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_____________________________________________________________________

Tutkielma keskittyy tarkastelemaan itsensä kehittämisen mahdollisuutta kil-
paurheilussa. Apuvälineinä on tuotu esille teoreettisina lähtökohtina dialogisuusfiloso-
fia sekä perenniaalinen filosofia. Käytännön tasolla tämä on tuotu esille oikeanlaisen
valmennusfilosofian ja urheilukasvatuksen esille tuomisena sekä leikin korostamisena
osana liikuntaa ja urheilua. Tutkimus on myös Tapio Kosken kehittelemää osallistu-
vaa liikunnanfilosofista tutkimusta omasta urheilutaustastani johtuen. Pohjustusta tut-
kimukseen on tuotu ihmiskäsityksen ja henkisyyden tarkastelulla urheilussa sekä Ti-
mo Klemolan liikunnan projektien esittelyllä.

Dialogisuusfilosofian lähtökohtana on Martin Buberin dialogisuusfilosofia ja
varsinkin hänen sanaparien Minä – Sinä ja Minä – Se tarkastelu ja näiden erottaminen
toisistaan.

Valmennusfilosofia pohjautuu Jyri Puhakaisen humanistis-dialogiseen val-
mennusfilosofiaan. Puhakainen taas on saanut vaikutteita valmennusfilosofialleen
Lauri Rauhalan holistisesta ihmiskäsityksestä. Rauhalan ihmiskäsitys pitää sisällään
kehollisuuden, situationaalisuuden ja tajunnallisuuden osa-alueet. Puhakaisen val-
mennusfilosofian pyrkimys on kohti ihmisen valmentamista sekä nykyisten vallitsevi-
en valmennusnäkemysten kritisointi.

Kasvatuksen ja urheilukasvatuksen osuus tarkastelee Veli-Matti Värrin dialo-
gista kasvatusfilosofiaa. Värri on saanut vaikutteita näkemykselleen juuri Buberin dia-
logisuusfilosofiasta.

Leikkiä koskevassa luvussa tarkastellaan mm. John Huizingan klassikkoteosta
”Leikkivä ihminen” sekä Alpo Suhosen näkemyksiä leikin merkityksestä. Samoin tar-
kastellaan leikin roolia urheilussa ja mahdollisia uhkakuvia sekä leikin dialogisuutta.

  Edellä mainitut tekijät tukevat urheilijan itsen kehittämistä, joka taas toimii
tutkimusta kokoavana ja yhdistävänä tekijänä.

Tutkielman yksi tarkoitus on vakuuttaa itsensä kehittämisen mahdollisuudesta
myös kilpaurheilun ajoittain niin julmassa maailmassa. Avaimet itsensä kehittämiseen
ovat urheilijalla itsellä hallussaan, mutta hän tarvitsee myös apua valitsemallaan tiellä.
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1. Johdanto

Filosofian harjoittaminen on osa elämää. Tämä on ollut mottoni ja lähtökohta-

ni siitä saakka, kun aloitin filosofian harrastamisen, eikä se ole muuttunut akateemis-

ten filosofian opintojeni aikanakaan. Tämä ajatus on ollut myös taustalla kun valitsin

aihetta lopputyölleni. Lopputyöni on siis varsin elämänfilosofinen ja poikkeava ai-

heeltaan, mikä osaltaan on lisännyt työn haasteellisuutta. Näin Lauri Rauhala kirjoit-

taa elämänfilosofiasta: ”Filosofointi ei kuulu vain professoreille. Sitä harjoittavat

kaikki ajattelevat ihmiset – huomaamattaankin. Filosofisen etsinnän tulisikin olla ih-

misen elämäntapa. Valmiita elämänratkaisuja juuri meitä kutakin varten ei ole ole-

massa. Ne on henkilökohtaisesti löydettävä. Epäonnistumisen riski ja onnistumisen ilo

ovat siinä ne raja-arvot, joiden puitteissa kaikki mahdollisuudet ovat avoinna. Se te-

kee ihmisen elämästä suuren seikkailun. Elämä tuntuu elämisen arvoiselta.” (Rauhala,

1990, 211.)

Tutkielmani tulee käsittelemään filosofian historiassa varsin uutta filosofian

haaraa, nimittäin liikunnanfilosofiaa ja tarkemmin sanottuna itsensä kehittämisen

mahdollisuutta kilpaurheilussa. Toisena motiivina tutkimukseeni elämänfilosofian

lisäksi on ollut suhteeni liikuntaan ja urheiluun. Niistä on tullut minulle elämäntapa.

