (2003, 5) mukaan urheilumaantiede keskittyy 

tutkimaan  

 

1. urheilua maapallon pinnalla ja sitä kuinka urheilu on levittäytynyt ajan mittaan; 

2. muuttuvaa urheilun maisemaa ja symbioosia urheilun ympäristön ja siihen osallistuvien 

toimijoiden välillä; sekä 

3. spatiaalisia ja ympäristöllisiä muutoksia urheilun toimintaympäristössä 

 

Tämä tutkimus tarkastelee nimenomaan muuttuvaa urheilun maisemaa ja symbioosia urheilun 

ympäristön ja siihen osallistuvien toimijoiden välillä. Urheilun toimintaympäristön muutos on myös 

vahvasti läsnä tutkielman taustalla. 

 

3.3.2 Alue ja alueen identiteetti käsitteenä 

 

Jokainen yksilö on jollain tavoin sidoksissa alueisiin. Paasin (1996a, 213) mukaan ”ihminen toimii 

alueiden muodostamassa toiminnallis-symbolisessa verkostossa, jossa paikallinen, alueellinen, 

kansallinen ja globaalinen kietoutuvat toisiinsa”. Alue onkin yksi keskeisistä ihmismaantieteen 

käsitteistä. Paasi (1986, 30–33) on hahmotellut nelivaiheisen prosessin, miten jokin alue 

institutionalisoituu. Paasin mukaan alueen muotoutuminen pitää sisällään 1) territoriaalisen 

hahmottumisen, 2) käsitteellisen hahmottumisen, 3) instituutioiden muodostumisen sekä 4) 

vakiintumisen. Alueen institutionalisoitumisteoria korostaa esimerkiksi kouluopetuksen ja 

tiedotuksen roolia, joten teoria pätee parhaiten hallinnollisiin ja funktionaalisiin alueisiin. Alueella 

ei kuitenkaan pidä käsittää pelkästään hallinnollisia yksiköitä, kuten vaikka Tampereen kaupunkia, 

vaan alue on huomattavasti monitahoisempi käsite. Tässä tutkimuksessa alue toimii 

perusyksikkönä, jonka avulla tarkastellaan tutkittavia ilmiöitä. Tutkimus liikkuu eri aluetasoilla ja 

tilanteen mukaan tutkittavana alueena on esimerkiksi postinumeroalue, Tampereen kaupunginosa 

tai Pirkanmaan kunta. Yleisimmin käytössä ovat Tampereen seudun postinumeroalueet sekä 

Tampereen kaupungin suunnittelualueet. Alue toimii käsitteellisenä apuvälineenä, jonka avulla 

pyritään ymmärtämään itse tutkimuskohdetta. Tässä suhteessa alue on tässä tutkimuksessa lähinnä 

mentaalinen luokitteluväline, jonka ympärille tutkimusta rakennetaan (vrt. Paasi 1986, 29). 
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Luvussa 2.1.2 tuotiin esille urheilun ja paikallisidentiteetin suhdetta. Paikalliseen identiteettiin on 

yhdistettävissä myös territoriaalisuuden käsite. Alueen territoriaalinen hahmottuminen on prosessi, 

jonka kuluessa alue rajautuu muista alueista eroavaksi yksiköksi (Paasi 1986, 31). 

Territoriaalisuudessa ihmisten sosiaalinen identiteetti yhdistyy johonkin tiettyyn alueeseen. 

Selvärajaisimpia territorioita ovat esimerkiksi valtiot, mutta territorioita on myös muunlaisia. Kun 

alueen rajanveto ei rakennu hallinnollisesti, on alueelle leimaa-antavampi kyseisen alueen ”idea”, 

eli erilaiset aluetta kuvaavat ainekset (Paasi 1986, 31). Esimerkiksi Kuusisto-Arponen (2003, 43) 

korostaa paikallisen tason territorioiden merkitystä. Yksi esimerkki territoriaalisuuden 

ilmenemisestä urheilun parissa ovat graffitit, joissa ilmoitetaan alueen kuuluvan jonkun seuran 

alueeseen. Tällaiset reviirin merkitsemiset ovat Balen (2003, 18) mukaan yksi urheiluun liittyvän 

lokalismin muoto, joka pohjimmiltaan heijastaa paikallisylpeyttä urheilun kautta aivan samalla 

tavalla kuin aiemmin mainitut yhdysvaltalaiskaupunkien tervetulokyltit.  

 
Alueellinen identiteetti on noussut merkittäväksi käsitteeksi maantieteessä ja monissa muissa 

tieteenaloissa (Paasi 2003, 475). Alueellinen identiteetti voidaan käsitteellisesti jakaa kahteen eri 

osaan. Paasi (2003, 478) erottelee alueen identiteetin ihmisten alueellisesta identiteetistä. Alueen 

identiteetti koostuu tekijöistä, joiden perusteella alue erottuu muista. Tällaisia tekijöitä voivat olla 

esimerkiksi maisema, luonto, rakennettu ympäristö, stereotypiat alueen ihmisistä tai vaikkapa 

historialliset tekijät (Paasi 2003, 477). Näiden varaan rakentuu mielikuvat, symboliikka ja 

odotukset, joita alueeseen liitetään. Alueellinen identiteetti voidaan käsittää eräänlaisena 

ihmisjoukon kollektiivisena identiteettinä. Se on kollektiivinen kertomus ”keitä ja millaisia 'me' ja 

'alueemme' ovat”.  Alueen identiteetin kannalta mielenkiintoista on se, kenen identiteetti ”meidän” 

identiteetti on. (Paasi 1996a, 222.) Castells (2009, 32) korostaa yhteisten kokemusten merkitystä 

kollektiivisen identiteetin rakentumisessa. Yhteisen historian ja kokemusten kautta väestöltään 

hyvin heterogeeniselle alueelle voi rakentua vahva identiteetti.  

 

Kollektiivisen identiteetin rakentuminen toisilleen tuntemattomien ihmisten keskuudessa on 

mielenkiintoinen ilmiö, ja konstruktionistisessa maantieteen tutkimuksessa on tutkittu erilaisten 

maantieteellisten kategorioiden yhteiskunnallista alkuperää ja muotoutumista (Häkli 1999, 142–

143). Esimerkiksi suomalaisen maakuntajaon syntymisessä merkittäviksi tekijöiksi ovat 

osoittautuneet koululaitos, alueellinen joukkotiedotus, maakuntalehdet sekä aktiiviset maakunta-

aktivistit (Paasi 1986, 286–291). Yksittäisen urheiluseuran nivoutuminen osaksi jonkun tietyn 

alueen identiteettiä ei voi kuitenkaan rakentua samalla tavalla. Esimerkiksi Tampereen kouluissa 
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tuskin opetetaan, millä alueilla kannatetaan Ilvestä ja millä alueella ollaan Tapparan kannattajia, 

vaan tietoisuus asiasta rakentuu muuta kautta.  

 

Alueen identiteetti heijastuu yksilön omaan alueelliseen identiteettiin ja on osa yksilön 

aluetietoisuutta. Paasi (1984, II) korostaa aluetietoisuuden sekä alueellisen identiteetin merkitystä 

maailmankuvamme spatiaaliselle dimensiolle. Paasin mukaan aluetietoisuuden käsite kuvaa ”yhtä 

yhteiskunnallisen tajunnan spatiaalisen ulottuvuuden leimaamaa eritysmuotoa, tietoisuutta siitä, 

miten 'meidän’ alueemme eroaa 'heidän' alueestaan. Identifioitumista johonkin alueeseen voidaan 

kutsua myös alueelliseksi identiteetiksi.” Paasin (1984, 37) mukaan aluetietoisuuden syntyminen 

vaatii yhteisötason solidaarisuuden olemassaoloa jonkun tietyn ”alueen” puitteissa, ja samalla se 

vaatii mekanismeja, joilla tulemme asiasta tietoiseksi.  

 

Paasi (1984, 93–94) tiedostaa yhteiskunnan erilaistumisen vaikutuksen yhteisöjen alueellisuuteen. 

Paasi toteaakin, että ihmisen sitoutuminen paikkaan muodostuu yhä enemmän päivittäisen 

sosiaalisen ja fyysisen ympäristön puitteissa, eli yhä enemmän varsinaisesta alueellisesta 

yhteisöllisyydestä irrallaan. Paasi (1986, 296) korostaa, että aktiivinen oman paikallisen identiteetin 

määrittely on tärkeä apuväline yhteiskunnan jatkuvassa rakennemuutokseen sopeutumisessa. 

 
3.3.3 Tila ja elämismaailma 
 

Yksi ihmismaantieteen ja tämän tutkimuksen peruskäsitteistä on tila. Häklin (1999, 83) mukaan 

humanistisessa maantieteessä tila tulkitaan inhimillisen elämän ja kokemisen kautta. Yksilö elää 

aina jossakin ympäristössä, jolla on fyysisten ominaisuuksiensa lisäksi myös yksilöllisesti 

merkittävä piirteensä. Humanistisessa maantieteessä usein ajatellaan, että paikkoihin liittyvät 

tunteet ja merkitykset voivat olla tärkeämpiä kuin tilan fyysisyys. (Häkli 1999, 83.) Jukarainen 

(2001, 49) ymmärtää tilat sosiaalisiksi muodostelmiksi, joihin ihmisillä on kaksisuuntainen suhde. 

Jukaraisen mukaan ihmiset sekä tuottavat tiloja että elävät niiden maailmassa. Ihmiset siis itse 

tuottavat muokkaavat tiloja ja samalla tilat vaikuttavat kaikkiin sosiaalisiin toimintoihin (Jukarainen 

2001, 49).  

 

Dearin ja Häklin (1998) mukaan tila tuli peruslähtökohdaksi maantieteeseen erityisesti 1990-luvun 

kaupunkitutkimuksen kautta. Kaupunkitutkimuksessa on pyritty selittämään ja ymmärtämään miten 

monimutkaisesti yhteenkietoutuvia sosiokulttuurisia, poliittisia ja taloudellisia prosesseja kehittyy 

ajassa ja tilassa. Tila ja aika voidaan nähdä ulottuvuuksina, joissa edellä mainitunlaiset inhimillisen 
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toiminnan prosessit ja sijaintisuhteet kirjautuvat. Tilaulottuvuutta korostamalla 

kaupunkitutkimuksessa pyritään syventämään yhteiskunnallisen elämän rakentumisen tarkastelua. 

(Dear & Häkli 1998, 59–61.) Urheilumaantieteessä tilaa on käsitelty esimerkiksi tarkastelemalla 

urheilupaikkoihin liitettyjä tunnelatauksia ja mielikuvia (Giulianotti 2005, 121–123). 

 

Tila on vahvasti mukana myös tämän tutkimuksen taustalla. Tutkimus lähtee liikkeelle ajatuksesta, 

ettei yksikään Tapparan tai Ilveksen kannattaja ole irrallaan tilasta, vaan sillä on väistämättä 

vaikutusta heidän elämäänsä, kuten esimerkiksi suosikkijääkiekkoseuran valintaan. Samalla 

kannattajat myös muovaavat tilasta omanlaistaan. Dearin ja Häklin (1998, 61) mukaan 

yhteiskunnalliset suhteet ”muotoutuvat tilallisesti”, ”ovat tilan ehdollistamia” sekä ”välittyvät 

tilassa”. Urheiluseurojen alueellisen tutkimisen kannalta mielenkiintoinen elementti on 

nimenomaan kannatuksen välittyminen tilassa. Yhteiskunnallisten suhteiden välittymistä tilassa 

heijastaa esimerkiksi erilaisten ”ideologioiden ja diskursiivisten muodostumien synty 

maantieteellisesti rajatulla alueella”(Dear & Häkli 1998, 61).  

 

Tässä tutkimuksessa pohjimmiltaan tutkitaan alueen ja yksilön suhdetta jääkiekkoseurojen 

kannatuksen kautta. Alueella tässä tapauksessa tarkoitetaan nimenomaan sitä aluetta, jossa kukin 

yksilö on asunut siihen aikaan kun on oman seuransa valinnut. Yhtenä ennakko-oletuksena oli, että 

useat ihmiset valitsevat oman suosikkijoukkueensa perhetaustan kautta. Paasin (1984, 24–25) 

mukaan perhe tai koti ei kuitenkaan ole ihmisen koko elämä, vaan se on aina osa laajempaa 

kokonaisuutta. Ihmisen elämään kuulu myös paljon muita tekijöitä, ja hän on aina osana laajempia 

sosiaalisia yhteisöjä. Tätä yksilön elämään vaikuttavaa kokonaisuutta voidaan kutsua elämistilaksi. 

Elämistila käsitteenä korostaa ihmiskeskeistä perspektiiviä tilaan. Paasin mukaan ”elämistilan 

ytimenä on jokapäiväinen ympäristö ja sen ihmisille merkityksellisiksi muodostuvat objektiiviset ja 

subjektiiviset rakenteet”. Elämistila siis ottaa huomioon yksilön vaikuttavat tekijät monesta eri 

näkökulmasta ja hyväksyy elämistilan kokemisen subjektiivisuuden. 

 

Käytännössä synonyyminä elämistilalle voidaan käyttää Leena Heleniuksen (2008, 22) 

väitöskirjassaan käyttämää elämismaailma käsitettä. Hän määrittelee elämismaailman olevan 

”havainnoijan sosiaalinen, yhteisöllinen ja tajunnallinen maailma, joka sijoittuu tiettyyn aikaan ja 

paikkaan”.  Heleniuksen mukaan ihminen jatkuvasti havainnoi aktuaalista maailmaa, mutta ihmisen 

kyvyt käsittää sitä ovat ”illuusioiden, virheellisen havaintokyvyn, emootioiden sekä persoonallisten 

ja kulttuuristen ristiriitaisuuksien raskauttamat”. Helenius kytkee elämismaailman yhteen 
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symbolitalous-termin kanssa. Hänen mukaan ”kaupungin symbolitalouden ytimen muodostavat 

myytit, tarinat, mielikuvat ja symbolit, jotka vahvistavat kaupunkimielikuvan muodostumista”.  

 

Tässä tutkimuksessa kiinnostus kohdistuukin näihin myytteihin, tarinoihin, mielikuviin ja 

symboleihin. Vaikka Helenius käsitteleekin symbolien merkitystä kaupunkien tulevaisuuden 

mielikuvien kautta, niin näiden symbolien kautta luultavasti myös tamperelaisten jääkiekkoseurojen 

alueellinen identiteetti rakentuu ihmisten mielissä.  
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4 JÄÄKIEKKO TAMPEREELLA 
 

 

Tapparan ja Ilveksen välisellä kilpailuasetelmalla on pitkät historialliset juuret, jotka varmasti 

vaikuttavat seurojen kannatukseen eri alueilla. Anssi Paasin (1996b, xix) mukaan alueet ja 

territoriot ovat sosiaalisia konstruktioita, joita pitää lähestyä historian kautta. Koska tutkimus 

tarkastelee Tapparan ja Ilveksen kannatusta alueellisesta näkökulmasta, on tärkeää ymmärtää 

seurojen ja koko Tampereen jääkiekon historiaa. Historia muovaa joukkueiden imagoa, ja seurat 

pyrkivät itse vahvistamaan identiteettiään tuomalla esille vanhoja saavutuksiaan. Esimerkiksi 

Hakametsän jäähallin katto on täynnä tamperelaisten seurojen mestaruusviirejä ja entisten 

suurpelaajien jäädytettyjä pelipaitoja. Historiasta löytyy myös maantieteellisiä kiinnekohtia 

seuroille. Historian merkitys seuraidentiteeteille ja kannattajille onkin kiistaton. 

 

Tampereen jääkiekkoseurat ovat saavuttaneet mittavaa menestystä vuosien saatossa ja sekä Tappara 

että Ilves kuuluvat Suomen menestyksekkäimpiin jääkiekkoseuroihin. Ilves on pelannut Suomen 

pääsarjatasolla eniten otteluita, ja sillä on myös eniten Suomen mestaruuksia, 16. SM-mitaleita Ilves 

on saavuttanut historiassaan yhteensä 37, ja se on pelannut pääsarjatasolla ensimmäisen kerran jo 

vuonna 1931. Tapparalle ja sen edeltäjälle TBK:lle SM-mitaleita on vuosien saatossa kertynyt 

yhteensä 35, joista mestaruuksia on 15. Pääsarjassa TBK ja Tappara ovat yhtä poikkeusta lukuun 

ottamatta pelanneet kaudesta 1942–1943 asti. (Jääkiekkokirja 2009–2010, 164.) SM-liigan 

maratontaulukossa (Jääkiekon SM-liiga 2011b) joukkueet olivat kauden 2010–2011 päätyttyä 

sijoilla yksi (Tappara) ja neljä (Ilves). Vaikka seurat hallitsivat Suomen jääkiekkoilua takavuosina, 

ovat viimeiset kaksi vuosikymmentä olleet vaisumpia. Tappara toki voitti mestaruuden vuonna 

2003, hopeaa vuosina 2002 ja 2001 sekä pronssia 1990. Ilveskin voitti hopeaa vuonna 1998, mutta 

muuten tamperelainen kiekkoilu on elänyt lievää laskukautta. (Jääkiekkokirja 2009–2010, 164.) 

 

Menestykseltään seurat ovat lähes identtisiä, mutta seurojen historiasta löytyy kuitenkin 

eroavaisuuksia, joista voidaan mahdollisesti löytää erottavia tekijöitä seurojen välille. Seuroilla on 

ollut selvät omat nousukautensa, jolloin ne ovat voittaneet useita mestaruuksia lyhyen ajan sisään. 

Tapparan kulta-ajat sijoittuvat selvästi 1950-luvun loppupuolelta 1960-luvun alkuun sekä 1970-

luvun loppupuoliskolta 1980-luvun loppupuolelle. 
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Seurojen juuret sijoittuvat 1930-luvulle. Ilves perustettiin vuonna 1931 ja ensimmäisen jääkiekko-

ottelun seura pelasi vuotta myöhemmin Visan radalla Näsijärven jäällä (Honkavaara 1981, 35). 

Vuonna 1934 alettiin Suomen mestaruudesta pelata sarjamuodossa ja Ilves saavutti heti pronssia. 

Myös Ilveksen pelipaikka vaihtui tuolloin ja joukkue siirtyi pelaamaan kotiottelunsa Palomäen 

uimalaan rakennetulle jääkiekkoradalle. Vuonna 1936 seura voitti ensimmäisen jääkiekon Suomen 

mestaruutensa ja siirtyi pelaamaan kotiottelunsa Mariankadun eteläpäähän. Sotien jälkeen vuonna 

1945 pelipaikaksi muuttui Koulukatu, joka toimi seuran kotiareenana Hakametsään muuttoon asti 

(Wacklin 2006, 23–24). Ennen Hakametsään muuttoa seuran kotiottelut pelattiin siis Tampereen 

keskustan länsiosassa. Ilveksen saavuttamista peräti 16 mestaruudesta peräti 14 tuli vuosien 1936–

1966 välillä. Ilves siis dominoi vahvasti suomalaisen jääkiekkoilun alkuvuosikymmeniä. Seuraavan 

mestaruutensa seura saavutti vuonna 1972, ja viimeisimmän mestaruuden Ilves saavutti nuorten 

tähtiensä, kuten Risto Jalon, Raimo Summasen ja Raimo Helmisen johdolla vuonna 1985 

(Jääkiekkokirja 2009–2010, 164.)   

 

Tapparan historia lähtee liikkeelle ruotsinkielisistä juurista. Vuonna 1932 perustettiin Tampereen 

ruotsalaisen yhteiskoulun omaksi seuraksi TBK eli Tammerfors Bollklubb. Wacklinin (2005, 12) 

mukaan TBK:n perustamisen lähtökohtana oli nimenomaan kielipolitiikka eikä perinteinen jako 

porvari- ja työläisleirien kesken.  Jääkiekko oli heti seuran ensimmäinen laji ja ensimmäinen ottelu 

pelattiin Ilveksen kakkosjoukkuetta vastaan vuonna 1934. Seurojen väliset raja-aidat eivät 

Wacklinin mukaan olleet alkuaikoina yhtä korkealla kuin nykypäivänä, vaan Ilves ja TBK jopa 

harjoittelivat yhdessä. SM-sarjassa joukkue pelasi ensimmäisen kerran kaudella 1942–43, ja 

ensimmäinen mitali tuli vuonna 1946, kun TBK voitti pronssia. Seuraavan seitsemän vuoden aikana 

TBK voitti peräti viisi pronssimitalia, kunnes joukkue voitti kolme peräkkäistä mestaruutta vuosina 

1953–55. (Wacklin 2005, 12.) 

 

Vuonna 1955 TBK:n jääkiekkojaosto vaihtoi nimensä Tapparaksi, koska sillä pyrittiin 

houkuttelemaan mukaan lisää jääkiekkoilua harrastavia nuoria (Wacklin 2005, 21–29). Tapparan 

ensimmäinen mestaruus tuli vuonna 1959 ja menestys jatkui myös 1960-luvulle. Yhteensä Tappara 

ja sitä edeltänyt TBK oli mitalikolmikossa 12 vuotta peräkkäin. (Jääkiekkokirja 2009–2010, 164.) 

1964 voittamansa mestaruuden jälkeisellä kaudella Tappara jäi kuitenkin sarjassa viimeiseksi ja 

putosi Suomen sarjaan, josta joukkue kuitenkin nousi heti seuraavaksi kaudeksi takaisin pääsarjaan. 