Tämän takia koen mielekkääksi kirjoittaa lopputyöni aiheesta, johon minulla on myös

henkilökohtainen suhde. Olen itse ollut mukana kilpaurheilussa viimeiset kaksikym-

mentä vuotta (suunnistus ja hiihto), joten myös omaa kokemusta kilpaurheilusta ja sen

luonteesta on kertynyt varsin runsaasti. Tekstissäni näkyy myös minun oma urheilu-

taustani ja se on ollut myös muokkaamassa minun näkemyksiäni.

Myös liikunta ja urheilu ovat osa inhimillistä elämää, joten myös niiden paris-

ta on löydettävissä filosofisia piirteitä. Liikunnanfilosofialle löytyy siis paikkansa ja

tilauksensa filosofian yhtenä osa-alueena.

Urheilu ja liikunta koskettavat varsin huomattavaa osaa suomalaisista, niin ai-

kuisista kuin lapsistakin. Tämän takia olisi erityisen tärkeää pohtia myös urheilun sy-

vällisiä puolia, kuten henkisyyttä. Näinhän on tehty muun muassa kulttuurin ja taiteen

alalla. Tätä ovat myös vaatineet muun muassa liikunnan filosofi Jyri Puhakainen ja

valmentajat Henrik Dettman ja Alpo Suhonen, muutamia nimiä mainitakseni. Ilah-
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duttavasti on ollut havaittavissa kiinnostusta tällaiseen pohtimiseen ja keskusteluun

viime aikoina. Myös kasvattajana ja kasvatusinstituutiona urheilulla ja urheilujärjes-

töillä ja – seuroilla on tärkeä rooli nykypäivänä. Urheiluhan koskettaa niin suurta osaa

lapsiamme ja nuorisoamme, 3–18 –vuotiaista lapsista ja nuorista peräti 92 prosenttia

(972 000) ilmoittaa harrastavansa liikuntaa jossain muodossa. Myös seuraharrastajien

määrä on lisääntynyt. Maassamme noin 427 000 lasta ja nuorta harrastaa urheiluseu-

rassa. Vuosina 1997–98 urheiluseurassa harrastajia oli 36 prosenttia (376 000) ja

vuonna 1995 34 prosenttia (352 999) maamme 3-18 – vuotiaista. Lähes joka toinen

niistäkin, jotka eivät harrastaneet urheiluseuroissa, haluaisi tulla mukaan seuraan.1

Esimerkiksi joukkuelajeissa kuluu aika varsin tiiviisti joukkueen ja valmenta-

jan parissa, joissain ääritapauksissa jopa enemmän aikaa kuin omien vanhempien pa-

rissa. Tämä asettaa varsin suuren kasvatuksellisen vastuun urheiluliitoille, seuroille ja

valmentajille. Urheilulla on siis kilpailullisen puolen lisäksi myös kasvattajan ja esi-

kuvan rooli lapsille ja nuorille urheilijoille. Joskushan lapset kuuntelevat enemmän

valmentajaa kuin omia vanhempiaan. Varsinkin urheilun etiikkaa ja oikeita käyttäy-

tymissääntöjä (esim. fair play) olisi hyvä opettaa jo pienestä pitäen.

2. Johdatusta tutkimukseen

2.1. Tutkimuskysymykset

Tutkimukseni on siis liikunnanfilosofinen tutkimus liikunnasta ja urheilusta.

Työni päätutkimuskohteena on itsensä kehittäminen liikunnassa ja urheilussa ja var-

sinkin kilpaurheilussa. Teoreettisiksi apuvälineiksi olen tuonut mm. dialogisuusfiloso-

fian ja perenniaalisen filosofian. Dialogisuusfilosofia tulee toimimaan yhtenä ytimenä

ja juonena koko tutkimuksen ajan. Tarkastelen ensin yleisellä tasolla dialogisuusfilo-

sofiaa ja sen jälkeen tarkastelen sitä, kuinka dialogisuusfilosofia voi esiintyä valmen-

nuksessa, urheilukasvatuksessa ja leikissä nimenomaan itsensä kehittämisen kannalta.

1 Lähde: SLU, Liikunnan ja Urheilun Maailma 13/02, Nuoren Suomen, Suomen Liikunnan ja Urheilun,
Kuntourheiluliiton, Olympiakomitean ja Helsingin kaupungin liikuntaviraston teettämästä Liikuntatut-
kimuksesta 2001–2002, jonka on toteuttanut Suomen Gallup Oy. Tutkimus on tehty yhteistyössä ope-
tusministeriön kanssa.
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Mielestäni valmennuksella, kasvatuksella ja leikillä on keskeinen rooli urheilijan it-

sensä kehittämisessä, varsinkin urheilu-uran alkuvaiheessa.