Menestys ei kuitenkaan jatkunut totuttuna ja joukkue joutui talousongelmiin. Seuraavan Suomen 

mestaruutensa se saavutti vasta vuonna 1975 entisen huippupelaajansa, Kalevi Nummisen, 

toimiessa valmentajana. Vuosien 1974–1988 välillä seura eli todellista kulta-aikaansa voittamalla 
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näiden vuosien aikana jaossa olleesta 14 mestaruudesta peräti kahdeksan. Tämä jakso huipentui 

1986–88, Tapparan voittaessa kolme perättäistä mestaruutta Rauno Korven valmennuksessa. 

(Wacklin 2005, 78, 223.) 

 

Menestyksekkäiden vuosien jälkeen seurasi hiukan vaisumpi jakso, sillä seuraavan mitalinsa seura 

voitti vasta 2001, ja Suomen mestariksi Tappara palasi vuonna 2003. Mestaruusvuosien välillä 

joukkue joutui muun muassa pelaaman liigakarsintoja Oulun Kärppiä vastaan, jotka Tappara 

kuitenkin selvitti. Tapparan menestys ajoittuu selvästi muutamiin pitkiin menestysputkiin, joiden 

aikana seura on ollut vuodesta toiseen mitaleilla. Joukkue hallitsi 1950- ja 60-luvun taitetta, 1970-

luvun loppua ja 1980-lukua. 1990-luku oli taas todella heikko menestyksen kannalta, mutta 2000-

luvulla seura on kuitenkin saavuttanut hiukan Ilvestä paremmin menestystä (Wacklin 2005, 223). 

Voisi olettaa, että nämä menestysputket näkyvät jollain tavalla myös Tapparan kannattajien 

ikäjakaumassa. Kotikentän osalta Tapparan juuret ovat Ilveksen tavoin Hakametsässä sekä Pyynikin 

seudulla, jossa esimerkiksi legendaarinen Koulukatu sijaitsee. 

 

Puhuttaessa tamperelaisesta jääkiekkoilusta ei pidä unohtaa Kooveetä (entisiltä nimiltään 

Tampereen Kilpa-Veljet ja KOO-VEE). Seura perustettiin vuonna 1929, ja se otti jääkiekon mukaan 

lajivalikoimaansa 1944. Koovee saavutti etenkin 1960-luvulla mittavaa menestystä pääsarjassa, sillä 

se voitti vuosina 1959–1968 yhden Suomen mestaruuden, kolme SM-hopeaa ja kaksi SM-pronssia. 

Lisäksi seura saavutti vielä vuonna 1977 SM-pronssia. (Jääkiekkokirja 2009–2010, 164.) Seura 

saavutti siis huippuvuosinaan merkittävää menestystä, mutta pääsarjassa se ei ole pelannut 1980-

luvun jälkeen, ja kaudella 2010–2011 seura pelasi Suomi-sarjassa kolmannella sarjaportaalla. 

Kooveen poistuminen huipputasolta on vaikuttanut myös Ilveksen ja Tapparan kannatukseen. 

Koovee on taustaltaan työväenseura, ja se kuuluikin Suomen urheiluelämää jakaneessa 

urheiluliittojen kisailussa Suomen Työväen Urheiluliittoon (TUL), josta se tosin erosi vuonna 1959 

(Paavola & Lahti). Koovee on edelleen yksi Suomen suurimpia urheiluseuroja, ja se toimii 

merkittävänä kasvattajaseurana myös jääkiekossa. Seuran poistuminen huipputasolta 1980-luvun 

alussa kuitenkin poisti selkeimmin hahmotettavan luokkajaon tamperelaisten pääsarjajoukkueiden 

kesken.  
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5 URHEILUSEUROJEN ALUEELLISUUS 
 

 

Koko tutkimuksen taustalla on ajatus siitä, että urheiluseurat eivät ole irrallaan alueellisesta 

yhteydestä, vaan seuroilla on omanlaisensa alueelliset sidokset. Seurat ovat monin eri tavoin läsnä 

alueilla, ja tätä kautta vaikuttavat ihmisten elämismaailmaan. Esimerkiksi Saksassa jalkapalloseura 

on saavutettavissa helpommin kuin apteekki, sillä maassa on yksi apteekki 3850 asukasta kohden ja 

yksi jalkapalloseura 3037 henkilöä kohden. Jalkapalloseurat muodostavatkin saksalaisen 

yhteiskunnan tiheimmän arkielämän organisaatioverkon. (Jütting 2007, 40–41.) Seuroja sitoo 

alueisiin erilaiset tapauskohtaisesti vaihtelevat tekijät, jotka vaikuttavat myös siihen, miten seurojen 

kannatus jakautuu maantieteellisesti. Tässä luvussa käsitellään esimerkkien avulla, miten 

urheiluseurat ovat läsnä eri alueilla.  

 

5.1 Kotiareena osana seuran alueellista sidosta 
 

Konkreettisimmin joukkueurheiluseuran sitoo johonkin maantieteelliseen alueeseen seuran 

kotiotteluiden pelipaikka. Stadion tai jäähalli on joukkueen koti sekä seuran alueellisen identiteetin 

lähde (Gaffney 2009, 169). Se on monille kannattajille paikallinen monumentti, jossa joukkueeseen 

liittyvät identiteetit yhdistyvät ja ilmenevät (Hognestad 2009, 363). Kotistadion on paikka, joka 

toimii paikallisen toiminnan ja sosiaalisten verkostojen solmukohtana, vetäen puoleensa eritasoisia 

lajiharrastajia, penkkiurheilijoita ja kansalaistoimijoita (Kortelainen 2007, 80). Kotiareenan 

sijainnin kautta seura voidaan helposti sijoittaa kuuluvaksi jollekin maantieteelliselle alueelle. 

Kotistadionilla kannattajayhteisö kokoontuu katsomaan omien suosikkiensa otteita, ja siellä on 

mahdollista tavata muita ”samanhenkisiä” ihmisiä. Hakametsäkin varmasti edustaa monille 

kannattajille paikkaa, jonne mennään tapaamaan tuttuja ihmisiä, ja ottelutapahtumiin tiivistyy koko 

suosikkiseuran kannatus. Kotiareenaan liittyy myös paljon muistoja, joiden kautta vahvistetaan 

seuran sidettä alueelle.  Hakametsän halli on kiistatta osa Tapparan ja Ilveksen imagoa, ja hallin 

katossa roikkuvat mestaruusviirit muistuttavat kannattajia seurojen menestyksekkäästä historiasta. 

Seuran kotiareena on myös paikka, joka lisää kannattajien topofiliaa, eli tietynlaista 

kotiseuturakkautta (Bale 2000, 92).  

 

Joukkueen kotiareenan vaihtuessa koko seuran aluesidos muuttuu. Tampereellakin seurat ovat 

muuttaneet muun muassa Koulukadulta Hakametsään, ja tällä hetkellä Tampereen keskustaan 
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suunnitellaan uutta jäähallia seurojen käyttöön. Urheilumaantieteessä on tutkittu 

ammattilaisurheiluseurojen siirtoa paikasta toiseen (ks. Bale 2000, 2003). Seuran kotiotteluiden 

pelipaikan muutoksella voidaan muuttaa koko seuran alueellista identiteettiä. Esimerkiksi 

englantilainen jalkapallojoukkue Arsenal mielletään nykyään vahvasti Pohjois-Lontoon seuraksi, 

sillä se on pitkään pelannut kotiottelunsa Pohjois-Lontoossa. Seura on kuitenkin perustettu 

Kaakkois-Lontoossa 1886 Dial Square-nimellä, josta se muutti 1913 toiselle puolelle kaupunkia 

Pohjois-Lontooseen. Ajan kuluessa seura on juurtunut Pohjois-Lontooseen, ja kun se 1990-luvun 

lopulla alkoi etsiä paikkaa uudelle stadionille, löytyi se vain alle kilometrin päästä vanhasta 

stadionista. Seura oli siis ajan kuluessa juurtunut niin vahvasti tietylle alueelle, että joukkueen 

kotiareena haluttiin säilyttää samalla alueella. (Arsenal Broadband Limited 2011.) 

 

Englantilainen jalkapallo tarjoaa myös toisen esimerkin seuran paikallissiteen ja pelipaikan 

merkityksestä. Lontoolainen jalkapalloseura Wimbledon FC ajautui talousvaikeuksiin 2000-luvun 

alussa ja muutti vuonna 2003 Milton Keynesiin 90-kilometrin päähän. Seuran kannattajat katsoivat, 

että seura ei enää edustanut Wimbledonin perinteitä, vaan perustivat alueelle uuden seuran, AFC 

Wimbledonin. AFC Wimbledonin (2010) internet-sivuilla todetaan, ettei jalkapalloseura ole 

pelkästään juridinen kokonaisuus, joka sitä kontrolloi, vaan se on yhteisö, jossa pelaajat ja 

kannattajat työskentelevät kohti yhteistä maalia. (AFC Wimbledon 2010.)  

 

Lontoo on mielenkiintoinen kohde paikalliskilpailijoiden alueelliseen tarkasteluun. Lontoon 

alueella sijaitsee suuri määrä perinteisiä seuroja, joilla kaikilla on hahmoteltavissa karkeat 

kannatusalueet. Sainion (1999) artikkelin mukaan lontoolaisten jalkapalloseurojen paikallisuudessa 

on suuria eroja. Esimerkiksi trendiseurana pidetyn Chelsean kannattajista vain 26 prosentille 

Chelsea oli heidän asuinpaikkaansa lähinnä oleva seura. Sen sijaan pienen Charltonin kannattajat 

olivat keskittyneet lähelle joukkueen kotistadionia. Mielenkiintoisena yksityiskohtana 

alueellisuudesta artikkelissa mainitaan itälontoolaisen West Hamin kannattajat. Perinteiseltä 

joukkueen kotiseudulta East Endistä on käynyt muuttovirta Lontoon koillispuolelle, josta 

kannattajia virtaa sankoin joukoin joukkueen kotiotteluihin. (Sainio 1999.) Kaupungin muutokset 

heijastuvat siis myös urheiluseurojen aluesidoksiin. 

 

Urheiluseurat ikään kuin hallitsevat ympäröivää aluetta stadioninsa kautta. Jalkapallostadionien ja 

muiden urheilupaikkojen ympäristössä on usein kotijoukkueen kannattajille suunnattuja pubeja ja 

stadionin läsnäolo näkyy ympäristössä. Ottelupäivinä areenan ympäristö täyttyy ihmisistä ja koko 

seutu muuttuu hetkessä kuhisevaksi muurahaispesäksi. Suurissa kaupungeissa joissa on useita eri 
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stadioneita, kuten esimerkiksi Buenos Airesissa, ovat stadionit mukana synnyttämässä 

kaupunginosakohtaisia identiteettejä. Buenos Airesissa 1900-luvulla monet jalkapalloseurat 

perustettiin edustamaan aluettaan ja stadionit olivat kilpailupaikkoja, joissa kamppailu eri 

kaupunginosien ja alueiden välillä tapahtui. Stadionit yhdistettiin voimakkaasti poliittisiin 

tekijöihin, ja niillä käytiin jatkuvasti kamppailuja erilaisten ryhmien kesken. Jalkapallokentät saivat 

siis aivan uusia merkityksiä, ja ne näyttäytyivät tietynlaisena urbaanina taistelukenttänä. Stadionit 

toimivat keskeisinä paikkoina, joissa koko kansallinen urheilukulttuuri muovautui Argentiinassa ja 

joissa muovattiin eri yhteiskuntaluokkien omia identiteettejä.(Gaffney 2009,164.) 

 

Tampereella Ilveksen ja Tapparan kotiotteluiden pelipaikkana on jo pitkään toiminut Tampereen 

jäähalli Hakametsässä. Ennen Hakametsään siirtymistäkin seurat pelasivat kotiottelunsa samassa 

paikassa, sillä vuoteen 1965 asti seurojen kotikenttänä toimi legendaarinen Koulukatu (Wacklin 

2005, 40, 70). Kotiareenan perusteella ei siis ole voinut syntyä kannatusta jakavia sidoksia alueisiin 

seurojen välillä. Hakametsän sijainti saattaa kuitenkin näkyä molempien seurojen kannattajien 

asuinpaikoissa siten, että hallin lähialueilla asuu paljon aktiivisia kannattajia. Toisaalta esimerkiksi 

Lontoossa osa Arsenalin stadionin lähellä asuvista ihmisistä on kääntynyt seuraa vastaan otteluiden 

aiheuttamien haittojen, kuten liikenneruuhkien ja ympäristön turmelemisen vuoksi (Bale 2000, 97).  

 

5.2 Kannattajat seuran alueellisen identiteetin rakentajana 
 

Suomessa ja monessa muussa maassa huippu-urheilun areenat eivät yleensä ole seurojen 

yksityisomaisuutta, vaan sama areena saattaa toimia kilpailevien seurojen pelipaikkana. Lisäksi on 

paljon urheilufaneja, jotka eivät edes käy katsomassa suosikkiseuransa otteluita paikan päällä. 

Niinpä on luonnollista lähteä tutkimaan seurojen alueellista sidettä jostain muusta kuin pelipaikan 

näkökulmasta. Lisäksi Wimbledon FC:n esimerkki osoittaa, että joukkueurheiluseuran alueellisuutta 

ei ole syytä tarkastella pelkästään fyysisten rakenteiden, kuten stadionien kautta. Seuran side 

maantieteellisiin alueisiin syntyy pitkälti kannattajien välityksellä. Koko tämän tutkimuksen 

lähtöasetelma lähestyy kannattajia seuraan kuuluvana osana. 

 

Urheiluseuroihin on liitetty kautta historian erilaisia politiikkaan, uskontoon tai esimerkiksi 

sosiaaliluokkaan liittyviä arvoja ja jännitteitä. Identifioitumalla tiettyyn seuraan kannattaja samalla 

ilmaisee myös tukevansa seuran arvomaailmaa. Silloin kun urheiluseuran kannattajakunta koostuu 

valtaosin esimerkiksi tietyn yhteiskuntaluokan edustajista, on luonnollista, että myös seuran 

kannatus keskittyy niille alueille, joilla tämän yhteiskuntaluokan edustajia asuu. Esimerkiksi 
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jalkapallon parissa lajin suosio nojasi pitkään työväenluokan varaan. Työväestöön kuuluneille 

samaistuminen suosikkiseuraan tarkoitti samalla kiinnittymistä tiiviiseen sosiaaliseen yhteisöön 

(Itkonen & Nevala 2007a, 19). Erityisesti jalkapallon parissa on esimerkkejä, joissa asuinalue 

määrittää hyvin pitkälti sen, mitä seuraa kannatetaan. Usein tähän vielä liittyy juuri uskonnollisia, 

poliittisia ja sosioekonomisia tekijöitä. Yksi jyrkimmistä esimerkeistä tästä lienee Glasgow, missä 

kaupunki on jakautunut kahden jalkapallojoukkueen, katolisen Celticin ja protestanttisen Rangersin, 

kannattajiin (Giulianotti & Gerrard 2001, 23–28). Glasgow’n seurojen uskonnolliset ja kulttuuriset 

siteet ovat niin vahvat, että ne heijastuvat Pohjois-Irlantiin asti. Belfast on ollut perinteisesti kahtia 

jakautunut kaupunki, jossa katolisilla ja protestanteilla on omat alueet ja suosikkijoukkueet. 

Belfastissa Springfield Roadin katu jakaa kaupungin Glasgow Celticin ja belfastilaisen Linfieldin 

kannatusalueisiin. Kaupungin katolisilla alueilla Linfieldin kannatus on olematonta, kun taas 

protestantit kannattavat lähes yksinomaan Linfieldiä ja Glasgow Rangersia. (Bale 2003, 15.)  

 

Belfast ja Glasgow ovat äärimmäisiä esimerkkejä urheiluseuran sidoksien tiiviydestä alueeseen, 

uskontoon ja sosiaaliseen taustaan. Uskonto on ollut Glasgow’n seurojen alkuajoista lähtien 

olennainen osa Rangersin ja Celticin keskinäistä kilpailua. Tämä yhdistettynä jyrkkään 

vastakkainasetteluun Pohjois-Irlannissa havainnollistaa, kuinka tiiviit alueelliset sidokset seuroilla 

voi olla alueisiin, jotka sijaitsevat kaukana varsinaiselta kotikentältä. (Giulianotti & Gerrard 2001, 

23.)  

 

Laajemmassa mittakaavassa katsottuna Rangersin ja Celticin kannattajaprofiilien jyrkkä 

jakautuminen näyttäytyy vain ääriesimerkkinä sosiaalisen taustan merkityksestä seuravalintaan. 

Yleensä asetelma ei ole niin mustavalkoinen ja joukkueet keräävät kannattajia taustoista 

riippumatta. Esimerkiksi Helsingissä Jokereiden ja HIFK:n kaksintaistelun perustana pidetty 

vastakkainasettelu ”kantakaupungin vauraan suomenruotsalaisen porvariston ja Itä-Helsingin 

lähiöiden” välillä on kirjailija Kjell Westön (2011, 16–17) mukaan vahvasti liioiteltu. Westön 

mukaan HIFK:n suosio oli 1960- ja 1970 -luvulla niin kova, että se houkutteli kannattajia kaikista 

yhteiskuntaluokista ja vastavuoroisesti Jokereilla oli yhteyksiä Helsingin kantakaupunkiin. 

Sosioekonomiset erot seurojen kannattajien välillä vaikuttavat useimmiten enemmänkin 

stereotypioilta, joiden avulla tehdään eroa ”toiseen” eli vastustajaryhmään. Myös tamperelaisessa 

kiekkoilussa toimi aikanaan kieli jakavana tekijänä, sillä Tapparalla on edeltäjänsä TBK:n kautta 

ruotsinkielinen tausta (Wacklin 2005, 11). Pelkästään ruotsinkielen marginaalinen asema 

nykypäivän Tampereella estää sen, että tätä kautta syntyisi kahtiajakoa tamperelaisten seurojen 

välille.  
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Kieltäkin merkittävämpi vastakkainasettelu suomalaisessa urheiluelämässä on rakentunut 

kansalaissodan ajoista lähtien työväenluokan ja porvariston välille. Molemmilla 

yhteiskuntaryhmillä oli omat organisaatiot ja sitä kautta omat urheiluseurat. Esimerkiksi Turussa 

TuTo on perinteisesti edustanut työläisurheiluliikettä ja TPS porvaristoa. (Ruonavaara 2001, 38). 

Vielä toisen maailmansodan jälkeenkin sosiaalinen asema ennusti vahvasti, mihin urheiluseuraan 

henkilö liittyi (Hentilä 1993, 27). Tampereella Tapparan ja Ilveksen taustat ovat tältä osin 

suhteellisen samankaltaiset, sillä molemmat seurat kuuluivat samalle puolelle (SVUL) Suomen 

urheiluelämää jyrkästi jakaneessa kisailussa urheiluliittojen välillä.  

 

Edellä mainitut esimerkit havainnollistavat kuvaa urheilusta erilaisten sosiaalisten ryhmien välisenä 

taistelukenttänä. Urheilu onkin perinteisesti tarjonnut mahdollisuuden rauhanomaiseen 

välienselvittelyyn eri ryhmittymien välille (Bale 2003, 21). Glasgow’n ja Belfastin esimerkkien 

perusteella voidaan päätellä, että mikäli alueella esiintyy luonnostaan jyrkkää vastakkainasettelua, 

yhdistyy siihen usein myös urheilu. Urheiluseurojen rooli ryhmittymien edustajana ja identiteetin 

vahvistajana korostuu tällaisessa tapauksissa. Tiukka alueellinen jako yhteiskuntaluokan, politiikan 

tai uskonnon mukaan on helppo yhdistää vanhanaikaiseen luokkayhteiskuntaan. Vaikuttaa siltä, että 

yhteiskunnan muuttuessa myös urheiluseurojen rooli sosiaalisten ryhmien edustajana muuttuu. 

Toisaalta Tampereellakin ”ruotsinkielisen herrasväen” TBK:n Härmälän ja Tammelan 

juniorijoukkueiden pelaajat tulivat jo jyrkän sosiaalisen vastakkainasettelun vallitessa 1950-luvulla 

pääasiassa työläisperheistä (Wacklin 2005, 22). 

 

Urheiluseuroja ei ole syytä ymmärtää pelkästään yhteiskuntaluokkien välisen taistelun 

ilmentymänä. Urheiluseurojen kannatus on perinteisesti myös yhdistänyt eri yhteiskuntaluokkia. 

Oman joukkueen menestyessä kaikki kannattajat ovat yhtä suurta perhettä ja taustoiltaan erilaiset 

ihmiset asettuvat samalle puolelle yhteistä ”vihollista vastaan” (Bale 2003, 21). Jyrkkien 

vastakkainasettelujen puuttuessa alueelta urheiluseura voi siis olla myös keino luoda 

”keinotekoista” vastakkainasettelua toisen ryhmän kanssa. Samalla vahvistetaan sosiaalisen 

identiteetin teorian mukaisesti yksilön omaa identiteettiä (Burr 2004, 95–96). 
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5.3 Seuraorganisaation vaikutus paikallissidoksiin 
 

5.3.1 Seuraorganisaatio paikallisena toimijana 

 
Urheiluseuraa sitoo tietyille alueille myös itse seuraorganisaatio. Seuraorganisaatio päättää seuraa 

koskevista asioista ja kokoaa esimerkiksi edustusjoukkueen sekä tekee sponsorisopimukset. 

Organisaation fyysinen sijainti on jo itsessään yksi seuraa alueellisesti sitova tekijä. Esimerkiksi 

Ilves-Hockeyn toimiston sijainti Takojankadulla ja Tamhockeyn toimiston sijainti Kissanmaalla 

ovat mediassakin esille tuotuja seikkoja.  

 

Monissa tapauksissa koko seuran toiminta henkilöityy seuran johtohenkilöön. Tunnettuja 

esimerkkejä tällaisista tapauksista ovat muun muassa Harry ”Hjallis” Harkimo Jokereista ja Italian 

pääministeri Silvio Berlusconi, joka omistaa jalkapalloseura AC Milanin. Kun seuran johdossa 

toimii Berlusconin tapaisia tunnettuja poliittisia hahmoja, on selvää, että myös seuraan yhdistetään 

johtohenkilönsä poliittiset arvot. Urheiluseurat ovatkin vaikuttajia etenkin paikallispolitiikan saralla. 

Esimerkiksi Argentiinassa jalkapalloseurojen johtohenkilöt ovat perinteisesti olleet myös 

merkittäviä poliittisia vaikuttajia. Poliittisten suhteiden avulla seurat ovat pystyneet muun muassa 

parantamaan stadioneitaan ja vahvistamaan omaa asemaansa (Gaffney 2009, 167). Suomessakin 

urheiluseuroilla on usein yhteyksiä paikallispolitiikkaan. Esimerkiksi HPK:n puheenjohtaja Harri 

Lintumäki toimi pitkään Hämeenlinnan kaupunginhallituksen puheenjohtajana ja muutenkin seura 

on ollut vahva vaikuttaja paikallispolitiikassa. Urheiluun liittyvät rakennusprojektit, kuten 

Tampereen keskustaan suunnitteilla oleva monitoimiareena, ovat usein mittavia hankkeita, jotka 

herättävät paljon keskustelua mediassa ja paikallispolitiikassa. Urheiluseuroista voikin helposti tulla 

osa paikallispolitiikan peliä. 

 

Seurat voivat poliittisen vaikutusvallan lisäksi olla myös sosiaalisia toimijoita alueellaan. 

Perinteisin esimerkki tästä on seurojen tekemä juniorityö, jonka kautta tarjotaan lapsille 

liikuntamahdollisuuksia. Seurat toimivat siis merkittävinä alueellisina nuorisotyön tekijöinä. 

Suuressa osassa Latinalaista Amerikkaa seurat ovat avoimia ”kerhoja”, joihin liitytään jäseneksi. 

Seura tarjoaa jäsenmaksua vastaan erilaisia mahdollisuuksia urheiluun, koulutukseen ja muuhun 

sosiaaliseen kanssakäyntiin. Tätä tarkoitusta varten seuroilla on oma keskus (sede social), joka 

saattaa sijaita esimerkiksi seuran stadionin yhteydessä. Latinalaisen Amerikan seurat ovat siis 

organisaatioltaan yhteisöllisempiä ja tiiviimmin alueeseensa kiinnittyneitä, kuin vaikkapa Suomen 

urheiluseurat. Esimerkiksi Buenos Airesissa jalkapalloseurat ovat näytelleet keskeistä roolia 
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sosiaalisessa ja poliittisessa elämässä synnyinalueillaan. (Gaffney 2009, 166–167.) Suomessa seurat 

ovat perusluonteeltaan hieman erilaisia, mutta ei pidä väheksyä niiden vaikutusta alueen 

asukkaisiin. Ilves ja Tappara tekevät laajaa juniorityötä ympäri Tampereen seutua ja vaikuttavat 

näin konkreettisesti etenkin lapsiperheiden toimintaan.  

 

Esimerkit osoittavat, että seuraorganisaation toimet vaikuttavat seuran paikallissidosten vahvuuteen. 

Itse seuraorganisaatioiden paikallisuus ei kuitenkaan ole nykyaikana sellainen itsestäänselvyys, mitä 

se aikaisemmin saattoi olla. Esimerkiksi kun yhdysvaltalainen Malcolm Glazer osti Manchester 

Unitedin, seuran kannattajat perustivat protestiksi kokonaan uuden seuran, FC United of 

Manchesterin. ”Alkuperäisen” Unitedin katsottiin olevan liian kaukana seuran työväenluokkaisista 

manchesterilaisista juurista, joten kannattajat päättivät perustaa seuran, joka vastaa heidän 

ihanteitaan paremmin. (Brown 2008, 346–347.) 

 

5.3.2 Joukkueen merkitys paikallissidoksen syntymisessä 

 

Poliittisen vaikuttamisen lisäksi seuraorganisaatio pystyy vaikuttamaan aluesidoksiinsa 

pelaajavalinnoillaan. Raennon ja Husson (1998, 40) mukaan paikallisten pelaajien määrällä on 

merkitystä paikallisvastustajien väliselle lataukselle. Kannattajat myös identifioituvat joukkueeseen 

vahvemmin, mikäli he mieltävät joukkueen samankaltaiseksi kuin he itse ovat (Kim & Kim 2009, 

225). Mikäli seura ei panosta kannattajien mielestä tarpeeksi omiin kasvatteihin vaan palkkaa 

joukkueeseensa paljon muiden seurojen kasvattamia pelaajia, moititaan sitä 

”vierastyöläisarmeijaksi”, ja tämä laskee paikallispelien kiihkeyttä (Raento & Husso 1998, 40). 

Turussa TuTon kannattajat kokivat seuransa vahvasti turkulaisena juuri turkulaisten pelaajien 

runsaan määrän vuoksi (Alpimaa, Hakulinen, Hautala & Manninen 2001, 161). Kannattajat kokevat 

siis juniorityön tärkeänä seuralle. Omat kasvatit ovat selvästi yksi keskeisimmistä tekijöistä, joiden 

kautta urheiluseurojen alueellinen side syntyy, ja omat kasvatit nivoutuvat myös koko seuran 

identiteettiin. Joukkueurheilussa on siis edelleen nähtävissä urheilun alkuaikojen paikallisuutta, 

jolloin joukkueet koostuivat pääasiassa saman naapuruston väestä (Bale 2003, 103).  

 

Seurojen paikallissidokset vahvistuvat seudulta kotoisin olevien pelaajien määrän lisääntyessä. Asia 

on tärkeä etenkin seurojen kannattajille. Esimerkiksi tämän tutkimuksen kyselylomakkeessa 

tapahtui virhe, jossa Atalan kaupunginosa jäi pois vastausvaihtoehdoista. Virheestä saatiin kriittinen 

palaute kannattajalta, joka koki virheen erityisen raskaana, koska Atalasta on vuosien saatossa tullut 

Tampereen Ilvekseen paljon pelaajia. Pelaajien kautta seuroille voi siis syntyä sidoksia 
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kaupunginosiin tai muihin alueisiin. Westön (2011) mukaan Jokereidenkin maine Itä-Helsingin 

seurana on lähtöisin alueella toimineesta kaupunginosasarjasta, joka tuotti pelaajia seuraan. 

Tampereella TBK:n ja Ilveksen kaupunkisarjoilla on pitkät perinteet jo 1950- ja 1960-luvuilta 

alkaen (Wacklin 2006, 136–139; Wacklin 2005, 22). Kaupunginosakohtainen junioritoiminta onkin 

epäilemättä yksi alueellisia eroja aikaan saava tekijä Ilveksen ja Tapparan välille. 

 

Joukkueiden muuttuminen ”vierastyöläisarmeijoiksi” on yksi seurojen paikallissiteeseen vaikuttava 

tekijä. Sitä käytetään myös usein esimerkkinä huippu-urheilun globalisoitumisesta. Urheilun 

globalisoituminen heijastuu eri tavoin paikalliselta kansainväliselle tasolle asti. Globalisaatio onkin 

ollut jo pitkään urheilusosiologian keskeisenä tutkimuskohteena (Hognestad 2009, 359). Seurat 

palkkaavat urheilijoita ympäri maailmaa, ja Suomessakin nähdään ulkomaalaisvahvistuksia aina 

alasarjoissa asti. Jopa nationalismin ilmentymänä pidetyt maajoukkueet värväävät muista maista 

pelaajia, ja esimerkiksi kevään 2011 jääkiekon MM-kisoissa suomalainen Eerikki Koivu edusti 

Norjan joukkuetta. 

 

Huippu-urheilussa on siirrytty käytännössä yhä kauemmaksi ihanteesta, jossa seura kasvattaa omat 

pelaajansa pienestä pitäen aina edustusjoukkueeseen asti. Balen (2003, 103–104) mukaan kilpailun 

koventumisen, kaupallistumisen ja työvoiman vapaan liikkumisen vuoksi seurat värväävät pelaajia 

yhä laajemmalta alueelta. Ulkopuolisten pelaajien kasvanut määrä harvoin kuitenkaan karkottaa 

seuran kannattajia, mutta se voi muuttaa kannattajien suhtautumista. Kannattajat kokevat helposti, 

että joukkue ei enää edusta heidän aluettaan. Toisin sanoen seuran aluesidonnaisuus vähenee omien 

kasvattien määrän pienentyessä. (Bale 2003,103–104.) 

 

Kannattajat identifioituvat alueen lisäksi myös joukkueen tyyliin ja imagoon. Raennon ja Husson 

mukaan Satakunnan jääkiekkojoukkueiden kannattajille pelityylin merkitys korostui etäisyyden 

Poriin ja Raumalle kasvaessa. Paikalliskulttuurin merkitys taas korostui niiden kannattajien kesken, 

jotka ovat syntyneet Ässien tai Lukon ydinalueilla, eivätkä ole muuttaneet sieltä pois. Joukkueiden 

imagosta ja tyylistä on löydettävissä myös paikallisia vivahteita, joita halutaan vahvistaa 

stereotypioilla sekä perinteisiin vetoamalla. Esimerkiksi Porin Ässien kohdalla pelityyliin 

yhdistetään usein ”porilainen hulluus”, joka on myös mielikuva, jonka joukkueen kannattajat 

haluavat muiden silmissä luoda. (Raento ja Husso 1998, 41.) Tampereella taas esimerkiksi 

Ilvekseen yhdistetään usein ”taitokiekko”. Seuraorganisaatio voi siis vahvistaa seuran 

paikallissidettä valitsemalla joukkueeseen seuran imagoon sopivia pelaajia ja valmentajia.  
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Edellä mainitut seikat viittaavat siihen, että seuran edustusjoukkueen koostumuksella pystytään 

vaikuttamaan kannattajien suhtautumiseen seuraan. Panostamalla omien kasvattien määrään seura 

pystyy samalla myös lujittamaan seuran paikallissidettä. Juniorityö onkin perinteisesti osa-alue, jota 

seurat myös tietoisesti haluavat tuoda esille.  
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6 KANNATTAJIEN MIELIKUVAT, ASUINPAIKAT JA 
SEURAVALINNAN SYYT 
 
 

Edellisessä luvussa käsiteltiin urheiluseurojen alueellisuutta erilaisten esimerkkien avulla. 

Yksittäistapaukset esimerkiksi jalkapallon parista eivät luonnollisesti ole suoraan vertailukelpoisia 

tamperelaisten jääkiekkojoukkueiden väliseen kilpailutilanteeseen, mutta ne antavat kuvan alueiden 

ja seurojen välisten suhteiden moniulotteisuudesta. Tamperelaisilla seuroilla on kuitenkin kokonaan 

omanlaiset paikkasuhteensa, ja kannattajilla vaihtelevat syyt seuravalintaan. Survey-tutkimuksen 

avulla haluttiin tuoda esille Ilveksen ja Tapparan kannattajien kokemuksia sekä mielikuvia liittyen 

oman suosikkiseuran valintaan. 

 

6.1 Perustiedot aineistosta 
 

Tutkimuksen empiirisen osion kohteena ovat Tapparan sekä Ilveksen Facebookia käyttävät 

kannattajat, eli henkilöt jotka ovat internetin yhteisöpalvelu Facebookissa ilmoittaneet 

”tykkäävänsä” joko Ilves-Hockeyn tai Tapparan virallisista fanisivustoista. Kysely avattiin 2.7.2010 

ja suljettiin 9.8.2010. Kyselystä tiedottamisen kanavana käytettyihin fanisivustoihin kuului kyselyn 

sulkeutumisen aikaan elokuussa 2010 yhteensä noin 10 500 ihmistä.   

 

Sähköiseen kyselyyn saatiin vastauksia yhteensä 942 kappaletta. Yksi henkilö sai osallistua 

kyselyyn vain kerran, joten esimerkiksi saman sähköpostiosoitteen ilmoittaneista vastauksista 

hyväksyttiin mukaan vain ensimmäinen vastaus. Neljä vastausta jouduttiin poistamaan saman 

sähköpostiosoitteen vuoksi, joten analysoitavan aineiston kokonaismäärä on 938 vastausta. Koska 

Tapparan sivustolla on huomattavasti enemmän jäseniä, on kyselyyn vastanneiden enemmistö 

Tapparan kannattajia. Tapparan kannattajia 938 kyselyyn vastanneesta henkilöstä on 591 (63 %) ja 

Ilveksen kannattajia 347 (37 %). Vastaajista 665 (71 %) on miehiä ja 273 (29 %) naisia. Ilveksen 

kannattajakunta vaikuttaa hieman miesvaltaisemmalta kuin Tapparan, sillä 77,5 prosenttia Ilveksen 

kannattajista on miehiä. Tapparan kannattajien kohdalla miesten prosenttiosuus on 67. 

 

Vastaajilta kysyttiin heidän syntymävuottaan, jotta saadaan käsitys kyselyyn vastanneiden 

ikäjakaumasta. Vastaajien iät antavat myös kuvan sosiaalisen median käyttäjien ikärakenteesta 

Suomessa. Facebook ja monet muut internetin sosiaaliset mediat on mielletty usein nuorten 
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ihmisten välineiksi, vaikka Pingdomin (2010) mukaan keskimääräinen Facebook-käytttäjä on 37-

vuotias. Vastausten perusteella vanhin kyselyyn vastannut on syntynyt vuonna 1937 ja nuorin 

vuonna 2001, joskin molempien ääripäiden kohdalla on syytä epäillä vastausten todenperäisyyttä. 

Facebookin käyttäjäehdoissa on määritelty palvelun ikärajaksi 13 vuotta, joten vastauskutsun ei 

olisi pitänyt päätyä vuonna 1998 syntyneille tai sitä nuoremmille (Facebook 2010). Facebook ei 

kuitenkaan tarkasta käyttäjiensä ikiä, joten on mahdollista, että myös alle 13-vuotiaita Facebookin 

käyttäjiä on mukana aineistossa. Vastauskutsussa ei myöskään eritelty mitään alaikärajaa kyselyyn 

vastaamiseen, joten esimerkiksi vastauskutsun saaneet vanhemmat ovat saattaneet pyytää myös 

lapsiaan vastaamaan kyselyyn. Vastaajien keski-ikä oli 32,5 vuotta, joka on hieman pienempi kuin 

Pingdomin (2010) selvityksessä. Suurimmat kyselyyn vastanneet ikäryhmät olivat 25–34-vuotiaat 

sekä 35–44-vuotiaat (kuvio 1). Yhteensä näihin kahteen ikäryhmään kuului noin 62 prosenttia 

kaikista vastanneista. Jakauma eroaa hiukan Pingdomin selvityksestä, jossa suurin sosiaalista 

mediaa käyttävä ikäryhmä oli 35–44-vuotiaat. Facebook tutkimusvälineenä oli varttuneemmalle 

väestölle selvästi vieras, sillä vain 2 prosenttia vastanneista oli vastaushetkellä 55–64-vuotiaita, ja 

ainoastaan neljä vastaajaa ilmoitti olevansa yli 65-vuotiaita. Turussa vuonna 2000 jääkiekkoyleisön 

keskuudessa toteutetussa tutkimuksessa yli 45-vuotiaiden katsojien osuus oli vain 15,4 prosenttia, 

joten vastaajajoukko on kuitenkin ikäjakaumaltaan samansuuntainen jääkiekko-otteluissa käyvän 

väestön kanssa (Pöntinen 2001, 111). 
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KUVIO 1. Kyselyyn vastanneiden Tapparan ja Ilveksen kannattajien ikäjakauma (n=938) 

 

 

Keski-iältään Ilveksen ja Tapparan Facebookin fanisivujen kannattajapopulaatiot ovat lähes 

identtiset. Kyselyyn vastanneiden Tapparan kannattajien keski-ikä oli 32,2, Ilveksen kannattajien 

keski-iän ollessa 33,0. Tapparan kannattajien iän keskihajonta on 10,711 ja Ilveksen kannattajien 

11,375. Ilveksen kannattajien keski-ikä ja keskihajonta on siis aavistuksen suurempi kuin Tapparan 

kannattajien. Kannattajaryhmien ikäjakaumat ovat lähellä toisiaan myös mediaaneja tarkastellessa. 

Mediaani kuvaa sitä lukua, jonka ylä- ja alapuolelle jää yhtä monta havaintoa (Metsämuuronen 

2009, 350). Tapparan kannattajien iän mediaani on 33 vuotta ja Ilveksen 32 vuotta. Tapparan 

suurempaa mediaanilukua selittää se, että 35–44-vuotiaat on suurin ikäryhmä Tapparan kannattajien 

keskuudessa (liitekuvio 1). Ilveksen kannattajien kohdalla suurin ikäryhmä on 25–34-vuotiaat. 

Kuvio 2 havainnollistaa molempien seurojen kannattajaryhmien ikäjakaumaa histogrammin 

muodossa. Kuviosta käy hyvin ilmi, että Ilveksen kannattajien prosentuaalisesti suurimmat ryhmät 

ovat Tapparan suurimpia ryhmiä nuorempia. Toisaalta yli 50-vuotiaiden osuus kannattajajoukosta 

on Ilveksellä suurempi kuin Tapparalla. 
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KUVIO 2. Vastaajien ikäjakauma suosikkiseuran mukaan esitettynä (Tappara n=591, Ilves n=347) 
 

 

Kannattajien ammattien perusteella voidaan tarkastella mahdollisia eroja kannattajaryhmien 

sosiaalisessa asemassa. Taulukossa 1 esitetään vastaajien ammatit suosikkiseuran perusteella 

ristiintaulukoituna. Työntekijät ja opiskelijat olivat selvästi suurimmat ammattiryhmät kannattajien 

keskuudessa, sillä yli 56 prosenttia kaikista vastaajista kuului toiseen näistä ryhmistä. 

Huomionarvoista on, että molempien seurojen kannattajien ammattijakaumat näyttävät olevan lähes 

identtiset. Tilastollinen testaus vahvistaa mielikuvan oikeaksi, sillä ristiintaulukoinnin khiin neliö -

testin p-arvo on peräti 0,776 (liitetaulukko 1b). Khiin neliö-testillä voidaan tutkia, onko verrattavien 

ryhmien välillä todellista eroa vai onko ero johtunut vain sattumasta (Metsämuuronen 2009, 358). 

Testin avulla saatu p-arvo kertoo, kuinka todennäköisesti niin sanotun nollahypoteesin hylkääminen 

on virhe (Holopainen & Pulkkinen 2003, 157). Tässä tapauksessa nollahypoteesi on, että ammatti ja 

suosikkiseura ovat riippumattomia toisistaan. Toisin sanoen, mitä pienempi p-arvo on, sitä 

varmemmin testattavilla muuttujilla on vaikutusta toisiinsa. Esimerkiksi tässä tapauksessa saatu p-
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arvo 0,776 tarkoittaa, että 77,6 % todennäköisyydellä nollahypoteesin hylkääminen on virhe. 

Metsämuurosen (2009, 360) mukaan alin yleisesti tunnustettu riskitaso on 5 %, joten tässä 

tapauksessa suosikkiseuran ja ammatin välistä yhteyttä ei voida pitää merkitsevänä. Kyselyn 

toteuttaminen Facebookin kautta vaikuttaa varmasti vastaajien ammattijakaumaan kokonaisuutena.  

Se ei kuitenkaan yksin selitä samankaltaisuutta faniryhmien välillä, sillä kyselyyn vastasi ihmisiä 

eri ammattiryhmistä, joten seurojen kannattajaryhmien välille olisi voinut syntyä eroavaisuuksia 

ammattijakaumassa. 

 

  
TAULUKKO 1. Tutkimukseen osallistuneiden Ilveksen ja Tapparan kannattajien ammattijakauma 
(Ilves n=347, Tappara n=591, kaikki yht. n=938) 
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KUVIO 3. Suosikkiseuran kausikortin omistaminen (n=938) 

 

Tutkimukseen osallistuneet Ilveksen ja Tapparan kannattajat eivät seuraa erityisen aktiivisesti 

suosikkiseuransa otteluita paikan päällä jäähallissa (taulukko 2). Yhteensä vain hieman yli neljännes 

vastaajista katsoo kaudessa yli 10 suosikkiseuransa ottelua Hakametsässä tai vieraskaukalossa. 