Muita tarkastelun kohteita ovat urheilun ihmiskäsitys, henkisyys ja henkinen

kasvu sekä Timo Klemolan liikunnan projektit. Ensivaikutelma voi olla, että työ näyt-

tää liian laajalta ja hajanaiselta, mutta olen tarkastellut näitä eri osa-alueita nimen-

omaan itsensä kehittämisen näkökulmasta ja toivon, että tästä näkökulmasta työ muo-

dostaa yhtenäisen kokonaisuuden.

Tiivistettynä etsin niitä keinoja, joiden avulla ihminen voi kehittää itseään ja

kehittyä liikunnan ja urheilun avulla. Tutkimuksessa tulen siis etsimään uudenlaista

suhtautumista ja asennetta niin lapsi- nuoriso- kuin kilpaurheiluunkin Haluan myös

tutkia onko tällainen eettinen ja henkinen kehittyminen ylipäätään mahdollista, ja jos

on, niin millä tavoin ja missä muodossa. Kilpaurheilussa kun on kyse aina voittami-

sesta ja tämä asettaa valtavat paineet eettiselle ja henkiselle kehittymiselle.

Tämä tutkimus pohjautuu siis dialogisuuden filosofiaan ja sen soveltamiseen

urheiluun ja liikuntaan. Tarkastelun pohjalla on Martin Buberin dialogisuusfilosofia,

jota on mm. Veli-Matti Värri soveltanut kasvatusfilosofiassaan. Kuten edellä mainit-

sin, tarkastelen dialogisuuden sovellutuksia urheiluun seuraavien osa-alueiden kautta:

dialoginen urheilukasvatus, dialoginen valmennus ja leikki osana dialogisuutta. Dia-

logisuudessahan on tiivistettynä kyse kahden ihmisen kohtaamisesta ja edellä maini-

tuissa osa-alueissa kohtaaminen on olennainen osa näiden olemusta. Dialogisuudella

on siis suuri vaikutus liikuntaan ja urheiluun, joten sen osuutta näihin on syytä tarkas-

tella. Varsinkaan kun tällaista tutkimusta ei ole aikaisemmin liiemmälti harrastettu.

Kuten johdantokappaleessa kävi ilmi, myös minulla itselläni on kilpaurheilu-

tausta ja runsaasti omakohtaista kokemusta. Tapio Koski on ottanut käyttöön metodin,

jolle hän on antanut nimen ”osallistuva liikunnanfilosofinen tutkimus”.2 Sekä filosofi-

na että kilpaurheilijana tämä tutkimukseni on myös osallistuvaa liikunnanfilosofista

tutkimusta. Osallistuvassa liikunnanfilosofisessa tutkimuksessa filosofi on osa tutki-

maansa liikunnallista ilmiötä tai hän voi olla myös itse itsensä tutkimuskohde. Esitän

myöhemmin tarkemmin, mitä Koski tarkoittaa osallistuvalla liikunnanfilosofisella

tutkimuksella.

2 Osallistuva liikunnanfilosofinen metodi syntyi Kosken yhdistäessä Klemolan idean liikunnan olemi-
sesta yhtenä filosofisena itsensä tutkimuksen muotona sosiologian osallistuvan havainnoinnin meto-
diin.
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Tässä tutkimuksessa esittelen myös, mitä on perenniaalinen filosofia, ja kuin-

ka se voidaan yhdistää liikunnanfilosofiaan. Perenniaalinen filosofia korostaa ihmisen

ja maailman merkityksellistä suhdetta ja on kiinnostunut niiden välisen suhteen prob-

lematiikasta sekä ihmisen olemassaolon konstituutiosta (Koski, 2000, 45–46).

Kuten käy ilmi, työni liikkuu filosofian monilla eri alueilla. Tähän on vaikut-

tanut tavanomaisesta hieman poikkeava aiheeni. Toivon kuitenkin, ettei se häiritse

selkeän kokonaisuuden muotoutumista ja että tutkimuksen punainen lanka olisi löy-

dettävissä.