Kannattajaryhmienkään välillä ei aktiivisuudessa ole radikaaleja eroavaisuuksia. Ilveksen 

kannattajat katsovat vastausten perusteella hieman enemmän otteluita paikan päällä, mutta tätä 

selittää Ilveksen kannattajien sijainti lähempänä Hakametsän hallia (liitetaulukko 2). Kausikortin 

omisti vastaushetkellä hieman alle 12 prosenttia vastanneista (kuvio 3). Lukuun vaikuttaa 

epäilemättä kyselyn toteuttaminen heinäkuussa jääkiekkokauden ulkopuolella, sillä kaikki eivät 

varmasti olleet hankkineet tulevan kauden kausikorttiaan vielä siinä vaiheessa. 

 

TAULUKKO 2. Vastaajien paikan päällä seuraamien suosikkiseuran otteluiden määrä vuodessa  
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6.2 Tapparan ja Ilveksen kannatus kannattajien mielikuvissa ja kokemuksissa 
 

Tutkimuksen avainteemoja ovat Ilveksen ja Tapparan alueelliset identiteetit. Molemmat seurat 

pelaavat ottelunsa samassa hallissa, joten fyysiset siteet eivät sido niitä eri paikkoihin, lukuun 

ottamatta esimerkiksi seuraorganisaatioiden toimistojen sijaintia. Seurojen yhdistäminen tiettyihin 

alueisiin tapahtuukin ihmisten ajatuksissa ja sosiaalisessa kanssakäymisessä. Paasin (1996b, 59) 

mukaan sosiaalinen rajanveto perustuu joissain tapauksissa henkilökohtaisiin kokemuksiin, mutta 

paljon merkittävämpi on representaatioiden kollektiivinen ulottuvuus. Ilveksen ja Tapparan 

Facebook-fanisivujen jäsenille esitettiinkin erilaisia kysymyksiä koskien heidän mielipiteitään 

seurojen kannatuksesta. Tällä tavoin pyrittiin kartoittamaan kollektiivisia stereotypioita ja käsityksiä 

tamperelaisten liigaseurojen kannatuksesta. 

 

6.2.1 Mielikuvat kannatuksesta yleisellä tasolla 

 

Kuvio 4 esittää tamperelaisten SM-liigaseurojen kannattajien mielipiteitä heille esitettyihin neljään 

Tapparan ja Ilveksen kannatusta koskevaan väittämään. Väittämillä kartoitettiin kannattajien 

mielikuvia seuravalinnan taustalla vaikuttavista tekijöistä. Mitä suurempi kaavion pylväässä oleva 

luku on, sitä vahvemmin kannattajat ovat väittämän kanssa samaa mieltä. Selkeimmin esiin nousee 

käsitys siitä, että suosikkiseura periytyy Tampereen seudulla isältä pojalle. Selvästi pienin keskiarvo 

on väittämällä, että seurojen kannattajaryhmät eroavat toisistaan esimerkiksi sosiaalisen taustan 

perusteella.   
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KUVIO 4. Kyselyyn osallistuneiden Tapparan ja Ilveksen kannattajien mielipiteet esitettyihin 
väittämiin 
 

 

Erilaisten alueiden väliset rajat eivät välttämättä ole fyysisiä, vaan ne muodostuvat ihmisten 

mielikuvissa ja kollektiivisessa muistissa (Paasi 1996b, 301). Urheiluseurojen, kuten Tapparan ja 

Ilveksen kohdalla konkreettisten fyysisten rajojen olemassaolo on mahdottomuus, joten seurojen 

kannatusalueet rajataan ihmisten ajatuksissa. Alueellisten identiteettien hahmottamista varten 

tamperelaisten seurojen kannattajilta kysyttiin, miten he mieltävät kannatuksen jakautumisen eri 

alueilla. Kyse on joka tapauksessa varsin subjektiivisesti koetuista asioista, joten alueita ei pyritty 

rajaamaan tarkemmin, vaan pyydettiin mielipidettä esimerkiksi seurojen kannatuksesta ”Tampereen 

keskustassa” tai ”Tampereen länsipuolella”. Lisäksi vastaajista selvä enemmistö on Tapparan 

kannattajia, joten Tapparan suosio eri seuduilla hieman korostuu vastauksissa. Molempien seurojen 

kannattajat pitävät omaa seuraansa suositumpana lähes kaikilla alueilla. Lisäksi ”etäfanien” suuri 
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määrä näkyy väistämättä ”en osaa sanoa ”-vastausten suurena määränä. On luonnollista, että 

muualla kuin Tampereella kasvanut jääkiekkofani ei pysty samalla tavalla arvioimaan seurojen 

kannatusta Tampereen alueella kuin koko ikänsä Tampereella kasvanut jääkiekkokannattaja. 

 

Kuvio 5 havainnollistaa kannattajien mielikuvia Tapparan ja Ilveksen voimasuhteista eri alueilla. 

Kuviosta on tulkinnan helpottamiseksi jätetty pois ”en osaa sanoa” sekä tyhjät vastaukset. Tällaisia 

vastauksia oli yhteensä 37,3 prosenttia kaikista vastauksista, joten varsin huomattava osa vastaajista 

ei osannut sanoa mielipidettään seurojen kannatuksen jakautumiseen liittyen. Kannattajien 

mielikuvissa seurat ovat Tampereen alueella varsin tasavahvoja, Ilveksen ollessa lievästi suositumpi 

Tampereen keskustassa ja itäpuolella. Tampereen länsipuolella Tappara on kannattajien 

mielikuvissa lievästi niskanpäällä ja muualla Pirkanmaalla jo selvästi Ilvestä suositumpi. 

Mielenkiintoista on, että päälle 30 prosenttia vastaajista piti seuroja tasavahvoina Tampereen 

keskustan alueella. Kaikkein jyrkin ero seurojen välille löytyy muun Suomen kohdalta, jossa 

Tapparaa pitää suositumpana 50,5 prosenttia kaikista vastaajista ja peräti 68,9 prosenttia 

kysymykseen mielipiteensä sanoneista. Mielikuva Tapparan suosiosta ympäri Suomea elääkin 

selvästi vahvana vastaajien mielissä. 
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KUVIO 5. Tutkimukseen osallistuneiden kannattajien mielikuvat Tapparan ja Ilveksen kannatuksen 
jakautumisesta eri alueilla 
 

 

Kuvio 5 esitti kaikkien kyselyyn osallistuneiden kannattajien mielikuvat seurojen suosion 

vaihtelusta alueittain. Kuviota vääristi Tapparan kannattajien suuri osuus kaikista vastaajista. 
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Molempien seurojen kannattajilla on selvästi taipumus korostaa oman suosikkiseuran suosiota 

verrattuna kilpailevaan seuraan. Painottamalla Ilveksen kannattajien vastauksia voidaan vääristymä 

jakaumassa korjata. Kuviossa 6 on Ilveksen kannattajien vastauksille annettu painokerroin 1,70317, 

eli yksi Ilveksen kannattajan vastaus vastaa noin 1,7 Tapparan kannattajan vastausta. Näin on saatu 

kuvio, jossa molempien seurojen kannattajien vastauksilla on kokonaisuutena sama laskennallinen 

painoarvo. Painotettujen tulosten perusteella Ilvestä pidetään suositumpana kaikilla kolmella 

kysytyllä Tampereen alueella, joskin Tampereen länsipuolella ero kannattajien mielipiteissä on 

erittäin pieni. Kannattajat ovat myös suhteellisen yksimielisiä siitä, että Tapparan suosio on Ilvestä 

suurempaa muualla Pirkanmaalla sekä varsinkin muualla Suomessa.  
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KUVIO 6. Tutkimukseen osallistuneiden Tapparan ja Ilveksen kannattajien mielikuvat seurojen 
suosion jakautumisesta painotettuna siten, että molemmat kannattajajoukot ovat yhtä suuria. 
 

 

6.2.2 Kannattajien mieltämät kannatusalueet 

 

Edellä käsiteltiin Tapparan ja Ilveksen kannatukseen liittyviä mielikuvia laajassa mittakaavassa. 

Vastaajien näkemyksiä Tapparan ja Ilveksen kannatuksesta selvitettiin myös pyytämällä heitä 

valitsemaan annetusta luettelosta alue, jossa Tapparan kannatus on vahvinta suhteessa Ilvekseen ja 

päinvastoin. Vastausvaihtoehtoina oli 77 Tampereen kaupungin aluetta sekä ”Muu Pirkanmaa”, 

”Muu Suomi” ja ”En osaa sanoa”. Vastausvaihtoehtojen perustana käytettiin Tampereen kaupungin 

tilastoaluejakoa. Tilastoalueet poimittiin Tampereen kaupungin tilastokatsauksesta (2007), tosin 
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Atalan kaupunginosa jäi huolimattomuusvirheen vuoksi pois vastausvaihtoehdoista. Atalan 

puuttuminen vastausvaihtoehdoista on harmillista, sillä postinumeroiden perusteella alueella asuu 

paljon molempien seurojen kannattajia. Virhe ei kuitenkaan heijastunut kuin kolmeen 

kysymykseen, ja sen vaikutus ei nouse merkittäväksi, sillä pääasiallisesti tarkastelun kohteena ovat 

yksittäistä tilastoaluetta suuremmat kokonaisuudet. 

 

Taulukossa 3 on poimittu molempien seurojen osalta kymmenen eniten vastauksia kerännyttä 

vastausvaihtoehtoa. Taulukkoa laadittaessa on Ilveksen kannattajien vastauksia painotettu 

kertoimella 1,70317, jotta Tapparan kannattajien suurempi määrä ei vääristä tuloksia. Yksittäisen 

kaupunginosan valitseminen toisen seuran kannatusalueeksi osoittautui varsin haastavaksi 

tehtäväksi kannattajille. Molempien seurojen kohdalla ”en osaa sanoa” oli selvästi suosituin 

vaihtoehto. Muut vastaukset jakautuivat todella monen alueen kesken. Kuten kuvioissa 5 ja 6, myös 

tämän kysymyksen kohdalla nousi esille kannattajien mielikuva Tapparan suosiosta muualla 

Pirkanmaalla sekä muualla Suomessa. Näiden lisäksi Hervannan ja Tesoman alueet nousivat esille 

Tapparan vahvoja alueita kysyttäessä. Ilveksen kohdalla kannattajat pitävät Koivistonkylää selvästi 

seuran vahvimpana kannatusalueena. Myös Tesoman, Hervannan ja Kalevan alueet olivat 

suhteellisen paljon vastauksia keränneitä alueita Ilveksen kohdalla. 

 

 

TAULUKKO 3. Kymmenen eniten vastauksia kerännyttä aluetta, joissa kannattajien mielestä toisen 
seuran kannatus on vahvinta suhteessa kilpailevan seuran kannatukseen. Taulukkoa laskettaessa 
Ilveksen kannattajille on annettu painokerroin 1,7032 
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Taulukko 3 esitti kaikkien tutkimukseen osallistuneiden kannattajien näkemykset seurojen 

vahvimmista kannatusalueista. Taulukot 4 ja 5 esittävät saman asian vastaajan suosikkiseuran 

mukaan jaoteltuna. Näin saadaan muodostettua kuva, miten kannattajat näkevät oman suosikkinsa 

ja sen paikalliskilpailijan. Taulukoissa mielenkiintoista on muun muassa se, että molempien 

seurojen kannattajat mieltävät Tesoman alueen kilpailijaseuran vahvaksi alueeksi, mutta eivät 

kuitenkaan nosta sitä aivan kärkipäähän kysyttäessä oman suosikkiseuran vahvinta kannatusaluetta. 

Molempien seurojen kannattajat ovat myös nostaneet Hakametsän alueen oman suosikkiseuransa 

vahvojen alueiden joukkoon. Koivistonkylän ilveshenkisyydestä molempien seurojen kannattajat 

ovat yhtä mieltä, kuten myös siitä, että Tappara on Ilvestä suositumpi muualla Suomessa. 

 
 
TAULUKKO 4.  Tutkimukseen vastanneiden kannattajien mielestä Ilveksen vahvimmat 
kannatusalueet vastaajien suosikkiseuran mukaan jaoteltuna (Ilveksen kannattajat n=347, 
Tapparan kannattajat n=591) 
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TAULUKKO 5.  Tutkimukseen vastanneiden kannattajien mielestä Tapparan vahvimmat 
kannatusalueet vastaajien suosikkiseuran mukaan jaoteltuna (Ilveksen kannattajat n=347, 
Tapparan kannattajat n=591) 

 
 

 

Edellä listattiin alueita, joita kannattajat pitävät Ilveksen ja Tapparan vahvimpina kannatusalueina. 

Tilastollinen tarkastelu ei kuitenkaan ole ainoa keino, millä ihmisten ajatuksia voidaan 

havainnollistaa. Maantieteessä ihmisten mielikuvia on mahdollista esittää muun muassa 

miellekarttojen avulla. Urheilumaantieteessä mielikuvia on tutkittu eri lajien maantieteellisen 

suosion kautta. Esimerkiksi Iso-Britanniassa on luotu mentaalikarttoja rugbyn, jalkapallon, kriketin, 

tenniksen ja golfin vahvoista alueista. Työväenlajina pidetty jalkapallo yhdistettiin 

mentaalikartoissa Iso-Britannian perinteisille teollistuneille alueille, kun taas rugbya pidettiin 

walesilaisten urheiluna. Mentaalikartat ovatkin hyvä väline kartoittaa objektiivisesti subjektiivisia 

näkemyksiä paikasta ja tilasta. (Bale 2003, 162–165.) 

 

Eräänlaisina miellekarttoina voidaan pitää kuvioita 7 ja 8. Kuviot tarkastelevat kannattajien 

mieltämiä seurojen kannatusalueita hieman suuremmassa mittakaavassa kuin kuvioissa 5 ja 6, eli 

Tampereen kaupungin suunnittelualuejaon mukaisesti yhteenlaskettuina. Tampereen kaupunki 

jaottelee tilastoissaan kaupungin seitsemään suuralueeseen, jotka on jaettu pienempiin 

suunnittelualueisiin. Suunnittelualueet on taas jaettu tilastoalueisiin ja esimerkiksi suunnittelualue 

”Keskusta” koostuu 20 pienemmästä tilastoalueesta (Tampereen kaupunki 2010). 

Tutkimuslomakkeessa seurojen ”vahvoja alueita” kysyttiin tilastoalueittain, sillä kaupungin 

käyttämä suunnittelualuejako on varmasti vieras suurelle osalle vastaajista. Tilastoalueet sen sijaan 
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ovat nimiltään tutumpia kaupunginosia, kuten esimerkiksi ”Amuri” tai ”Koivistonkylä”. Kuvioissa 

7 ja 8 tilastoaluekohtaiset vastaukset on laskettu yhteen suunnittelualueittain, jotta voidaan 

tarkastella kannattajien mielikuvia seurojen ”ydinalueista” yksittäisiä kaupunginosia suuremmassa 

mittakaavassa. Näin saadaan myös aluekohtaiset frekvenssit suuremmiksi ja sattuman vaikutus 

pienemmäksi. Suunnittelualueiden nimet ovat aavistuksen verran outoja, joten tässä tutkimuksessa 

alueiden nimet on muokattu tutummiksi. Suunnittelualueet ovat toki usein laajempia kuin nimenä 

oleva kaupunginosa, mutta sillä ei konkreettista merkitystä ole.  

 

Kuviosta 7 nähdään Tapparan kannattajien keskuudessa yleisimmät mielikuvat seurojen 

kannatusalueista. Kuvio 8 taas esittää Ilveksen kannattajien näkemykset samasta asiasta. Kuvioissa 

on eroteltu Ilveksen ja Tapparan kannattajien vastaukset erikseen, jotta voidaan verrata 

kannattajaryhmien näkemyksiä kannatusalueista. Molempien seurojen kannattajien vastauksista on 

poimittu kolme eniten vastauksia kerännyttä suunnittelualuetta ja ne on merkattu kuviin raidoilla tai 

värityksellä.  

 

 
KUVIO 7. Tapparan kannattajien mielikuvat seurojen kannatusalueista Tampereella 
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KUVIO 8. Ilveksen vahvimmat kannatusalueet Tampereella kannattajien mielikuvien perusteella 

 

Tapparan kannatusalueista nousee kaikkein selvimmin esille Tesoman suunnittelualue. Molempien 

tamperelaisten seurojen kannattajat mieltävät Tesoman seudun yhdeksi vahvimmaksi Tapparan 

tukialueeksi. Tesoman suunnittelualue sisältää Myllypuron, Ikurin, Tesomajärven, Tohlopin, 

Lamminpään, Haukiluoman, Ristimäen ja Epilänharjun tilastoalueet. Mielenkiintoista on, että 

Ilveksen kannattajien vastauksissa Tesoma nousee selvästi vahvemmin esille kuin Tapparan 

kannattajien vastauksista. Tesoman suunnittelualueelle sijoittui Ilves-kannattajien vastauksia yli 

kaksi kertaa niin paljon kuin toiseksi eniten vastauksia keränneelle Hervannan seudulle. Hervanta ja 

Tesoma olivat ylivoimaisesti selkeimmät Ilveksen kannattajien mieltämät Tapparan kannatusalueet, 

sillä kolmanneksi eniten vastauksia kerännyt Lentävänniemen seutu keräsi vain satunnaisia 

vastauksia. Tapparan kannattajien vastaukset koskien omaa suosikkijoukkuettaan jakautuivat sen 

sijaan huomattavasti tasaisemmin Tesoman, Kalevan ja Messukylän seutujen kesken.  

 

Kannattajien mielikuvissa Ilveksen kannatusalueet jakautuvat hieman eri tavalla kuin Tapparan 

vastaavat. Molempien seurojen kannattajien mielestä Ilveksen ydinaluetta on selvästi 

Koivistonkylän seutu, sillä se keräsi eniten vastauksia sekä Ilveksen että Tapparan 

kannattajaryhmistä. Erojakin kannattajien näkemyksistä löytyy, sillä Ilveksen kannattajat pitävät 
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Messukylän ja Kalevan alueita seuransa vahvoina alueina, kun taas Tapparan kannattajat yhdistivät 

Ilveksen Tesoman ja Hervannan seuduille.   

 

Verrattaessa kannattajien mielikuvien perusteella hahmoteltuja kannatusalueita, huomataan 

muutamia mielenkiintoisia seikkoja. Sekä Ilveksen, että Tapparan kannattajat esimerkiksi sijoittavat 

Hervannan ja Tesoman alueet kilpailevan joukkueen kannatusalueiksi. Molempien seurojen 

kannattajaryhmät sen sijaan mieltävät Tampereen jäähallin ympäristössä sijaitsevat Kalevan ja 

Messukylän seudut oman suosikkiseuransa vahvoiksi kannatusalueiksi. Kumpikaan 

kannattajaryhmä ei kuitenkaan nimennyt kyseisiä alueita vastustajaseuran vahvoiksi alueiksi.  

 

Yleisesti ottaen Tapparan ja Ilveksen kannattajat kokevat seurojen kannatusalueet Tampereella 

varsin vaikeasti hahmoteltaviksi. Esimerkiksi Tampereen keskustaa ei selvästi pidetä kummallekaan 

seuralle ”kuuluvana” alueena. Vahvimmat stereotypiat liittyvät Tesoman seutuun Tapparan alueena 

ja Koivistonkylän alueeseen Ilveksen tukiseutuna. Toisaalta monet pitävät Tesomaa Ilveksenkin 

vahvana alueena. Kuitenkin kaikkein vahvimpana mielikuvana Ilveksen ja Tapparan kannattajien 

keskuudessa elää usko Tapparan laajasta suosiosta Tampereen ulkopuolella. Molempien seurojen 

kannattajat ovat vakuuttuneet Tapparan keräävän enemmän kannattajia etenkin muualta Suomesta. 

 

6.3 Kannattajien asuinpaikat 
 

Edellä kartoitettiin näkemyksiä Ilveksen ja Tapparan kannatuksesta. Laaja tutkimusaineisto tarjoaa 

mahdollisuuden tarkastella myös alueellisia eroja seurojen kannatuksessa. Tutkimukseen 

osallistuneiden kannattajien asuinpaikat tarjoavat kuvan siitä, millä alueilla Tapparan ja Ilveksen 

kannattajat todellisuudessa asuvat.  

 
6.3.1 Tapparan ja Ilveksen kannattajien sijainti alueellisesti 
 

Vastaajien asuinpaikkaa tiedusteltiin kysymällä vastaajan postinumeroa. Postinumero on viidestä 

numerosta koostuva luku, joka ohjaa postin kulkua. Suomi on jaettu lukuisiin yhtenäisiin 

postinumeroalueisiin, joten postinumeron perusteella pystytään sijoittamaan vastaus suhteellisen 

tarkasti kartalle, ilman että vastaaja kokee kysymystä tungettelevaksi. Postinumerot eivät noudata 

tarkasti kuntien maantieteellisiä rajoja, vaan yksi postinumeroalue voi sijoittua monen kunnan 

alueelle. (Itella 2010.) Sellaiset postinumerot, jotka sijaitsevat useamman kunnan alueella, on tässä 

tutkimuksessa sijoitettu siihen kuntaan, jonka alueelle postinumeroalue pääosin sijoittuu.  
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Käytössä oleva postinumero saatiin yhteensä 934 vastaajalta. Taulukko 6 esittää tutkimukseen 

osallistuneiden Tapparan ja Ilveksen kannattajien asuinpaikat jaoteltuina Tampereen, muun 

Pirkanmaan sekä muun Suomen kesken. Vastaajista 39,3 prosenttia oli Tampereen alueelta ja 34,0 

prosenttia muualta Pirkanmaalta, joten yhteensä 73,3 prosenttia vastaajista asui Pirkanmaan 

alueella.  

 

 

TAULUKKO 6. Vastaajien asuinpaikat luokiteltuna 

 
 

 

Seurojen kannattajaryhmien eroja tarkastellessa huomio kiinnittyy siihen, että tamperelaisten osuus 

on Ilveksen kannattajien keskuudessa isompi kuin Tapparan fanien joukossa. Vastaavasti Tapparan 

kannattajista asui Pirkanmaan ulkopuolella hieman Ilveksen kannattajia suurempi osuus. Tampereen 

ulkopuoliselta Pirkanmaalla asuvien kannattajien määrä oli molempien seurojen kohdalla lähes 

samansuuruinen. Tilastollisesti yhteys asuinpaikan ja suosikkiseuran välillä on suuntaa antava, sillä 

khiin neliö -testin p-arvo on 0,07 (liitetaulukko 3b). 

 

Molempien seurojen kohdalla Pirkanmaan ulkopuolella asuvista kannattajista suuri osa asui 

Helsingin seudulla (liitetaulukko 4). Sekä Ilveksen, että Tapparan kannattajista hieman alle 12 

prosenttia asui vastaushetkellä pääkaupunkiseudulla. Tapparan kannattajia löytyi kohtuullisesti (17 

henkilöä) myös Hämeenlinnan seudulta, mutta Ilveksen kannattajia kyseisellä seudulla asui vain 

kaksi. Lisäksi muun muassa Forssan seudulta löytyi kohtuullisesti molempien tamperelaisten 

seurojen kannattajia. Postinumeron perusteella kaukaisin kyselyyn vastannut kannattaja oli 

Sodankylän seudulla asuva Tapparan kannattaja.    

 

Rajaamalla muualla Suomessa asuvat kannattajat ulos, voidaan tarkastella Ilveksen ja Tapparan 

kannatuksen levinneisyyttä Pirkanmaalla. Pirkanmaalaisista Tapparan kannattajista 51,4 % ja 
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Ilveksen kannattajista 57,2 % asui Tampereella. Tampereen jälkeen eniten vastaajia asui 

Ylöjärvellä, Nokialla, Kangasalla, Lempäälässä, Pirkkalassa sekä Valkeakoskella. Myös Akaassa 

asui kohtuullisen paljon kummankin seuran kannattajia (liitetaulukko 5). 

 

Kuviot 9 ja 10 havainnollistavat kyselyyn vastanneiden Ilveksen ja Tapparan pirkanmaalaisten 

kannattajien asuinpaikkoja postinumeroalueittain jaoteltuna. Kuvioissa molempien seurojen 

vastaukset on jaoteltu viiteen tasaväliseen luokkaan, jotta seurojen kannatuksen alueellisia eroja 

voidaan verrata, vaikka Tapparan kannattaja vastasi kyselyyn paljon Ilveksen kannattajia enemmän. 

On myös huomioitava, että Tapparan kannattajien suuremman määrän vuoksi on jo lähtökohtaisesti 

todennäköisempää, että Tapparan kannattajia löytyy tutkimuksessa laajemmalta alueelta kuin 

Ilveksen kannattajia. 

 

Ilves-Hockeyn virallisen Facebook-fanisivuston jäsenten asuinpaikkojen perusteella Ilveksen 

kannatus näyttää olevan Tampereen lisäksi vahvinta Etelä-Pirkanmaalla (kuvio 9). Sen sijaan 

esimerkiksi Pohjois-Pirkanmaalla Ruoveden ja Virran kuntien alueella ei asunut yksikään kyselyyn 

vastannut Ilves-kannattaja. Ikaalisen ja Parkanon alueella on hieman Ilves-kannatusta, mutta 

Pirkanmaan itäosista ei montaa kyselyyn vastannutta Ilves-kannattajaa löydy. Mielenkiintoista on, 

että esimerkiksi Lounais-Pirkanmaan Sastamalassa asui vain kolme tutkimukseen osallistunutta 

Ilveksen kannattaja, kun taas Sastamalaa pienemmän Valkeakosken alueella asui 11 Ilvestä 

kannattavaa vastaajaa (liitetaulukko 5). Kuntakohtaiset vastaajamäärät ovat näillä alueilla kuitenkin 

varsin pieniä, joten suuria johtopäätöksiä Ilveksen suosiosta kyseisillä alueilla ei voida tehdä. 
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KUVIO 9. Kyselyyn vastanneiden Ilveksen kannattajien sijoittuminen Pirkanmaalle 
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KUVIO 10. Kyselyyn vastanneiden Tapparan kannattajien sijoittuminen Pirkanmaalle 

 

 

Suuri osa tutkimukseen osallistuneista Tapparan kannattajista sijoittui Ilveksen kannattajien tavoin 

Tampereen lähiympäristöön ja Etelä-Pirkanmaalle (kuvio 10). Kartasta löytyy kuitenkin myös 

silmiinpistäviä eroavaisuuksia. Esimerkiksi Koillis-Pirkanmaalla on kyselyyn vastanneiden 

Ilveksen ja Tapparan kannattajien määrissä eroa. Esimerkiksi Orivedeltä ja Juupajoelta kyselyyn 

vastasi selvästi enemmän Tapparan kuin Ilveksen kannattajia. Lisäksi Pohjois-Pirkanmaalta 
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(Kihniötä lukuun ottamatta) löytyy kyselyssä Tapparan kannattajia, muttei yhtään Ilves-kannattajaa. 

Yleisesti ottaen Tapparan kannatus näyttäisi jakautuvan aavistuksen tasaisemmin ympäri 

Pirkanmaata, ja myös Pirkanmaan ympäryskunnista löytyy kohtuullisesti Tapparan kannatusta. 

 

Vuonna 2002 tehdyn verkkokyselyn perusteella Tampereen länsipuoli on enemmän Tapparan 

kannattajien valloittamaa aluetta, Ilveksen kannatuksen keskittyessä vahvemmin itäpuolelle 

kaupunkia (Mäkinen & Rajakallio 2002). Tähän tutkimukseen osallistuneista Ilveksen ja Tapparan 

Facebookia käyttävistä kannattajista enemmistö asui Tampereen itäpuolella (taulukko 7). 

Tampereen väestö painottuu vahvasti Tammerkosken itäpuolelle, joten on luonnollista että 

enemmistö Tapparan ja Ilveksen kannattajista asuu siellä (Tampereen kaupunki 2010). Ilveksen 

kannattajat jakautuvat hieman tasaisemmin itä-länsi-akselilla kuin Tapparan, jonka kannattajista 

hieman yllättäen lähes 71 prosenttia asui Itä-Tampereella. Tilastollisesti yhteys asuinpaikan ja 

suosikkiseuran välillä ei kuitenkaan ole merkitsevä, sillä ristiintaulukoinnin khiin neliö -testin 

(liitetaulukko 6b) p-arvo on 0,143.  

 
 
TAULUKKO 7. Tutkimukseen osallistuneiden Ilveksen ja Tapparan Tampereella asuvien 
kannattajien sijainti 

 
 

 

Kuviot 11 ja 12 havainnollistavat kyselyyn osallistuneiden Ilveksen ja Tapparan kannattajien 

asuinpaikkoja postinumeroalueittain Tampereen seudulla. Kummankin seuran kannattajia asui 

vastaushetkellä runsaasti Tampereen kaakkoislaidalla Hervannan, Kaukajärven ja Atalan & 

Linnainmaan seuduilla. Esimerkiksi Härmälän ja Koivistonkylän seuduilta löytyi suhteellisesti 

tarkastellen enemmän Ilvestä kuin Tapparaa kannattavia vastaajia. Länsi-Tampereella Tapparan 

kannattajien määrässä on piikki Tesoman seudulla, kun taas Ilveksen kannattajia on keskittynyt 

Pispalan länsiosaan. Tampereen rajojen ulkopuolelta huomio kiinnittyy Tapparan kannattajien 

runsaaseen määrään Pirkkalassa sekä Kangasalla ja Ilveksen kannattajien kasaantumiseen 

Lempäälän pohjoisosaan. Myös muista Tampereen ympäryskunnista löytyi paljon molempien 

seurojen kannattajia. 
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KUVIO 11. Tutkimukseen osallistuneiden Ilveksen kannattajien asuinpaikat Tampereen seudulla  
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KUVIO 12. Tutkimukseen osallistuneiden Tapparan kannattajien asuinpaikat Tampereen seudulla 

  
Postinumeroalueet tarjoavat keinon tarkastella seurojen kannatusta suhteellisen tarkasti. 

Postinumeroaluekohtaiset vastaajamäärät ovat kuitenkin kohtuullisen pieniä, jolloin sattuman ja 

tilastollisen vaihtelun merkitys nousee isoksi. Yhdistämällä postinumeroalueet laajemmiksi 

kokonaisuuksiksi, voidaan seurojen kannatusta tutkia luotettavammin. Taulukossa 8 on esitetty 

kyselyyn vastanneiden Ilveksen ja Tapparan kannattajien asuinpaikat Tampereen kaupungin 

suuraluejaon pohjalta tehdyn jaottelun mukaisilla alueilla (liitekuvio 2). Taulukon huomattavin asia 
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on Ilveksen kannattajien suhteellisesti suurempi osuus Tampereen lounaisosassa. Koillis- ja 

Kaakkois-Tampere ovat taas alueita, joissa asuu Tapparan kannattajapopulaatiosta suurempi osuus 

kuin Ilveksen kannattajapopulaatiosta. 

 
 
TAULUKKO 8. Tutkimukseen osallistuneiden Ilveksen ja Tapparan kannattajien asuinpaikat 
Tampereen suuraluejaon pohjalta jaoteltuina 

 
 
 
 

Aiemmin mainittu Wimbledon FC:n esimerkki osoittaa, että seuran kotiareena ei voi sijaita liian 

kaukana joukkueen kannattajista. Urheiluseuran kannattajan asuinpaikka suhteessa seuran 

kotikenttään vaikuttaa Balen (2003, 87) mukaan suoraan kannattajien aktiivisuuteen käydä 

seuraamassa oman joukkueen otteita paikan päällä. Bale havainnollistaa tätä spatiaalisen kysynnän 

käyrällä, jossa etäisyyden ja sitä kautta matkakustannusten kasvaessa ottelupaikalle, vähenee 

ottelukäyntien määrä lineaarisesti. Mikäli etäisyys kotikenttään kasvaa suureksi, on olemassa 

vaihtoehto, että joku toinen urheiluseura löytyy lähempää asuinpaikkaa. Joukkueille voidaan tätä 

kautta rakentaa konkreettiset vaikutusalueet, joihin oletettavasti vaikuttaa esimerkiksi 

liikenneyhteydet ja kilpailevien urheiluseurojen läheisyys. Mikäli alueella on paljon kilpailevia 

seuroja, se supistaa seuran vaikutusaluetta. Tästä esimerkkinä toimii jo aikaisemmin esille nostettu 

Raennon ja Husson tutkimus (1998, 37), jossa Lukko houkutteli kannattajia otteluun Ässiä 

suppeammalta alueelta, koska Rauma sijaitsee kolmen muun jääkiekon SM-liigajoukkueen 

puristuksissa. 

 

Kyselyyn vastanneiden Tapparan ja Ilveksen kannattajien asuinpaikkoja Hakametsään nähden 

voidaan tarkastella Mapinfo-ohjelman puskurointitoiminnolla. Puskuroimalla voidaan laskea, 

kuinka monta kannattajaa asuu tietyn kilometrimäärän säteellä seurojen kotihallista. Ilveksen 
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kannattajista 41,9 prosenttia ja Tapparan kannattajista 36,7 prosenttia asui 10 kilometrin säteellä 

Hakametsän hallista (liitetaulukko 2). Yhteensä Ilveksen ja Tapparan Facebookin fanisivujen 

jäsenistä yhteensä noin 39 prosenttia asui 10 kilometrin säteellä seurojen kotihallina toimivasta 

Hakametsästä. Kun tarkasteltavaa sädettä laajennetaan 20 kilometriin, asui vastaajista jo yli puolet 

(55,8 %) alueella. 30 kilometrin säteellä Hakametsästä asui lähes kaksi kolmasosaa (63,9 %) 

seurojen virallisiin Facebook-faniryhmiin kuuluvista kannattajista. 

 

6.3.2 Alueelliset erot kannattajien aktiivisuudessa 

 

Tampereen jääkiekkojoukkueiden tapauksessa molempien seurojen kotipaikkana toimii 

Hakametsän jäähalli, joten alueellisia eroja kannattajien aktiivisuudessa ei jäähallin 

saavutettavuuden puolesta ole. Tämä mahdollistaa seurojen kannatuksen ydinalueiden etsimisen 

kannattajien aktiivisuuden pohjalta. Koska molempien joukkueiden kannattajilla on sama matka 

sekä Ilveksen että Tapparan otteluihin, voidaan kannattajien aktiivisuuden perusteella arvioida 

alueellisia eroja seurojen kannatuksessa. Kuviot 13 ja 14 esittävät, kuinka aktiivisesti eri alueilla 

asuvat kannattajat seuraavat suosikkiseuransa otteluita paikan päällä jäähallissa. Jokaiselle 

postinumeroalueelle on laskettu aktiivisuusluku, joka kuvaa alueella asuvien kannattajien 

aktiivisuutta. Aktiivisuusluku perustuu kannattajilta kysyttyyn kysymykseen, jossa tiedusteltiin 

paikan päällä seurattujen otteluiden määrää kaudessa. Aktiivisuulukua varten järjestysasteikolliset 

vastaukset pisteytettiin yhdestä neljään siten, että 0–4 ottelua kaudessa katsova merkittiin ykköseksi 

ja esimerkiksi yli 20 ottelua kaudessa katsova laskettiin neloseksi. Tämän jälkeen laskettiin 

postinumeroaluekohtaisesti alueella asuvien vastaajien keskiarvo. Mitä suurempi aktiivisuusluku 

on, sitä aktiivisemmin alueella asuvat kannattajat käyvät katsomassa suosikkiseuransa otteluita 

Hakametsässä tai vieraspeleissä.  

 

Kuvioiden 13 ja 14 perusteella voidaan huomata, että molempien kannattajaryhmien Tampereen 

keskustassa asuvat henkilöt käyvät varsin aktiivisesti seuraamassa suosikkinsa otteluita. 

Silmiinpistävää on, että Tampereen jäähallin lähellä Messukylän ja Kissanmaan seuduilla asuvat 

Ilveksen kannattajat ovat suhteellisen aktiivisia otteluissa kävijöitä, mutta Tapparan kannattajien 

kohdalla jäähallin sijainti ei näy aktiivisuudessa. Huomioitavaa on myös Tampereen ulkopuolella 

asuvien kannattajien keskimääräinen aktiivisuus. Ylöjärvellä, Kangasalla, Lempäälässä ja Nokialla 

on monia alueita, joissa aktiivisuusluku on suuri. Kuvioiden perusteella vaikuttaa jopa siltä, että 

keskimääräinen Tampereen ympäryskunnassa asuva kannattaja käy aktiivisemmin Hakametsässä 

kuin keskimääräinen tamperelainen kannattaja. Yksi mahdollinen selitys tälle voi olla muuttoliike 
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Tampereelta ympäryskuntiin. Suosikkiseuran jääkiekko-ottelut tarjoavat mahdollisuuden tavata 

vanhoja tuttuja ja pitää yllä identiteettiä. 

 

 

 
KUVIO 13. Postinumeroalueittainen Ilveksen kannattajien aktiivisuus Tampereen seudulla 
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KUVIO 14. Postinumeroalueittainen Tapparan kannattajien aktiivisuus Tampereen seudulla 

 

 

Taulukossa 9 jatketaan kannattajien aktiivisuuden tarkastelua asuinpaikan perusteella. Taulukko 

esittää kannattajien paikanpäällä katsomien otteluiden määrän ristiintaulukoituna asuinpaikan 

kanssa. Taulukossa huomionarvoista on se, että kaikkein aktiivisimmin, eli yli 20 ottelua kaudessa 

seuraavista kannattajista lähes kaksi kolmasosaa on tamperelaisia.  

 

 

TAULUKKO 9. Yhden kauden aikana katsotut ottelut ristiintaulukoituna asuinpaikan mukaan 
(n=938) 
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KUVIO 15. Tutkimukseen osallistuneiden kausikortin omistavien tai aiemmin omistaneiden 
kannattajien asuinpaikat Tampereella 
 

 

Kausikortin omistavia kannattajia voidaan hyvällä syyllä pitää aktiivisimpina ja usein myös 

intohimoisimpina kannattajina. Kausikortin jossain vaiheessa omistaneista kannattajista 55,1 

prosenttia asui vastaushetkellä Tampereen alueella. Kuvio 15 esittää tamperelaisten kausikortin 

omistaneiden kannattajien asuinpaikat Tampereen kaupungin suuraluejaon pohjalta tehdyn jaottelun 

perusteella. Silmiinpistävin ero Tapparan ja Ilveksen kannattajien välillä on Ilveksen kausikortin 

omistaneiden runsas määrä Lounais-Tampereella. Peräti 24,6 prosenttia Ilveksen kausikortin jossain 

vaiheessa omistaneista Tampereella asuvista kannattajista asui Tampereen lounaisosassa. Luku on 

varsin suuri, kun sitä verrataan Tapparan kannattajiin alueella, sillä Tapparan Tampereella asuvista 

kausikortin omistaneista kannattajista vain 15,7 prosenttia asui Lounais-Tampereella. Muuten 

seurojen kausikortin omistaneiden asuinpaikkajakaumat ovat varsin identtiset, joskin koillisosassa 

Tamperetta asui paljon Tapparan kausikortin omistaneita faneja. 
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6.3.3 Tapparan ja Ilveksen kilpailuasetelma alueellisesti 
 
 
Edellä hahmoteltiin määrällisesti Tapparan ja Ilveksen kannattajien sijainteja Tampereella ja 

Pirkanmaalla. Molempien seurojen kannattajat painottuvat luonnollisesti Tampereen ja Pirkanmaan 

väkirikkaimmille alueille, joten kuvioiden perusteella seurojen kannatuksen vertailu alueellisesti on 

vaikeaa. Yksi keino vertailla alueellisia eroja seurojen välillä, on muun muassa talousmaantieteessä 

käytetty sijaintiosamäärä. Sijaintiosamäärä mittaa, kuinka tutkittavana oleva alue eroaa 

vertailukohtana käytetystä laajemmasta alueesta jollakin tietyllä asialla mitattuna (Harrington & 

Warf 1995, 74). Tässä tapauksessa sijaintiosamäärää käytetään siten, että postinumeroaluekohtaista 

tutkimukseen osallistuneiden Ilveksen ja Tapparan kannattajien suhdetta verrataan tutkimukseen 

osallistuneiden Ilveksen ja Tapparan kannattajien suhteeseen koko Tampereen alueella. 

Tampereella asuvista kyselyyn vastanneista kannattajista 58,9 prosenttia on Tapparan kannattajia. 

Kun jaetaan postinumeroaluekohtainen Tapparan kannattajien prosenttiosuus luvulla 58,9, saadaan 

tulokseksi sijaintiosamäärä. Mikäli luku on tasan yksi, on postinumeroalueella asuvien 

tutkimukseen osallistuneiden Tapparan-kannattajien suhteellinen määrä sama kuin koko Tampereen 

alueella, eli 58,9 %. Mikäli sijaintiosamäärä on yli 1, tarkoittaa se, että alueella asuu suhteellisesti 

enemmän Tapparan kannattajia kuin koko Tampereen alueella. Mikäli luku on alle 1, on Ilveksen 

kannattajien suhteellinen määrä alueella suurempi kuin koko Tampereen alueella. Mitä enemmän 

sijaintiosamäärä poikkeaa yhdestä, sitä suuremmin alueen ”tapparapitoisuus” eroaa koko 

Tampereen vastaavasta luvusta. Mikäli sijaintiosamäärä on nolla, ovat kaikki alueella asuvat 

vastaajat Ilveksen kannattajia. Sijaintiosamäärä 1,7 taas tarkoittaa, että alueelta on saatu pelkästään 

Tapparan kannattajien vastauksia. 
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KUVIO 16. Tapparan ja Ilveksen kannatus alueellisesti Tampereella sijaintiosamäärän perusteella  
 
 

 

Kuviossa 16 havainnollistetaan Tapparan ja Ilveksen kannatusta Tampereen postinumeroalueilla 

sijaintiosamäärien perusteella. Kuvion perusteella Ilveksen kannalta vahvoina alueina näyttäytyy 

alue Pyynikiltä länteen päin aina Lamminpään seudulle asti. Länsi-Tampereella Tesoman seutu 

kuitenkin erottuu sijaintiosamäärän perusteella vahvasti Tapparan alueena. Koillis- ja 

kaakkoisosissa Tamperetta Tapparan kannattajien osuus on aavistuksen suurempi kuin koko 

kaupungin Tapparan fanien osuus. Tasannetta, Lapinniemeä ja Peltolammia lukuun ottamatta erot 

ovat kuitenkin hyvin pieniä.  