Kuten niin moni muukin filosofinen kysymys ja tutkimus, niin myös minun

tutkimukseni on luonteeltaan senlaatuinen, että yksimieliseen ja lopulliseen ratkaisuun

on erittäin vaikea ellei mahdotonta päästä. Me emme koskaan voi päästä lopulliseen ja

yksimieliseen selvyyteen siitä, mikä on ihmisen olemus, mitä on hyvä elämä tai mitä

on henkisyys ja henkinen kasvu. Nämä vaihtelevat eri ihmisillä henkilökohtaisista se-

kä kulttuurisista ja historiallisista eroista johtuen. Tämän tutkimuksen taustalla on ha-

lu esittää yksi uudenlainen malli ja näkemys, mihin eettisesti ”terveempi” ja parempi

urheiluajattelu ja arvomaailma voisi perustua. En pyri esittämään mitään kuo-

lemattomia totuuksia, vaan esitän vain yhden perustellun esityksen itsensä kehittämi-

sestä liikunnan ja urheilun avulla. Toiveena on myös, että työn teoreettisesta luontees-

ta huolimatta sillä olisi annettavaa liikunnalle ja urheilulle myös käytännön tasolla.

Uskon, että tällä työllä on annettavaa niin urheilijoille, valmentajille kuin urheilujoh-

tajillekin.

Urheilussa on aina ollut mukana urheilijoita, joilla on syvällisempi näkemys

urheilusta ja elämästä. Tunnettuja tällaisia huippu-urheilijoita voidaan mainita muun

muassa, kävelijä Valentin Kononen ja suunnistaja Jani Lakanen ja valmentajista esim.

Henrik Dettmann ja Alpo Suhonen. Ja varmasti on myös suuri joukko tavallisia kan-

sallisen tason urheilijoita, jotka ovat jääneet julkisuudelta sivuun ja näin tuntematto-

maksi suurelle yleisölle.

Lopputyöni kuuluu myös osittain eksistentialismin alueelle, jossa parhaimmat

tuotokset ovat yleensä kaunokirjallisia luonteeltaan, sillä ihmisen olemassaolon ky-

symyksistä ja omista henkilökohtaisista kokemuksista on vaikea kirjoittaa käsitteelli-

sellä tasolla. Torsti Lehtinen pohtii asiaa eksistentialismia käsittelevässä kirjassaan

seuraavasti: ”Ihmisenä elämisen keskeisiä ongelmia voi luontevammin lähestyä elä-
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myksellisen kokemuksen kuin älyllisen ymmärtämisen avulla. [… ] Runous ja taide

antavat tieteellistä teoriaa oikeamman kuvan elämästä, mikäli elämää halutaan tarkas-

tella ihmiskeskeisesti eikä pelkkänä aineenvaihduntatapahtumana. Mikä tahansa teo-

ria, jonka pakkopaitaan inhimillinen elämä yritetään pukea, tekee väkivaltaa elämän

selittämättömälle syvyydelle ja moninaisuudelle.” (Lehtinen, 2002b, 44.) Ja näin Leh-

tinen puolustelee näkemystään: ”Eksistentialismi vastustaa yrityksiä määritellä ihmi-

sen olemus tyhjentävästi psykologian tai biologian käsittein. Eksistentialistit pitävät

yksilön eksistenssiä ensisijaisempana kuin tieteellistä käsitystä ihmisestä. Tämä ei

merkitse sitä, että eksistentialismi kiistäisi rationaalisen ajattelun arvon tai hylkäisi

järkiperäisen tiedon; se pyrkii vain oikaisemaan teoreettista tietoa yliarvioivan vinou-

tuneen käsityksen todellisuudesta.” (emt. 48.) Yhdyn varsin pitkälle Lehtisen näke-

mykseen ja tämä osaltaan leimaa myös työtäni.

2.2. Liikunnanfilosofian tutkimuksesta

Liikunnanfilosofia on varsin nuori filosofian haara, kun ajatellaan koko filo-

sofian historiaa. Sitä on alettu harrastaa laajemmin vasta viime vuosikymmenten ai-

kana ja Suomessakin se on varsin uusi ja pieni filosofian suuntaus. Suomessa se on

keskittynyt lähinnä Tampereelle, jossa on kirjoitettu neljä väitöskirjaa. Tampereella

on perustettu lisäksi Tampereen yliopiston liikunnanfilosofian tutkimusyksikkö

(TALFIT) vuonna 1989. Yksikön tavoitteeksi asetettiin liikunnanfilosofisen tutki-

muksen kehittäminen sekä keskusteluyhteyden luominen tutkijoiden välille, joiden

tutkimusnäkökulma liikuntaan on filosofinen. Tampereella on keskitytty lähinnä ke-

hollisuuden ja ruumiillisuuden filosofiaan, joista on kirjoitettu neljä väitöskirjaa. Mui-

ta tutkimusalueita ovat mm. urheilun ihmiskäsitys, valmennuksen filosofia ja etiikka,

budolajien filosofinen perusta, liikunnalliset meditaatioperinteet, länsimaisen taide-

tanssin filosofinen tarkastelu, liikunnanfilosofian yleiset kysymykset kuten liikuntatie-

teiden filosofinen perusta.