 

Tampereen lähikuntien sisällä seurojen kannatus näyttäytyy sijaintiosamäärällä tarkasteltuna varsin 

tasaisena (kuvio 17). Jyrkimmät erot löytyvät Pirkanmaan pohjois- ja koillisosista. Erojen 

jyrkkyyttä näillä aluilla selittää tutkimukseen osallistuneiden kannattajien pieni määrä kyseisillä 

alueilla. Kuntakohtaisten frekvenssien ollessa pieniä, näkyy jo muutaman kannattajan ero 

sijaintiosamäärässä merkittävästi. Mielenkiintoista kuitenkin on, että Pirkanmaan luoteisosan 
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kunnat ovat sijaintiosamäärällä mitattuna Ilveksen aluetta, ja Koillis- sekä Itä-Pirkanmaan kunnat 

Tapparan seutua. Kyse on kuitenkin käytännössä vain muutaman vastauksen suuruisista eroista 

kunnittain, joten vahvoja johtopäätöksiä asiasta ei ole syytä tehdä. 

 

 
KUVIO 17. Tapparan ja Ilveksen kannatus kunnittain Pirkanmaalla sijaintiosamäärän perusteella  
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6.3.4 Tapparan ja Ilveksen kannatus alueellisena kokonaisuutena 
 

Tulosten perusteella tamperelaisten SM-liigaseurojen kannatus on edelleen vahvasti keskittynyt 

Tampereen lähiympäristöön. Kolme neljästä Tapparan ja Ilveksen kannattajasta on asunut 

Pirkanmaalla suosikkiseuransa valitessaan, ja lähes yhtä moni asuu parhaillaan alueella. Tampereen 

kaupungin alueella asuu kuitenkin vain alle 40 prosenttia seurojen virallisiin Facebook-

fanisivustoihin kuuluvista kannattajista. Esimerkiksi Tapparan kohdalla tamperelaisten ja muualla 

Pirkanmaalla asuvien kannattajien osuus on lähes yhtä suuri. Tampereen ulkopuolisen Pirkanmaan 

merkitys molempien seurojen kannatusalueena onkin selvästi merkittävä. Valtaosa seurojen 

aktiivisimmista kannattajista on tamperelaisia, joten kannatuksen ydin on kuitenkin edelleen 

Tampereella. 

 
Varsinaisten ydinalueiden löytäminen seuroille on haasteellista. Molempien seurojen kannattajia 

sijoittuu paljon Hervanta-Kaukajärvi-Linnainmaa-Atala -akselille Tampereen länsiosaan, mutta 

kumpikaan seuroista ei tutkimuksen perusteella näytä olevan alueilla dominoiva. Ilveksen kannalta 

vahvana alueen erottuu Ala-Pispalan, Hyhkyn, Epilän ja Tohlopin alue, jossa Tapparan kannatus 

vaikuttaisi olevan selvästi Ilvestä vähäisempää. Myös Koivistonkylän seutu näyttäytyy Ilveksen 

vahvana alueena, mutta siellä kannattajien kokonaismäärä vaikuttaa olevan pienempi.  

 

6.4 Suosikkiseuran valinta Tapparan ja Ilveksen kannattajien keskuudessa 
 

Edellä on kartoitettu kannattajien mielikuvia Tapparan ja Ilveksen kannatuksesta sekä on tarkasteltu 

seurojen kannatusta maantieteellisesti. Tässä osassa hahmotellaan, miten tähän tilanteeseen on 

päädytty. Koko tutkimusasetelman kannalta keskeinen tekijä on omaan suosikkiseuraan 

identifioitumisprosessi. Erityisenä mielenkiinnon kohteena on asuinympäristön, tai toisin sanoen 

elämistilan vaikutus seuravalintaan. Kyselyaineiston lähes tuhat vastausta antavat hyvän pohjan 

tutkia seuravalintaan vaikuttavia asioita Tapparan ja Ilveksen kannattajien keskuudessa. 

 

6.4.1 Suosikkiseuran valintaan vaikuttaneet tekijät 

 

Yksi mielenkiintoinen elementti tutkittaessa urheiluseuran kannattamista on 

identifioitumisprosessin luonne. Valitseeko yksilö tietoisesti oman joukkueensa, vai onko 

suosikkiseuran valinta enemmänkin sattuman kauppaa tai ympäristöstä lähtevä asia?  Kyselyyn 

vastanneiden Ilveksen ja Tapparan kannattajien keskuudessa on lähes yhtä paljon seuransa 
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tietoisesti valinneita ja suosikkiseuransa pariin ”ajautuneita” (liitekuvio 3). Lievän enemmistön 

(51,6 %) muodostavat seuran pariin ”ajautuneet”, kun taas tietoisesti seuransa valinneita on 40,6 

prosenttia vastanneista. Vain 7,8 prosenttia tutkimukseen osallistuneista ei osaa sanoa näkemystään 

kysymykseen, joten kannattajilla on selkeä näkemys, miten oma suosikkiseura on löytynyt. Vaikka 

yli puolet kannattajista ei miellä varsinaisesti valinneensa suosikkiseuraa, niin tässä tutkielmassa 

puhutaan kuitenkin muun muassa ”seuravalinnasta”, sillä pohjimmiltaan kyse on kuitenkin 

kannattajan valinnasta identifioitua johonkin ryhmittymään.  

 

Yksi keskeinen tieto on, minkä ikäisenä tamperelaisten seurojen kannattajat tyypillisesti löytävät 

oman suosikkiseuransa. Kyselyyn vastanneista 938 henkilöstä puolet (50,4 %) alkoi kannattaa 

suosikkiseuraansa alle kouluikäisenä (kuvio 18). ”Yläasteiän jälkeen” ja ”aikuisiällä” olivat 

aavistuksen päällekkäisiä ja epäselviä vastausvaihtoehtoja, mutta niiden osuus vastauksista jäi 

yhteensä vain 10,0 prosenttiin, joten suurta merkitystä mahdollisilla sekaannuksilla ei 

tutkimustulosten kannalta ole. Kannattajaryhmien välillä merkittävin ero suosikkiseuran valinta-

ajankohdissa on, että Tapparan kannattajien keskuudessa ala-asteikäisenä ja alle kouluikäisenä 

valinnan tehneiden määrä on suurempi kuin Ilveksen kannattajien keskuudessa (liitetaulukko 7a). 

Ilveksen kannattajat ovat vuorostaan valinneet suosikkiseuransa useammin aikuisiällä. 

 

KUVIO 18. Suosikkiseuran valinta-ajankohta (n=938) 



 

 77 

 

 

Leicesterin yliopiston (Sir Norman Chester Centre for Football Research 2002, 3-4) tutkimuksen 

mukaan paikallisylpeys ja perhe ovat merkittävimmät seuravalintaan vaikuttavat syyt jalkapallon 

Englannin liigan kannattajien keskuudessa. Wann (2006, 358) jaottelee suosikkiseuraan 

identifioitumisen syyt kolmeen luokkaan: psykologisiin, ympäristöllisiin ja joukkue-sidonnaisiin. 

Tamperelaisten SM-liigaseurojen kannattajilta kysyttiin, minkä he kokevat suurimmaksi 

suosikkijoukkueen valintaan vaikuttaneeksi tekijäksi. Aineiston käsittelyn helpottamiseksi annettiin 

kysymykseen seitsemän vastausvaihtoehtoa, joista yksi oli avoin vastausvaihtoehto ”joku muu”. 

Vastausten perusteella merkittävimmäksi tekijäksi suosikkiseuran valinnassa nousi vanhemmat, 

sillä 28,0 prosenttia vastaajista pitää sitä merkittävimpänä suosikkiseuransa valintaan vaikuttaneena 

tekijänä (kuvio 19). 

 
KUVIO 19. Suurin suosikkiseuran valintaan vaikuttanut tekijä tutkimukseen osallistuneiden 
kannattajien keskuudessa (n=938) 
 

Avoin vastausvaihtoehto ”joku muu” keräsi paljon mielenkiintoisia vastauksia, joista käy hyvin ilmi 

kuinka monista erilaisista syistä ihmiset päätyvät kannattamaan jotain tiettyä joukkuetta. Kaikkein 

voimakkaimmin ”joku muu” vastauksista nousee esille perheen merkitys. Valmiiden 

vastausvaihtoehtojen ”vanhemmat” oli selvästi liian suppea, sillä peräti 77 ”joku muu” -
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vaihtoehdon valinnutta vastaajaa mainitsee jollain tavalla perheeseen liittyvän syyn olleen 

merkittävin suosikkiseuran valintaan vaikuttanut tekijä. Nämä 77 vastausta vastaavat yhteensä 8,8 

prosenttia kaikista vastauksista, joten kun lisätään tähän lukuun kaikki vastaukset, joissa 

vanhemmat oli valittu suurimmaksi tekijäksi, voidaan todeta että 36,8 prosenttia kaikista vastaajista 

pitää perhettä tärkeimpänä seuravalintaan vaikuttaneena tekijänä. Vanhempien lisäksi erityisesti 

isoveljen kannatus on ollut useille vastaajille merkittävin tekijä suosikkiseuran valinnassa. 

 

Avoin vastausvaihtoehto ”joku muu” tarjosi paljon värikkäitä kokemuksia Ilveksen ja Tapparan 

kannattajien seuravalinnan taustalta. Vastauksia luokittelemalla saadaan subjektiivisia kokemuksia 

tarkasteltua kokonaisuuksina. Kuten edellä mainittiin, perheen merkitys seuravalintaan korostui 

myös ”joku muu” vaihtoehdon valinneiden keskuudessa (liitekuvio 4). Yksittäisillä pelaajilla voi 

myös olla suuri merkitys seuravalintaan, sillä 24 vastaajaa ilmoitti valinneensa suosikkiseuran 

pääasiassa pelaajan vuoksi. Useampikin Tapparan kannattaja on päätynyt seuran kannattajaksi 

esimerkiksi Pekka Marjamäen tai Timo Suden vuoksi. Ilves-leiriin kannattajia on vetänyt etenkin 

Raimo Helminen, mutta myös esimerkiksi 1960-luvulla menehtynyt Jarmo Wasama mainittiin 

vastauksissa. Vastauksista ilmenee hyvin, kuinka pienistä ja sattumanvaraisistakin asioista 

suosikkiseuran valinta voi johtua. Kaksi vastaajaa on päätynyt Tapparan kannattajiksi koulussa 

lauletun Tappara on terästä -laulun johdosta. Eräs Tapparan kannattaja muistelee alkaneensa 

kannattaa Tapparaa ympäristön Ilves-kannatuksesta huolimatta, koska häntä säälitti eräässä 

paikallispelissä Tapparan maalivahti Hannu Kamppuri, joka ”tuntui sillä kertaa imevän kaikki 

kudit”. Toinen Tapparan kannattaja taas kuvaili omaa seuravalintaansa seuraavanlaisesti: 

”Ensimmäisessä näkemässäni SM-liigapelissä vastakkain olivat Susi (Tappara) ja joku Jari Kurri 

Jokereineen. Susi ja Tappara kuulostivat alle 10-vuotiaan r-vikaisen korvissakin parhaimmilta”. 

Eräälle Ilveksen kannattajalle seuravalinnan kannalta ratkaiseva tekijä oli alakouluikäisenä 

ärsyttäneet Tapparan kannattajat. Kaksi Ilveksen kannattajaa on lähtöjään Kooveen kannattajia, 

joille Ilves on löytynyt suosikkiseuraksi Kooveen pudottua pääsarjatasolta. Toisaalta yksi Tapparan 

kannattaja on seuravalinnan tehnyt sillä perusteella, että kyseessä on ”työläisseura”. Seuravalinnan 

syyt voivat olla siis hyvinkin vaihtelevia. 

 

Taulukossa 10 on jaoteltu Tapparan ja Ilveksen kannattajien seuravalintaan vaikuttaneet tekijät 

Wannin luokittelua mukaillen kolmeen luokkaan; psykologisiin, joukkuesidonnaisiin ja 

ympäristöstä lähteviin tekijöihin. Taulukossa on mukana valmiista vastausvaihtoehdoista valitut 

vastaukset, sekä sanalliset ”joku muu” -vastaukset. Useissa sanallisissa vastauksissa annettiin monia 

erilaisia syitä seuravalinnan taustalta, jolloin vastaus sijoitettiin siihen luokkaan, johon se eniten 
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vaikutti kuuluvan. Taulukon perusteella lähiympäristön rooli seuravalinnassa on ratkaisevan tärkeä 

tamperelaisten seurojen kannattajien keskuudessa. 56,3 prosenttia kaikista kyselyyn vastanneista 

kannattajista on päätynyt kannattamaan suosikkiseuraansa ympäristöstä lähtöisin olevan 

vaikutuksen vuoksi. Psykologisten tekijöiden merkitys on taulukon perusteella varsin pieni, joskin 

monessa muuhun luokkaan päätyneessä vastauksessa mainittiin jonkinlainen intuitio tärkeänä 

seuranvalintaan vaikuttaneena tekijänä. Psykologiseen luokkaan olisikin voinut sijoittaa paljon 

muissa luokissa olevia vastauksia. 

 
 
TAULUKKO 10. Suurimmat seuravalintaan vaikuttaneet tekijät kyselyyn vastanneiden Tapparan ja 
Ilveksen kannattajien keskuudessa 

Psykologiset Joukkuesidonnaiset Ympäristölähtöiset Ei osaa sanoa

"Tunne" ja muut 
psykologiset syyt (31)

Imago, arvot ja esim.pelityyli 
(159)

Vanhemmat (263)

Joukkueen menestys (71) Ympäristö ja kaverit (173)
Laulu, logo tai värit (68) Muu perhe (77)
Joukkueessa pelaaminen tai 
työskentely (39)

Muut elinympäristöstä 
lähtöisin olevat tekijät (16)

Pelaaja (24)
Muut joukkuesidonnaiset 
syyt (8)

31 369 529 9  
 

 

Ilveksen ja Tapparan kannattajien välillä on eroavaisuuksia, kun tarkastellaan suurimpia 

suosikkiseuran valintaan vaikuttaneita tekijöitä kannattajaryhmittäin (kuvio 20). Esimerkiksi 

Tapparan kannattajista 9,1 prosenttia on valinnut suosikkiseuransa joukkueen menestyksen vuoksi, 

kun Ilveksen kohdalla vastaava prosentti on 4,9. Mielenkiintoista on myös se, että Ilveksen 

kannattajista 19,9 prosenttia valitsi suosikkinsa seuran imagon vuoksi. Tapparan kannattajista vain 

13,5 prosenttia on valinnut suosikin seuran imagon perusteella. Imago nouseekin peräti toiseksi 

suurimmaksi seuravalinnan syyksi Ilveksen kannattajien keskuudessa. Tilastollisesti riippuvuus 

suosikkiseuran ja joukkueen valinnan välillä on suuntaa antava, sillä ristiintaulukoinnin khiin neliö -

testin p-arvo on 0.06 (liitetaulukko 8b).  
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KUVIO 20. Seuravalinnan syyt kannattajaryhmittäin eroteltuna (Tappara n=591, Ilves n=347) 

 

 

Kuviot 19 ja 20 sekä taulukko 10 painottivat perheen merkitystä seuravalinnassa. Jamesin (2001) 

tutkimus korostaa erityisesti isän merkitystä lapsen suosikkiseuraan identifioitumiselle. Myös 

Tapparan ja Ilveksen kannatukseen liitetään usein mielikuva kannatuksen periytymisestä isältä 

pojalle. Noin 42 prosenttia kaikista kyselyyn vastanneista Tapparan ja Ilveksen kannattajista ilmoitti 

kysyttäessä, että suosikkiseura on sama kuin heidän isänsä suosikkiseura (liitetaulukko 9a). 

Seurojen kannattajaryhmien välillä ei merkittävää eroa asian suhteen ole, sillä Tapparan 

kannattajista 41,1 prosentilla ja Ilveksen kannattajista 44,1 prosentilla on sama suosikkiseura isänsä 

kanssa. Kannattajat ovat varsin hyvin selvillä isänsä suosikkiseurasta, sillä ”en osaa sanoa” -

vastausten määrä on 17,3 prosenttia. Myös taulukko 11 tukee esille noussutta kuvaa perhepiirin 

suuresta merkityksestä seuravalintaprosessissa. Äärimmäisen harva kyselyyn vastannut Tapparan 

tai Ilveksen kannattaja on lähtöisin perhepiiristä, jossa kannatettiin pääasiassa kilpailevaa seuraa. 

Lapsuuden perhepiirin suosikkiseuran ja oman suosikkiseuran välinen riippuvuus on 

tilastollisestikin erittäin merkitsevä, sillä ristiintaulukoinnin khiin neliö -testin p-arvo on 0,00 

(liitetaulukko 10b). Lapsuuden perhepiirillä on siis kiistaton vaikutus suosikkiseuran valintaan.  
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TAULUKKO 11. Tutkimukseen osallistuneiden Tapparan ja Ilveksen kannattajien lapsuuden 
perhepiirin seurakannatus (Ilves n=347, Tapparan=591) 

 
 

 

6.4.2 Asuinympäristö suosikkijoukkuetta valittaessa 

  
Edellä mainitut tulokset korostavat perheen merkitystä suosikkiseuran valinnalle. Perheen lisäksi 

myös muut yksilön ympäristöstä, eli toisin sanoen elämistilasta, saatavat vaikutteet näyttävät olevan 

merkittävä tekijä seuravalinnan taustalla. Tutkittaessa kannattajien asuinpaikkoja suosikkiseuran 

valintahetkellä, päästään syvemmälle seurojen aluesidosten juurille. Asuinpaikka suosikkiseuraa 

valitessa antaa kuvan siitä, miltä alueilta seurojen kannatus saa vahvimmin alkunsa.  

 

Taulukko 12 esittää kannattajien asuinpaikat sillä hetkellä, kun oma suosikkijoukkue on valittu. Yli 

kolme neljäsosaa (76,8 %) Ilveksen ja Tapparan virallisten fanisivujen jäsenistä on valinnut 

suosikkiseuransa asuessaan Tampereella tai muualla Pirkanmaalla. Seurakohtaisesti kannattajia 

tarkastellessa huomio kiinnittyy siihen, että Ilveksen kannattajista lähes puolet asui Tampereella 

silloin, kun omaksi suosikkiseuraksi on valikoitunut Ilves. Tapparan kannattajien kohdalla vastaava 

luku on selvästi pienempi. Vastaavasti Tapparan kannattajista selvästi suurempi osa asui muualla 

Suomessa suosikkiseuraa valitessaan. Ilves-kannatus on siis useammin saanut alkunsa Tampereen 

alueella. Tilastollisestikin tarkastellen suosikkiseuran ja asuinpaikan välinen riippuvuus on 

merkitsevä (liitetaulukko 11b). 
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TAULUKKO 12. Kyselyyn vastanneiden kannattajien asuinpaikat suosikkiseuran valinnan aikaan 

 
 

 

Kuvioissa 21 ja 22 tarkastellaan suosikkiseuran valintaa alueellisesti Tampereen kaupungin 

alueella. Kartat on tehty Tampereen suunnittelualuejaon pohjalta. Karttoihin on lisäksi merkattu 

kuvioissa 7 ja 8 esille tuodut kannatusalueet, jotta voidaan tutkimuskysymyksen mukaisesti verrata 

kannattajien sijainteja mielikuviin kannatuksesta. Molempien seurojen kannattajaryhmien kohdalla 

Keskustan, Hervannan ja Kalevan alueet ovat olleet usein asuinpaikkana suosikkiseuran 

valintahetkellä. Erojakin kannattajaryhmien välillä kuitenkin löytyy. Esimerkiksi Tappara-legenda 

Timo Jutilan kotiseutu Tesoma erottuu Tapparan kannattajien asuinpaikkojen joukosta. Eroja löytyy 

myös esimerkiksi Kaukajärven ja Peltolammin seuduilta, joista on alkanut suhteellisen monen 

vastaajan Tapparan kannatus. Fanien mielikuvat kohtaavat varsin vaihtelevasti kannattajien 

seuravalinnan aikaisten asuinpaikkojen kanssa. Vahvimmin Ilveksen alueeksi kannattajien 

mielikuvissa profiloitunut Koivistonkylä vaikuttaa kannattajien asuinpaikkojen perusteella todella 

olevan enemmän Ilveksen aluetta. Tapparan kohdalla Tesomalla on alkanut monen kannattajan 

”faniura”, joten sikäli kannattajien mielikuville on perusteet. Toisaalta myös Ilveksen kannattajissa 

on paljon Tesomalta lähtöisin olevia kannattajia. Mielenkiintoista on myös Tampereen jäähallin 

sijainnin näkymättömyys kuvioissa. Hallin läheisyys ei näytä vaikuttavan juurikaan kannattajien 

määrään lähialueilla. 
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KUVIO 21. Tutkimukseen osallistuneiden Tapparan kannattajien asuinpaikat Tampereella 
suosikkiseuraa valittaessa ja fanien mieltämät Tapparan kannatusalueet 
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KUVIO 22. Tutkimukseen osallistuneiden Ilveksen kannattajien asuinpaikat Tampereella 
suosikkiseuraa valittaessa ja fanien mieltämät Ilveksen kannatusalueet 
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KUVIO 23. Oliko suosikkiseuran valinnan aikaisella asuinalueella toinen tamperelaisista seuroista 
toista suositumpi (Ilves n=347, Tappara n=591) 
 

 

Ilveksen ja Tapparan kannattajien nimeämät kannatusalueet tarjoavat mahdollisuuden tarkastella, 

miten Tapparan ja Ilveksen kannattajat jäsentävät oman asuinpaikkansa sekä suosikkiseuransa. 

Tulosten perusteella hyvin harva Ilveksen tai Tapparan kannattaja mieltää kilpailevan joukkueen 

olleen suositumpi sillä alueella, jossa he asuivat valitessaan oman suosikkiseuransa (kuvio 23). 

Esimerkiksi Ilveksen kannattajista vain 11,0 prosenttia on ryhtynyt kannattamaan Ilvestä alueella, 

jolla Tappara oli heidän mielestään suositumpi seura. Tapparan kannattajien keskuudessa ero on 

vielä suurempi, sillä vain 6,4 prosenttia katsoo asuneensa alueella, jossa Ilves oli suositumpi. On 

toki huomioitava, että 41,8 prosenttia kaikista vastaajista ryhtyi kannattamaan suosikkiaan alueella, 

jolla kumpikaan seuroista ei ollut vastaajan mukaan toista selvästi suositumpi. Vaikka ”en osaa 

sanoa” -vastauksiakin tuli suuri määrä (27,6 %), antavat vastaukset viitteitä siihen, että 

asuinalueella on oma merkityksensä seuravalintaan. Äärimmäisen harva kannattaja siis kokee 

tehneensä seuravalinnan alueella, jolla kilpaileva seura oli suositumpi. Asuinalue mielletään siis 

helpommin oman suosikkiseuran kannatusalueeksi kuin ”vihollisen territorioksi”. Erityisen 

mielenkiintoisia tarkastelun kohteita ovat vastaukset, joissa valinta suosikkiseurasta on tehty niin 

sanotusti vihollisen maaperällä. Koska oman asuinalueen mieltäminen paikalliskilpailijan 
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kannatusalueeksi on niin harvinaista, täytyy näihin vastauksiin liittyä erityisen vahva tunne alueen 

hallitsevasta jääkiekkoseurasta.  

 

Suurin osa niistä kannattajista, jotka kokivat asuneensa kilpailevan seuran kannatusalueella, olivat 

asuneet seuravalinnan aikaan Tampereen ulkopuolisella Pirkanmaalla. Koska vastausvaihtoehtoina 

oli Tampereen kaupunginosien lisäksi vain ”Muu Pirkanmaa” ja ”Muu Suomi”, ei tuloksista pystytä 

sanomaan, nousevatko jotkut tietyt Pirkanmaan kunnat alueina, jotka mielletään kilpailevan seuran 

kannatusalueiksi. Tampereen kaupungin tilastoalueista ei yksikään erityisesti erotu alueena, jossa 

asuessaan olisivat kannattajat kokeneet vastustajaseuran suosion hallitsevana. Tesoma ja 

Rantaperkiö ovat alueita, jotka kahden alueella seuravalinnan aikaan asuneen Tapparan kannattajan 

mielestä olivat Ilveksen kannatusaluetta. Ilveksen kannattajista kolme koki Hervannassa Tapparan 

olleen suositumpi seura, vaikka he itse asuivat alueella alkaessaan kannattaan Ilvestä. Hyvin harva 

kannattaja kuitenkin katsoi asuinpaikalla yleensä olleen merkitystä heidän seuravalintaansa, sillä 

ainoastaan 15,2 prosenttia ilmoitti asuinpaikan vaikuttaneen seuravalintaan. 
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7 YHTEENVETO JA PÄÄTELMÄT 
 
 

Tällä pro gradu -tutkielmalla kartoitettiin muun muassa Tapparan ja Ilveksen kannatukseen liittyvää 

kokemusmaailmaa ja sen yhteyttä seurojen kannatuksen maantieteelliseen ulottuvuuteen. Lähes 

tuhannen kannattajan aineisto tarjosi hyvän mahdollisuuden tarkastella seuravalintaan vaikuttavia 

tekijöitä ja yleisimpiä seurojen kannatukseen liittyviä stereotypioita. 

 

7.1 Mielikuvien yhteys kannattajien sijaintiin 
 

Tulosten perusteella perinteinen kuva Tapparan maanlaajuisesta suosiosta elää vahvana kannattajien 

keskuudessa, ja molempien tamperelaisten SM-liigaseurojen kannattajat mieltävät Tapparan 

kannatuksen Ilvestä vahvemmaksi Pirkanmaan ulkopuolella. Pirkanmaalla tilanne ei ole aivan yhtä 

selkeä, mutta kannattajien mielikuvissa Tapparaa pidetään sielläkin Ilvestä suositumpana. 

Tampereen aluetta tarkasteltaessa mielikuvat Tapparan ja Ilveksen kannattajien välillä menevät jo 

selkeästi enemmän ristiin. Mielenkiintoista on, että kannattajien mielestä seurojen kannatuksessa ei 

ole merkittävää eroa esimerkiksi Itä- ja Länsi-Tampereen välillä. Kyselyyn vastanneet kannattajat 

kuitenkin mieltävät Tampereen keskustan aavistuksen enemmän Ilveksen alueeksi. Lisäksi 

eroavaisuuksia löytyy yksittäisten kaupunginosien kohdalta. 

 

Seurojen virallisiin Facebook-faniryhmiin kuuluvien kannattajien sijainnit tukevat mielikuvaa 

Tapparan suosiosta ympäri Suomea.  Tapparan kannattajista suurempi osuus asui vastaushetkellä 

Pirkanmaan ulkopuolella, ja etenkin suosikkiseuraa valitessa selvästi suurempi osa Tapparan 

kannattajista oli asunut Pirkanmaan ulkopuolella. Tältä osin ideaalinen ja faktuaalinen 

kannattajayhteisö siis kohtaavat toisensa. Toisaalta ero Pirkanmaan ulkopuolisten kannattajien 

määrässä Ilveksen ja Tapparan välillä on yllättävän pieni, ottaen huomioon kuinka vahvaksi 

kannattajat mielsivät Tapparan suosion Ilvekseen nähden muualla Suomessa. Lisäksi Tampereen 

ulkopuolisella Pirkanmaalla asuvien kannattajien osuus ei Tapparan kohdalla ole juurikaan Ilvestä 

suurempi, vaan Ilvekselläkin on tutkimuksen perusteella paljon pirkanmaalaisia kannattajia. On 

kuitenkin huomioitava, että seurojen kannattajien kokonaismäärää ei tiedetä. Mikäli esimerkiksi 

Tapparan kannattajien kokonaismäärä on Ilveksen kannattajien määrää suurempi, saattaa Tapparan 

kannattajia olla muualla Pirkanmaalla enemmän kuin Ilveksen kannattajia, vaikka tämän 

tutkimuksen aineistossa pirkanmaalaisten vastaajien osuus oli molemmissa kannattajaryhmissä 
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lähes sama. Tutkimuksella ei siis pystytä varmasti vastaamaan siihen, kumpi on absoluuttisesti 

suositumpi jollain alueella. Kerätty aineisto on kuitenkin niin laaja, että suuntaa antavia arvioita 

voidaan tehdä. 

 

Tutkimuksen perusteella Ilveksen ja Tapparan kannattajat yhdistävät Ilveksen vahvasti 

Koivistonkylän ja Tapparan Tesoman alueelle. Kuitenkaan kannattajien asuinpaikkojen perusteella 

varsinkaan Tesomaa ei voida pitää erityisen yksipuolisina kannatusalueina, vaikka esimerkiksi 

Koivistonkylän ”ilvesläisyydestä” on vahvoja viitteitä. Oletettavasti kovin monella vastaajalla ei ole 

omia kokemuksia esimerkiksi Koivistonkylässä asumisesta. Kannattajilla ei myöskään ole 

käytännössä mitään mahdollisuutta omien kokemusten pohjalta tietää varmasti, kumpi seuroista on 

Suomessa suositumpi, mutta silti murskaava enemmistö on vakuuttunut Tapparan suuresta suosiosta 

maanlaajuisesti. Mielikuvat seurojen kannatusalueista ovat siis syntyneet usein jotakin muuta kautta 

kuin omien kokemusten pohjalta. Yksi selittävä tekijä lienee media. Media luo ja ylläpitää 

yhteyksiä urheiluseurojen ja alueiden välillä (Bale 2003, 162). Tutkimustuloksista voi päätellä, että 

yksittäisten pelaajien merkitys koko seuran imagolle on merkittävä. Ihmiset jäsentävät seurojen 

kannatusta tähtipelaajien kautta ja ainakin 24 kannattajalle yksittäiset pelaajat olivat kaikkein 

merkittävin tekijä seuravalinnassa. Tampereella Ilveksen ja Koivistonkylän suhteeseen ei voi olla 

vaikuttamatta mediassa hyvin esiin tuotu fakta, että Ilves-legenda Raimo Helminen on sieltä 

kotoisin. Helmisestä on muotoutunut Ilveksen symboli, jonka kautta koko seura saa kasvot. Ilmiö 

on sama kuin Iso-Britanniassa, jossa tutkimusten mukaan kriketti mielletään ihmisten mielessä 

Etelä-Englannin ja maaseutualueiden peliksi. Konstruktionistinen urheilumaantiede painottaa sitä, 

että tällaiset median luomat mielikuvat eivät ole viattomia sattumia, vaan niiden taustalla on 

erilaisia tarkoitusperiä ja valtarakenteita. Yhdistelemällä urheilua tietynlaisiin paikkoihin 

vaikutetaan ihmisten käsityksiin kyseessä olevista paikoista ja urheilulajeista tai seuroista. 

Krikettiin liittyviin mielikuviin on vaikuttanut kirjallisuudessa esiintyvät stereotypiat, joissa kriketti 

lähes poikkeuksetta yhdistetään englantilaiseen maaseutuympäristöön (Bale 2003, 166–167). 

Kriketin maaseuturomanttisen imagon kautta halutaan antaa kuva harmonisesta Englannista, jossa 

ei luokkaristiriitoja ja muita ongelmia ole (Bale 2003, 167). Kanadassa on media rakentanut jo 

nuoresta pitäen tähtikiekkoilija Sidney Crosbysta kansallista symbolia, jolta media suorastaan vaatii 

kanadalaisten perusjääkiekkoarvojen esikuvana toimimista (Allain 2010). Mielenkiintoinen 

kysymys on, minkälaisia rakenteita Ilveksen ja Tapparan alueellisten identiteettien takana on. 

Minkälaista identiteettiä seurat itse rakentavat ja mikä on kannattajien ja median rooli? Kannattajat 

itse yhdistävät oman joukkueen seuralegendoihin, mistä kertoo Ilveksen yhdistäminen 

Koivistonkylään ja Tapparan sidokset seuralegenda Timo Jutilan synnyinalue Tesomaan. 
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Molempien seurojen kannattajat myös pitivät imagoltaan heikohkoa Hervantaa vastustajajoukkueen 

kannatusalueena. Vaikuttaa siltä, että kannattajien itseymmärryksessä kilpailijajoukkue sijoitetaan 

tietyllä tapaa periferiaan, oman seuran kannatusalueiden sijaitessa muualla.  

 

Tampereen alueella asuvien kannattajien sijainteja tarkastelemalla löydetään tukea muun muassa 

Koivistonkylän asemalle Ilveksen kannatusalueena. Tapparan kohdalla Tesoman alueelta löytyy 

paljon seuran kannatusta, mutta toisaalta myös Ilveksen kannattajia asuu runsaasti Länsi-

Tampereella. Etenkin Tampereen lounaisosassa Ilvesten kannattajien suhteellisen suuri määrä on 

yllättävän suuri. Mielenkiintoinen seikka on, että Lounais-Tampereella asuvista Ilveksen 

kannattajista 34,4 prosenttia on valinnut suosikkiseuransa kaveripiirin perusteella, kun taas alueen 

Tappara-kannattajista vain 6,5 prosenttia on päätynyt kannattamaan kirvesrintoja kaveripiirin 

vuoksi. Kaveripiirin ja vanhempien vahva vaikutus Ilves-fanien seuravalintaan alueella tukee 

ajatusta, että ”elämistila” vaikuttaa myös suosikkiseuraan identifioitumiseen alueella. Alueella 

myös asuu kaikkein aktiivisimmat Ilves-kannattajat, sillä 53,1 prosenttia alueella asuvista Ilveksen 

Facebook -faniryhmän jäsenistä ilmoittaa katsovansa yli 10 ottelua kaudessa. Nämä seikat viittaavat 

siihen suuntaan, että alueen Ilves-kannatus on ainakin paikoittain vahvaa. Toisaalta kannattajien 

mielikuvissa alue ei nouse esille Ilveksen seutuna, joten Ilveksen kannatus näytä kiinnittyneen 

osaksi Lounais-Tampereen identiteettiä. 

 

Ilves ja Tappara yhdistetään molempien seurojen kannattajien mielikuvissa myös Hervannan 

alueelle. Alueelta löytyykin paljon molempien seurojen kannattajia, mutta kumpikaan seuroista ei 

näytä erottuvan toista vahvempana alueella. Tampereen alueella ei muutenkaan ole erityisen jyrkkiä 

alueellisia eroavaisuuksia seurojen välisessä kannatuksessa. Yksi tätä mahdollisesti selittävä tekijä 

on, että molempien seurojen kannattajaryhmät ovat ammatillisen taustansa puolesta lähes identtisiä. 

Aiemmin mainitut esimerkit jalkapallon parista (esim. Giulianotti & Gerrard 2001; Majundar & 

Bandyopadhyay 2005) osoittavat, kuinka jyrkkiä sosiaalisia eroja kannattajaryhmien välillä voi olla.  

Jyrkkä vastakkainasettelu heijastuu myös seurojen kannatuksen jakautumiseen asuinalueiden 

demografisen vaihtelun mukaisesti. Tampereen kaupungin (2011) tilastojen mukaan Tampereen 

alueellakin on olemassa selviä aluekohtaisia tuloeroja. Kokonaisuutena Tampereen alueella tuloerot 

ovat muuta Pirkanmaata, sekä maan keskitasoa suuremmat (Tampereen kaupunki 2011). 

Tutkimuksen perusteella sosiaalinen asema ei kuitenkaan ole tamperelaisia seuroja erottava tekijä. 

Tapparan ja Ilveksen suhteellisen tasaisesti jakautuva kannatus Tampereen kaupungin alueella 

vahvistaa käsitystä ”luokkaerojen” tai sosiaalisen taustan pienestä merkityksestä suosikkiseuran 

valintaan Tampereella. Vastausten perusteella molempien seurojen kannattajakunnat ovat hyvin 



 

 90 

homogeenisiä keskenään, sillä esimerkiksi keski-ikä ja ammattijakauma ovat molemmilla 

kannattajaryhmillä lähes identtiset. Alueellisia eroavaisuuksia seurojen kannatuksessa ei pääse siis 

sosiaalisen taustan myötä syntymään. Kannattajat eivät myöskään itse koe, että esimerkiksi 

sosiaaliluokalla on vaikutusta seuravalintaan.  

 

7.2 Tapparan ja Ilveksen ”tamperelaisuus” 

  
Tapparan ja Ilveksen virallisten Facebook-fanisivujen jäsenten keskuudessa tehty tutkimus osoittaa, 

että seurat keräävät kannattajia paljon myös Pirkanmaan ulkopuolelta. Vaikka valtaosa kannattajista 

on löytänyt suosikkiseuransa Pirkanmaalla asuessaan, ei muualla Suomessa kannatuksensa 

aloittaneiden määrää pidä väheksyä. Lähes joka neljäs Ilveksen tai Tapparan kannattaja on 

Pirkanmaan ulkopuolella asuessaan valinnut suosikikseen tamperelaisen jääkiekkoseuran. Tapparan 

kannattajista peräti 27 prosenttia on löytänyt suosikkiseuransa asuessaan muualla kuin 

Pirkanmaalla. Tapparan ja Ilveksen kannatus ei siis missään nimessä ole pelkästään tamperelaisten 

yksinoikeus, vaan muualla Suomessakin identifioidutaan tamperelaisiin seuroihin.  

 

Mielenkiintoinen kysymys on, miten tamperelaisten ja muiden suomalaisten urheiluseurojen 

kannatus kehittyy alueellisesti tulevaisuudessa. Jo nyt yli 25 prosenttia Tapparan ja Ilveksen 

Facebook-yhteisöihin kuuluvasta kannattajista on Pirkanmaan ulkopuolella asuvia ”etäfaneja”. 

Aiemmin mainitut esimerkit osoittavat, että urheiluseurojen alueelliset sidokset ovat muuttaneet 

luonnettaan, mutta eivät kuitenkaan hävinneet minnekään. Urheiluseurat ovat seuraorganisaatioiden 

ja kannattajien symbiooseja, joten näiden tekijöiden muutokset heijastuvat koko seuran paikallisiin 

sidoksiin. Urheiluseurat eivät ole immuuneja yhteiskunnalliselle muutokselle, vaan muutokset 

heijastuvat myös urheiluseuroihin. Nykypäivänä suosikkiseura ei välttämättä tule ”annettuna” 

asuinpaikan mukaan, vaan internet ja televisio mahdollistavat suosikkiseuran valitsemisen 

kauempaa. Harri Heinosen mukaan urheilumaailmaan onkin tullut kokonaan uusi fanityyppi, josta 

Heinonen (2007) käyttää kulttuurintutkija Steve Redhedin (1997) esille nostamaa nimitystä 

postfani. Postfanius ei pohjaudu perinteiseen kasvokkain jaettuun yhteisöllisyyteen, vaan median 

rakentamaan läheisyyden tunteeseen kaukaisten toisten kanssa. Televisio ja internet tarjoavat 

postfanille mahdollisuuden sohvalta käsin elää mukana joukkueen ja sen kannattajien kohtaloissa. 

(Heinonen 2007, 132–133). Giulianotti ja Gerrard (2001, 39) ovat sitä mieltä, että urheilussa ollaan 

siirtymässä perinteisistä, paikallisyhteisöihin sidoksissa olevista kannattajista moderneihin urheilun 

kuluttajiin.  
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Niin kutsuttujen etäkannattajien lisääntyminen vaikuttaa varmasti myös seurojen alueellisiin 

sidoksiin. Kun esimerkiksi suomalainen Arsenal-kannattaja lentää Lontooseen katsomaan täysin ei-

englantilaisista koostuvan suosikkijoukkueensa pelaavan dubailaisen lentoyhtiön mukaan nimetyllä 

stadionilla, on vaikeaa kiistää globalisaation vaikutusta huippu-urheilussa. Samalla myös seurojen 

aluesidonnaisuus kyseenalaistuu. Mikäli tällaisilla seuroilla on edelleen selkeät sidokset joihinkin 

tiettyihin alueisiin, ne oletettavasti ilmenevät eri tavalla kuin sellaisella seuralla, jonka pelaajisto 

koostuu pääosin omista kasvateista ja yleisö on homogeenisempaa. On selvää, että tamperelaisia 

jääkiekkoseuroja ei ole mielekästä verrata maailman suurimpiin jalkapalloseuroihin, mutta muutos 

näkyy väistämättä myös suomalaisessa jääkiekossa. Esimerkiksi Hannu Ruonavaara (2001, 33) 

ennusti jo kymmenen vuotta sitten, että jääkiekon parissa jatkuva kaupallistuminen ja 

ammattilaistuminen vähentävät tulevaisuudessa jääkiekkoseurojen roolia kotikaupunkiensa 

representaatioina. Suurien joukkueiden kannattajille paikallisylpeys ei ole yhtä merkittävä 

joukkueen valintakriteeri, kuin pienille seuroille (Sir Norman Chester Centre for Football Research 

2002, 3). Argentiinassakin perinteisesti hyvin yhteisölliset ja pitkät perinteet omaavat 

jalkapalloseurat kokivat eräänlaisen identiteettikriisin 1990-luvulla kun kansainvälinen 

populaarikulttuuri vahvisti vaikutustaan. Lisäksi esimerkiksi tuloerojen kasvu, ottelujen 

laajamittainen televisiointi ja lippujen hintojen nousu ovat vähentäneet seurojen merkitystä tiettyjen 

ryhmien edustajana (Gaffney 2009, 168). Tämän tutkimuksen perusteella on vaikea nostaa esille 

joitain tiettyjä ryhmiä, joiden edustajana Tappara ja Ilves toimivat. Seurojen kannattajaryhmien 

välillä on maantieteellisiä eroavaisuuksia, mutta ne eivät ole niin suuria, että niistä voisi pitkälle 

meneviä johtopäätöksiä vetää.  

 

7.2 Elämistilan merkitys suosikkiseuraan identifioitumisessa 
 

Tutkimus osoittaa, että seuravalinnassa Tampereella perinteinen ”isältä pojalle” -ajattelu on 

edelleen voimissaan, vaikka kannatus ei kirjaimellisesti isältä aina periydykään. Perhe on tärkein 

suosikkiseuran valintaan vaikuttava tekijä Ilveksen ja Tapparan kannattajien keskuudessa, ja 

seuravalinta suoritetaan usein alle kouluikäisenä. Äärimmäisen harva Ilveksen tai Tapparan 

kannattaja on kasvanut sellaisessa perheessä, jossa valtaosa kannatti paikalliskilpailijaa. 