(http://www.uta.fi/laitokset/mattiet/filosofia/talfit/index.html, 21.10.02)

Näistä Timo Klemola ja Tapio Koski ovat keskittyneet kehollisuuden ja ruu-

miillisuuden fenomenologian lisäksi itsen kehittämisen ja henkiseen puoleen budola-

jien ja liikunnallisten meditaatioperinteiden avulla. Jaana Parviainen taas on tarkas-

http://www.uta.fi/laitokset/mattiet/filosofia/talfit/index.html
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tellut kehollisuutta tanssin avulla. Jyri Puhakaisen väitöskirja on hiukan muista poik-

keava. Hän on keskittynyt puhtaammin urheiluun ja valmentamisen filosofiaan so-

veltamalla Lauri Rauhalan holistista ihmiskäsitystä urheiluun.

 Yksi ensiaskel liikunnanfilosofian kehittymiselle Suomessa oli Valtion Lii-

kuntatieteellisen Neuvoston ottama kanta liikunnan filosofisen tutkimuksen puolesta

komiteamietinnössään Liikuntatieteellisen tutkimuksen kehittäminen vuosina 1986–

1990. Liikunnanfilosofia asetettiin silloin yhdeksi liikuntatieteellisen tutkimuksen

painopistealueeksi. Mietinnössä hahmoteltiin liikunnanfilosofian viisi keskeisintä tut-

kimusaluetta seuraavasti:

1. liikunnan ja urheilun ihmiskuva

2. liikkeen filosofia (biomekaanisen liikkeen olemuksesta yhteiskunnallisen liikkeen

kulttuurifilosofiaan ja aatehistoriaan)

3. liikunnan ja ruumiinkulttuurin arvoproblematiikka

4. kasvattajan ammatin etiikka

5. liikuntatieteellisen tutkimuksen omat tieteenfilosofiset

erityisongelmat. (Klemola, 1989, 54.)

Liikunnanfilosofia järjestäytyi kansainvälisesti vuonna 1972, jolloin perustet-

tiin The Philosophic Society for the Study of Sport (PSSS), joka 1974 alkoi julkaista

liikunnan filosofista aikakauslehteä Journal of the Philosophy of Sport (Klemola,

1998, 112.). Suurin osa liikunnanfilosofiaa on ollut esseetyyppisiä artikkeleita, joita

on sitten koottu yhteen. Timo Klemola on koonnut yhteen nykyiset liikunnanfilosofi-

an tutkimuskentät seuraavasti:

”1. Peruskäsitteiden analysointi. Etsitään sellaisten käsitteiden kuten urheilu,

leikki ja peli luonteenomaisia piirteitä. Käsitteitä pyritään määrittelemään ja tekemään

erilaisin käsitteellisin kriteerein eri liikuntamuotojen luokituksia.

2. Urheilun olemuksen etsintä. Etsitään vastausta kysymykseen, mitä urheilu

on. Tässä keskustelussa on saanut paljon tilaa leikin käsite. Monen artikkelin lähtö-

kohta on Huizingan klassinen leikkitutkimus. Urheilun olemuksen etsintää on myös

sen yhteiskuntafilosofinen selittäminen. Tässä keskustelussa on selvästi kaksi näkö-

kulmaa: Urheilun olemusta yritetään löytää joko yksilöstä tai sitten yhteiskunnasta



11

käsin. Urheilun yhteiskunnallista luonnetta käsittelevä tutkimus löytyy parhaimmil-

laan sosiologian puolelta.

3. Ihmisenä oleminen, eksistenssi ja urheilu. Viittaan tällä nimellä siihen ek-

sistentialistisesta perinteestä voimansa saavaan tutkimukseen, joka näkee urheilussa

mahdollisuuden eksistenssinsä autenttiseen toteuttamiseen. Tähän liittyvät artikkelit

käsittelevät esimerkiksi sellaisia urheiluun liittyviä käsitteitä kuten vapaus, mahdolli-

suus, vakavuus, Angst. Myös leikki voidaan nähdä inhimillisen eksistenssin perusta-

vaksi muodoksi.

4. Urheilu ja kehollisuus. Tämän otsikon alle asetan sen tutkimuksen, jossa kä-

sitellään klassista body - mind -ongelmaa urheilun ja liikunnan kannalta. Painopiste

tässä tutkimuksessa on fenomenologisella tutkimusotteella, jossa tutkitaan keholli-

suutta, ’elettyä kehoa’, urheilun ja liikunnan kannalta. Tämä tutkimus on yleensä dua-

lismia kritisoivaa, siis monistista.

5. Urheilun etiikka. Tämä tutkimusala saa kirjallisuudessa monasti eniten tilaa.

Urheilun eettisiä kysymyksiä ovat fair-playn käsite, huijaaminen ja doping, urheilu

eettisen kasvatuksen välineenä, urheiluväkivalta eettiseltä kannalta jne.

6. Urheilu ja estetiikka. Urheilun estetiikassa pohditaan urheilun ja taiteen suh-

teita, liikkeen estetiikkaa, pelin estetiikkaa, esteettistä ruumiinkokemista, urheilun ja

teatterin suhdetta, urheilua ja aistillisuutta.

7. Urheilun yhteiskuntafilosofia. Tässä keskustelussa teemana on yleensä se,

miten urheilu joko pyrkii säilyttämään tai rikkomaan yhteiskunnan sosiaalisia ja po-

liittisia rakenteita. Urheilu voidaan nähdä kapitalistisen yhteiskunnan suoritusperiaa-

tetta jäljittelevänä, mutta se voidaan myös nähdä yksilöä kehittävänä ja vapauttavana.

On myös tutkittu urheilun merkitystä kansainvälisessä rauhatyössä sekä naisena ole-

mista urheilussa.

8. Liikkeen filosofia. Liikkeen filosofisia ulottuvuuksia pohdittaessa ei yleensä

rajoituta urheiluun. Tutkimuksen teemoja ovat esimerkiksi liikkeen käsite, liike ja jär-

ki, rytmi, liikkeen olemus, liike ja merkitys.” (emt. 112–113)

Muita esille tulleita liikunnanfilosofian osa-alueita ovat edellisten lisäksi mm.

 *liikunnan ja urheilun epistemologia, joka pitää sisällään mm. lajin sisäiset tekniset

vaatimukset ja taidot,



12

*urheilun logiikka kysymällä onko urheilussa erilainen logiikka kuin muissa elämän

osa-alueissa,

*urheilun metafysiikka, joka liittyy lähinnä edellä mainittuun urheilun olemuksen et-

simiseen,

*kasvatusfilosofia liittyen urheiluun oikeanlaisena urheilukasvatuksena,

*urheilun sääntöjen ja lakien filosofia, kuten esim. lajisäännöt ja doping

*mielen filosofia urheilijan mielen tilan tutkimuksena,

*tieteen filosofia liikuntatieteellisen tutkimuksen apuna ja välineenä,

*sosiaalinen ja poliittinen filosofia kysyy urheilun sosiaalisista ja poliittista statusta ja

sen vaikutuksia

Klemola erottaa lisäksi myös liikunnanfilosofian ulkoisen ja sisäisen tutki-

muksen. Ulkoisessa tutkimuksessa filosofi harjoittaa akateemista filosofiaa ja tieteen

tutkimista kuin kuka tahansa tiedemies. Toinen vaihtoehto on sisäinen liikunnan tut-

kimus, jolloin ihminen harrastaessaan liikuntaa tai urheilua samalla myös filosofoi.

Tämä on filosofointia, joka on arvokasta itsessään, se on filosofista itsensä kehittämis-

tä ja tutkimista ja jatkuvaa etsintää, jossa kysymykset ovat usein käsitteellisiä, mutta

vastaukset kokemuksia, jotka eivät ole käännettävissä käsitteiden kielelle. (Klemola,

1998, 114.)

Liikunnan- ja urheilunfilosofia on omana alanaan varsin nuori filosofian osa-

alue. Tästä johtuen liikunnanfilosofia on herättänyt keskustelua ja kysymyksiä sen

olemassaolosta ja sen oikeutuksesta. Analyyttisen filosofian ankarimmilla kannattajil-

la voi olla vaikeuksia sulattaa liikunnanfilosofian olemassaolo. Minun mielestäni lii-

kunnanfilosofialla on tärkeä roolinsa sekä liikunnan että filosofian näkökulmasta. Täl-

löin se ei kuitenkaan saa jäädä pelkästään teorian tasolle, vaan sillä täytyy olla kiinteä

ja selvä yhteys käytännön liikunta- ja urheiluelämään niin, että sillä olisi myös jotakin

annettavaa näille.