Suosikkiseuralle altistutaan siis pienestä pitäen, eikä vanhempien uhmaaminen asiassa ole yleistä. 

Jamesin (2001) tutkimuksen mukaan perhe on etenkin nuorelle ihmiselle merkittävin yksilön 

sosiaalistumiseen vaikuttava tekijä. Saman tutkimuksen mukaan ihminen voi identifioitua tiettyyn 

seuraan jo viiden vanhana, mutta kannattajuus saattaa aktivoitua vasta myöhemmin. Jamesin 
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tutkimuksessa esille nousi erityisesti isän sekä isoveljen merkitys seuravalinnalle. (James 2001, 

235–236, 255.) Tutkimustulosten perusteella nämä seikat ovat tärkeitä tekijöitä myös Tapparan ja 

Ilveksen kannatuksen taustalla.  

 

Perhe ei kuitenkaan ole missään nimessä ainoa seuranvalintaprosessia ohjaava vaikuttaja. 

Esimerkiksi kaveripiiri on perheen jälkeen merkittävin suosikkiseuran valintaan vaikuttanut tekijä 

Tapparan ja Ilveksen virallisten Facebook-fanisivujen jäsenten keskuudessa. Tämän tutkimuksen 

yhtenä mielenkiinnon kohteena on seuravalinnan yhteys asuinalueeseen. Asuinympäristön rooli 

identifioitumisen kohteen valinnassa osoittautui varsin vaikeaksi tutkimuskohteeksi.  

Lähtöoletuksena oli, että asuinympäristöllä on merkitystä seuravalintaan. Tulosten perusteella 

Tapparan ja Ilveksen kannattajat itse eivät koe asuinympäristöä merkittäväksi tekijäksi 

seuravalinnan taustalla. Toisaalta esimerkiksi kaveripiiri on helppo laskea ympäristöstä lähtöisin 

olevaksi tekijäksi. Tampereelta on kuitenkin vaikea löytää alueita, joissa kasvaisi pääasiassa yhden 

seuran kannattajia, joten asuinympäristön rooli seuravalinnassa ei missään nimessä ole hallitseva. 

 

Tutkimuksella haluttiin tarkastella, miten kannattajien mielikuvissaan jäsentämä tilakäsitys vastaa 

kannattajien asuinpaikkojen perusteella muodostettuja kannatusalueita. Tulosten perusteella 

rajanveto mielikuvissa rakentuu pitkälti yksittäisten stereotypioiden varaan, eikä niinkään 

varsinaisten omakohtaisten kokemusten pohjalta. Yhtenä selittävänä tekijänä tähän on varmasti 

selkeän hegemonian tunteen puuttuminen omalta asuinalueelta. Paasi (1996, 28–31) korostaa 

hegemonian merkitystä erilaisten yhteisöjen ja territorioiden taustalla. Dominoivassa asemassa 

oleva ryhmittymä pystyy vaikuttamaan alueella vallitseviin arvoihin ja ideologioihin. Kuitenkin 

vähemmistö Tapparan ja Ilveksen kannattajista kokee, että toisella seuralla oli valta-asema heidän 

suosikkiseuran valintahetken aikaisella asuinalueella (ks. kuvio 23).  

 

Mikäli oman asuinalueen määritteleminen toisen seuran kannatusalueeksi on vaikeaa, on 

todennäköistä että seurojen kannatusalueita jäsennetään julkisten symbolien, kuten esimerkiksi 

seuralegendojen kotialueiden kautta. Toisaalta esimerkiksi yksi kannattaja kertoi omaan 

seuravalintaansa vaikuttaneen, että ” Viinikka 1960-luvun alussa oli miinoitettu Ilveksellä”. Toinen 

vastaaja taas kirjoitti, että ”Tesomalla kaikki tuntuivat aikanaan kannustavan Ilvestä…”. Tämä 

antaa viitteitä siitä, että ainakin 1960-luvulla on Tampereelta löytynyt alueita, joissa toisella seuralla 

on ollut valta-asema. Toisaalta urheiluseuran kannattaminen on varsin henkilökohtainen asia, ja 

useat vastaajat esimerkiksi ovat valinneet suosikkiseuransa ”vastarannan kiiskenä” lähiympäristön 
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enemmistöä vastaan. Tulosten perusteella jääkiekkoseuran kannatus ei kuitenkaan vaikuta 

nykypäivänä olevan vahvasti läsnä kaupunginosien paikan hengessä. 

 

Kokonaisuutena jääkiekkoseuralla ei näytä olevan suurta yhteyttä paikallisiin, alueellisiin 

identiteetteihin Tampereen seudulla. Aineistosta ei nouse esille niin jyrkkiä eroja seurojen 

alueellisessa kannatuksessa, että toisella seuralla voisi sanoa olevan selkeä valta-asema alueella. 

Ilveksen ja Tapparan kannatus jakautuu suhteellisen tasaisesti Tampereen seudulla, eikä asuinalue 

suoranaisesti heijastu suosikkiseuraan. Tähän varmasti vaikuttaa muun muassa ihmisten lisääntynyt 

muuttoherkkyys. Ihmiset elävät monilla eri alueilla elämänsä aikana, jolloin ei vahvoja paikallisia 

identiteettejä pääse syntymään. Tulokset vahvistavat tutkimusasetelman taustalla olevaa ajatusta 

yhteiskunnan muutoksesta sekä luokkajaon ja paikallisten identiteettien häviämisestä. Paasi (1986, 

47) totesi jo 25 vuotta sitten, että ”paikallisten (kulttuuristen) yhteisöjen merkitys vähenee 

liikkuvuuden lisääntyessä ja kulttuurisessa sosialisaatiossa ei-paikalliset kulttuurimuodot saavat 

enemmän sijaa”. Tutkimustulosten perusteella Paasin näkemys on osuva nykypäiväänkin, sillä 

kannattajien keskuudesta ei löydy merkkejä vahvoista paikallisyhteisöistä, joihin Tapparan ja 

Ilveksen kannatus kytkeytyisi. 

 

Toisaalta urheiluseurat voivat olla eräänlaisen ”vastarintaidentiteetin” lähde globalisoituneessa 

maailmassa. Castellsin (2010, 419–421) mukaan kansallisvaltioiden ja muiden teollisen aikakauden 

instituutioiden romahtaessa on esille noussut myös voimakkaita vastarintaidentiteettejä, jotka 

perustuvat perinteisempiin arvoihin. Urheiluseura tarjoaa ihmisille mahdollisuuden kiinnittyä osaksi 

yhteisöä, joka usein nojaa vankasti perinteisiin ja ”kuuluu” jonnekin.  
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8 POHDINTA 
 

 

Tutkimus tarjoaa kohtuullisen laajan aineiston ansiosta mielenkiintoisen katsauksen tamperelaisten 

jääkiekon SM-liigaseurojen kannattajista. Tutkimuksen yhtenä tavoitteena ollut seurojen 

kannatusalueiden kartoitus edellytti mahdollisimman suuren aineiston keräämisen. Toisaalta 

tutkimuksen peruskäsitteenä toimiva identiteetti on tutkimuskohteena haastava monimuotoisuutensa 

vuoksi. Tuloksissa korostuu seuravalinnan sattumanvaraisuus ja subjektiiviset kokemukset, jotka 

ovat haasteellisia tutkittavia. Tutkimuslomakkeella ei millään pystytä pääsemään kovin syvälle 

identifioitumisprosessin taustalle. Paasin (2003, 480–481) mukaan tutkittaessa esimerkiksi 

alueellisia identiteettejä syyllistytään helposti yleistyksiin ja oletukseen alueen ihmisten 

samankaltaisuudesta. Alueellinen identiteetti onkin empiirisesti haastava tutkimuskohde. Tässä 

tutkimuksessa jo lähtökohtaisesti haettiin yleistyksiä ja etsittiin säännönmukaisuuksia, vaikka 

jokaisen yksilön suosikkiseuraan identifioituminen on aina erityislaatuinen tapahtuma. Paasin (mt.) 

mukaan yhteiskuntatieteessä tulisi globalisaation vuoksi rajaviivojen vetämisen ja alueiden 

erottelun sijaan keskittyä tutkimaan kuinka näitä identiteettejä tuotetaan. Toisaalta yleistyksien 

tekeminen yksilön, urheiluseuran ja alueen suhteesta on käytännössä ainoa keino tuottaa helposti 

ymmärrettävissä olevaa tietoa asiasta.  

 

Yhden mielenkiintoisen elementin tutkimukseen toi Facebookin hyödyntäminen aineiston keruussa. 

Facebook osoittautui varsin toimivaksi keinoksi kerätä kyselyaineistoa. Pienenä haittapuolena 

voidaan pitää vanhemman polven kannattajien puuttumista aineistosta. Vanhempien kannattajien 

avulla olisi voitu tarkastella paremmin esille noussutta oletusta koko yhteiskunnan murroksesta ja 

alueellisesti rajattavien kollektiivisten identiteettien vähenemisestä. Huomionarvoista on 

Facebookin kautta lähetettävien viestien lyhytikäisyys. Kyselystä tiedottamisen jälkeen ensimmäiset 

vastaukset saatiin minuuteissa, ja suuri osa vastauksista tuli ensimmäisen päivän aikana. 

Muutamassa päivässä vastaustahti hiipui radikaalisti ja vastauksia saatiin enää muutamia päivässä. 

Sama kaavaa toistui kun kyselystä lähetettiin muistutusviesti. Viestit selvästi hukkuvat varsin 

nopeasti Facebook-käyttäjien uutisvirtaan, joten muistutusviestien lähettäminen on tärkeää. 

 

Tutkimus tarjoaa paljon informaatiota tamperelaisten seurojen kannatuksesta ja yleisestikin 

urheiluseurojen alueellisuudesta Suomessa. Esitettyihin tutkimuskysymyksiin saatiin vastaukset ja 

lisäksi esiin nousi paljon mielenkiintoisia yksityiskohtia. Toisaalta tutkimustulosten myötä esille 



 

 95 

nousee vähintään yhtä paljon uusia kysymyksiä. Tutkimus tarjoaakin useita herkullisia 

jatkotutkimuksen kohteita. Edellä mainittujen ongelmien vuoksi hieman kapea-alaiseksi jäänyttä 

alueellisten identiteettien ja urheiluseuran yhteyttä olisi mielenkiintoista tarkastella kohdistamalla 

huomio muutamiin yksittäisiin alueisiin. Esimerkiksi Koivistonkylän seutu vaikuttaa tutkimuksen 

perusteella vahvasti ”ilvesläiseltä”, mutta vasta lisätarkastelulla voitaisiin päästä pintaa syvemmälle 

asiassa. Samalla mukaan voidaan ottaa esimerkiksi kaupunginosahistoria, mikä tässä tutkimuksessa 

jouduttiin rajaamaan ulkopuolelle. Menetelmänä voisi käyttää esimerkiksi teemahaastattelua. 

Toisaalta tällöin riskinä olisi jopa subjektiivisten kokemusten ylikorostaminen. 

 

Konstruktionistinen näkökulma tarjoaisi mielenkiintoisen jatkotutkimuksen aiheen seurojen 

alueellisuuden parista. Esimerkiksi median, kuten Aamulehden rooli stereotypioiden ja mielikuvien 

tuottajana jäi väistämättä tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Muutenkin median rooli huippu-

urheiluseurojen alueellisuuden taustalla on mielenkiintoinen. Tässäkin tutkielmassa mediaa 

nostetaan ajoittain esille varsin negatiivisessa valossa keskeisenä tekijänä koko urheilun 

muutoksessa viihdebisnekseksi. Toisaalta esimerkiksi televisio ja internet mahdollistavat, että 

vaikkapa Utsjoella asuva Tapparan tai Ilveksen kannattaja voi auttaa seuraansa menestymään. 

Etäkannattaja voi ostaa seuransa fanituotteita internetistä ja televisiokatsojana lisätä seurojen tv-

tuloja. Niin kutsutut kannatusalueet eivät siis välttämättä ole enää taloudellisesti seuroille yhtä 

merkittäviä kuin ennen. 

 

Kokonaisuutena tutkimus oli pitkä ja opettavainen prosessi. Tutkimussuunnitelman valmistumisesta 

valmiiseen työhön kesti hieman yli vuosi, ja koko prosessi on ollut vireillä yli kaksi vuotta. 

Lopputuloksena syntyi tutkielma, joka vastasi hyvin tavoitteita. Tutkielman ideassa on paljon samaa 

Discovery Channelin Myytinmurtajat-sarjan kanssa. Sarjassahan testataan erilaisten myyttien ja 

uskomusten todenperäisyyttä tieteen ja käytännön kokeiden avulla. Tässäkin tutkimuksessa 

kartoitettiin ensin Tapparan ja Ilveksen kannattajien mielikuvia sekä myyttejä seurojen 

kannatuksesta, jonka jälkeen kvantitatiivisilla menetelmillä pyrittiin vahvistamaan tai kumoamaan 

näitä uskomuksia. Mielenkiintoisia ja yllättäviäkin yksityiskohtia nousi esille lukuisia, kuten 

vaikkapa alle kouluikäisenä suosikkiseuransa löytäneiden Tapparan kannattajien suuri määrä. 

Yleinen ajatus siitä, että ilvesläiseksi synnytään ja Tapparan kannattajaksi ryhdytään, ei siis saa 

tukea tutkimuksesta. Toinen vastaava myytti liittyy seurojen suosioon itä-länsi-akselilla. Tulosten 

perusteella seurojen kannatus itä-länsi-akselilla jakautuu päinvastoin kuin kannattajat itse 

ajattelivat. Länsi-Tampere näyttäytyy yllättäen Ilveksen alueena ja itäpuoli Tapparan seutuna. 

Aukottomia totuuksia on yksittäisellä pro gradu -tutkielmalla vaikea saavuttaa, mutta tutkimus 
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tarjoaa hyvän kokonaiskuvan Ilveksen ja Tapparan kilpailuasetelmasta. Tutkimustuloksista välittyy 

kuva Tampereesta, jossa keskenään suhteellisen samankaltaiset kannattajaryhmät ovat 

maantieteellisesti niin sekoittuneet, että seuraidentiteetit eivät ole kytkeytyneet alueiden ympärille. 

Tutkimuksen perusteella seuravalinta Ilveksen ja Tapparan välillä saa yleensä alkunsa lapsuuden 

lähipiiristä, joten perinteet ja seurojen kannatukseen liittyvät myytit ja uskomukset välittyvät 

sukupolvelta toiselle. ”Jääkiekko-Tampere” muuttuu kuitenkin muun kaupungin ja yhteiskunnan 

mukana, joten muutaman vuosikymmenen päästä Tapparan ja Ilveksen välinen kilpailutilanne voi 

olla alueellisesti täysin toisenlainen kuin tätä tutkimusta tehdessä. 
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Liite 1. Taulukot ja kuviot 
 
 
LIITETAULUKKO 1a. Kyselyyn vastanneiden ammattijakauma 

 
 
 
 
LIITETAULUKKO 1b. Khiin neliö -testi 
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LIITETAULUKKO 1c.Kontingenssikerroin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIITETAULUKKO 2. Kyselyyn vastanneiden kannattajien sijainti Tampereen jäähalliin nähden 

Ilves Tappara Yhteensä

10km 41,9 % 36,7 % 38,7 %

20km 58,1 % 54,4 % 55,8 %

30km 67,1 % 62,1 % 63,9 %

Kannattajien suhteellinen määrä

Etäisyys 
Tampereen 
jäähallista
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LIITETAULUKKO 3a. Vastaajien asuinpaikat 

 
 
 
 
LIITETAULUKKO 3b. Khiin neliö -testi 

 
 
 
LIITETAULUKKO 3c. Kontingenssikerroin 
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LIITETAULUKKO 4. Tutkimukseen osallistuneet Ilveksen ja Tapparan kannattajat Pirkanmaan 
ulkopuolella 
 
 

Alue Henkilöä %
Helsingin seutu 41 11,8 %
Forssan seutu 4 1,2 %
Jyväskylän seutu 7 2,0 %
Lahden seutu 4 1,2 %
Turun seutu 4 1,2 %
Seinäjoen seutu 3 0,9 %
Oulun seutu 3 0,9 %
Hämeenlinnan seutu 2 0,6 %
Rauman seutu 2 0,6 %
Joensuun seutu 2 0,6 %
Ylivieskan seutu 2 0,6 %
Porin seutu 2 0,6 %
Kouvolan seutu 1 0,3 %
Kotkan seutu 1 0,3 %
Mikkelin seutu 1 0,3 %
Kajaanin seutu 1 0,3 %
Yhteensä 80 23,1 %

 Ilveksen kannattajat Pirkanmaan ulkopuolella 

Alue Henkilöä
Helsingin seutu 68 11,6 %
Hämeenlinnan seutu 17 2,9 %
Forssan seutu 13 2,2 %
Jyväskylän seutu 14 2,4 %
Seinäjoen seutu 11 1,9 %
Porin seutu 7 1,2 %
Lahden seutu 6 1,0 %
Turun seutu 6 1,0 %
Rauman seutu 5 0,9 %
Kouvolan seutu 5 0,9 %
Kokkolan seutu 3 0,5 %
Lappeenrannan seutu 2 0,3 %
Pieksämäen seutu 2 0,3 %
Joensuun seutu 2 0,3 %
Kemin seutu 2 0,3 %
Kotkan seutu 1 0,2 %
Mikkelin seutu 1 0,2 %
Oulun seutu 1 0,2 %
Sodankylän seutu 1 0,2 %

167 28,4 %

Tapparan kannattajat Pirkanmaan 
ulkopuolella
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LIITETAULUKKO 5. Tutkimukseen osallistuneet Ilveksen ja Tapparan kannattajat Pirkanmaalla 
 

Alue Henkilöä
Tampere 151 43,6 %
Kangasala 15 4,3 %
Lempäälä 15 4,3 %
Nokia 15 4,3 %
Ylöjärvi 15 4,3 %
Valkeakoski 11 3,2 %
Pirkkala 7 2,0 %
Akaa 6 1,7 %
Hämeenkyrö 5 1,4 %
Mänttä-Vilppula 4 1,2 %
Vesilahti 4 1,2 %
Ikaalinen 3 0,9 %
Parkano 3 0,9 %
Pälkäne 3 0,9 %
Sastamala 3 0,9 %
Urjala 3 0,9 %
Kihniö 1 0,3 %

Orivesi 1 0,3 %
Punkalaidun 1 0,3 %

266 76,8 %

Ilveksen kannattajat Pirkanmaalla Alue Henkilöä % 
Tampere 216 36,7 %
Ylöjärvi 30 5,1 %
Nokia 29 4,9 %
Kangasala 28 4,8 %
Pirkkala 21 3,6 %
Lempäälä 19 3,2 %
Valkeakoski 15 2,6 %
Akaa 13 2,2 %
Sastamala 9 1,5 %
Mänttä-Vilppula 7 1,2 %
Hämeenkyrö 5 0,9 %
Orivesi 5 0,9 %
Pälkäne 5 0,9 %
Vesilahti 5 0,9 %
Juupajoki 4 0,7 %
Ikaalinen 3 0,5 %
Virrat 3 0,5 %
Parkano 1 0,2 %
Ruovesi 1 0,2 %
Urjala 2 0,3 %

421 71,6 %

Tapparan kannattajat Pirkanmaalla
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LIITETAULUKKO 6a. Ilveksen ja Tapparan Tampereella asuvien kannattajien sijainti 

 
 
LIITETAULUKKO 6b. Khiin neliö -testi 

 
 
LIITETAULUKKO 6c. Kontingenssikerroin 
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LIITETAULUKKO 7a. Seuravalinnan ajankohta kannattajaryhmittäin 

  
 
 
 
LIITETAULUKKO 7b. Khiin neli -testi 

  
 
 
LIITETAULUKKO 7c. Kontingenssikerroin 
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LIITETAULUKKO 8a.  Seuravalinnan syyt kannattajaryhmittäin 
 

  
 
 
 
LIITETAULUKKO 8b. Khiin neliö-testi 

  
 

LIITETAULUKKO 8c. Kontingenssikerroin 
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LIITETAULUKKO 9a. Onko suosikkiseura sama kuin isän suosikkiseura 

  
 

LIITETAULUKKO 9b. Khiin neliö -testi 

  
 

 

LIITETAULUKKO 9c. Kontingenssikerroin 
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LIITETAULUKKO 10a. Lapsuuden perhepiirin seurakannatus 

 
 
 
LIITETAULUKKO 10b. Khiin neliö -testi 

 
 
LIITETAULUKKO 10c. Kontingenssikerroin 
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LIITETAULUKKO 11a. Kannattajien asuinpaikat suosikkiseuran valinnan aikaan 

 
 

LIITETAULUKKO 11b. Khiin neliö -testi 

 
 

 

LIITETAULUKKO 11c. Kontingenssikerroin 

 
 



 

 113 

 

 
LIITEKUVIO 1. Tutkimukseen osallistuneiden luokiteltu ikäjakauma kannattajaryhmittäin 
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LIITEKUVIO 2. Postinumeroalueista muodostettu suuraluejako 

 
LIITEKUVIO 3. Seuravalintaprosessin luonne (n=938) 
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LIITEKUVIO 4. ”Muut” seuravalinnan taustalla olevat syyt luokiteltuina 
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Liite 2. Kyselylomake 
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