”Ethics and Sport” nimisessä urheilun etiikkaa pohtivassa kirjassa Graham

McFee tulee siihen tulokseen, että kaikki urheiluun liittyvät filosofiset kysymykset tai

asiat ovat ainoastaan eettisiä laadultaan (Ethics and Sport, 1998, 3–17).    Liikunnanfi-

losofia on kuitenkin paljon laajempi kokonaisuus kuin eettinen kannanotto urheiluun.

Myös liikunta ja urheilu ovat osa elämää ja minun näkemykseni mukaan filosofia kat-
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taa elämisen koko kirjon ja samoin on myös liikunnan laita. Ei liikunnanfilosofiassa

voi olla siis pelkästään kyse vain etiikasta, vaan kyse on paljon kattavammasta koko-

naisuudesta. Klemolan edellä mainittu kokoelma liikunnanfilosofian tutkimuskentistä

tuo esille varsin hyvin liikunnanfilosofian eri osa-alueet.

 2.3. Osallistuva liikunnanfilosofinen tutkimus

Tapio Kosken käyttämän ja kehittämän osallistuvan liikunnanfilosofisen tut-

kimuksen ideaali ja pyrkimys on, että tutkija olisi filosofi, ja että tämä harjoittaisi

myös henkilökohtaisesti tutkimaansa kohdetta (Koski 2000, 39.). Osallistuva liikun-

nanfilosofinen tutkimusmetodi on myös kannanotto fenomenologisen metodin puoles-

ta (emt. 38.). Tällöin tutkija on kiinnostunut sekä liikunnallisista tapahtumista että sii-

tä, mihin nämä viittaavat.  Koski korostaa myös sitä, että olennaista ja merkityksellis-

tä osallistuvan tutkimuksen kohdalla on se, että käsitteellinen ja kuvaus ilmiöstä ei voi

koskaan tuottaa samanlaista kokemuksellisuutta kuin oma kokemus (emt. 39). Eli

Kosken sanoin: ”Osallistumattoman filosofin kuvaus liikunnallisesta ilmiöstä ei voi

tuottaa samanlaista kuvausta kuin osallistuvan filosofin kuvaus ilmiöstä, koska jäl-

kimmäinen on sekä mielellään että kehollaan osa kuvattavaa ilmiötä.” (emt.  39.)

Koski on soveltanut metodissaan sosiaalitieteiden osallistuvan havainnoinnin metodia,

jossa tutkija on osa tutkimaansa kohdetta. Kyseessä on subjekti-subjekti suhde. Näin

on myös osallistuvassa liikunnanfilosofisessa tutkimuksessa, jossa filosofi on osa tut-

kimaansa liikunnallista ilmiötä. (emt.  40.) Metodilleen Koski on saanut vaikutteita

myös Rauhalan psykologiasta ja Merleau-Pontyn fenomenologiasta.

 Kuten jo mainitsin aikaisemmin, myös tämä työ täyttää osallistuvan liikun-

nanfilosofisen tutkimuksen kriteerit siltä osin, että harrastan sekä akateemista filosofi-

aa että liikuntaa, tässä tapauksessa kilpaurheilua. Itse näkisin myös niin (hiukan väl-

jemmin katsottuna), että jokainen joka kehittää itseään liikunnan ja urheilun avulla,

tekee samalla myös osallistuvaa liikunnanfilosofista tutkimusta, tiedostipa sen sitten

tai ei. Filosofian harjoittaminenhan on osa ihmiselämää. Näin Koski perustelee asiaa

omin ja Raili Kaupin sanoin: ”Jos filosofia ymmärretään yleisesti osallistuvan liikun-

nanfilosofian tavoin ihmisen aktiivisena viisauden etsimisenä, voidaan Raili Kaupin
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(Kauppi 1978, 4.) tavoin todeta, että filosofian harjoittaminen kuuluu ihmiselämään.

Tällöin filosofian harjoittamisessa ei ensisijaisesti ole kysymys muoto-opillisesti kor-

rektien kysymysten esittämisestä, argumentoinnista ja hypoteesien postuloimisesta,

vaan etsimisestä, pohdiskelusta, oivaltamisesta ja oman näkemyksen vähittäisestä

muovautumisesta.” (Koski, 2000, 43.)

Koski esittää neljä fenomenologista teesiä osallistuvan liikunnanfilosofian

luonteesta. Näissä Koski haluaa tuoda esille sen, ”miten kehollisuus ja tutkimuksen

osallistuva luonne täydentävät toisiaan ja muodostavat objektivoivan ajattelun ylittä-

vän tutkimuksellisen lähtökohdan.” ( Koski 2000, 41.). Teesit ovat:

1. Mitä useamman aistin välityksellä tutkija on kosketuksessa tutkimuskohtee-

seen, sitä monipuolisempi kokemus hänellä on kohteestaan.

2. Mitä lähempänä tutkija on kohdettaan, sitä parempia ja monipuolisempia

havaintoja hän siitä saa.

3. Mitä kykenevämpi tutkija on kehona toimimaan maailmassa, sitä monipuo-

lisempiin suhteisiin hän voi asettautua ja saada olioista kosketuksen.

4. Mitä monipuolisemmin ja useammin tutkija on ollut kosketuksessa ja suh-

teessa tutkimuskohteeseen ja mitä monipuolisempia kosketuksen kautta syntyneet

mielikuvat ovat, sitä paremmin hän ymmärtää kohteensa olemuksen ja konstituution.

(emt. 42.)

Koski painottaa myös sitä, että kokemukset, joista on puhuttu, eivät ole yksi-

tyisiä vaan ne ovat samankaltaisia kehollisia kokemuksia, jotka ovat ihmisille yhteisiä

ja jaettuja. Taustalla on Merleau-Pontyn näkemys, että perustana on keho esisubjekti-

na. (emt.  42.)

Kosken mielestä myös osallistuvan liikunnanfilosofian välitön suhde ilman vä-

lityksiä tutkimuskohteeseen ja kokemuksiin puhuu sen puolesta. Välitykset ja välikä-

det hämärtävät aina alkuperäisen kokemuksen luonnetta. Osallistuvassa liikunnanfilo-

sofisessa tutkimuksessa välityksiä on mahdollisimman vähän ja tämä tuo kohdalli-

suutta tekstiin ja syventää filosofisen tutkimuksen luonnetta. (emt. 44.)

Toki riippuu filosofisen tutkimisen tavoitteista mitä merkityksiä oman koke-

muksen kautta halutaan muille ihmisille välittää. Silloin kun tavoitteet ovat perenniaa-

lisia filosofille henkilökohtaisella tasolla, on tärkeää ymmärtää liikunnan harjoittami-
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nen filosofiana, joka kokemuksellisena toimintana ja merkitysten tuottajana on arvo-

kasta (emt. 43.). Koski on saanut metodilleen vaikutteita Timo Klemolalta, jonka mu-

kaan liikunta on: ”filosofista itsensä tutkimista, jatkuvaa etsintää, jossa kysymykset

ovat usein käsitteellisiä, mutta vastaukset kokemuksia, jotka eivät ole käännettävissä

käsitteiden kielelle. Tällöin liikunnanfilosofi voi kohdata transsendentin, jota hänen

Tao-te-chingin sanoin tulee kunnioittaa hiljaisuudella.” (Klemola, 1989, 70.)

2.4. Kilpaurheilun luonteesta ja kehityksestä

Tutkimukseni tulee rajoittumaan moderniin kilpaurheiluun ja siihen liittyvään

urheiluvalmennukseen ja valmentautumiseen. Kilpaurheilu on lähtöisin länsimaisesta

kulttuurista ja edustaa näin parhaimmillaan länsimaisuutta, johon on aina kuulunut

erilainen kilpailu, joka voi parhaimmillaan olla aitoa ja upeaa kilpailua jalossa hen-

gessä ja pahimmillaan sairasta ja tekopyhää taistelua epärehellisin keinoin. Itse haluan

vielä uskoa tuohon urheilun jalouteen ja osaksi siksi olen tämän aiheeni valinnut. Ny-

kyään moderni kilpaurheilu on levinnyt ympäri maailman joten se ei ole enää pelkäs-

tään länsimaalaisten harrastus vaan yleismaailmallinen todella suurta osaa ihmisistä

jollain tapaa vaikuttava ilmiö.

Moderni kilpaurheilu sai syntynsä antiikin Kreikassa, joissa pidettiin modernin

olympialaisten esikuvina toimivina urheilukilpailuja Olympos-vuorella. Uudelleen

urheilu rupesi nousemaan esille 1800-luvulla ja ensimmäiset modernit olympialaiset

pidettiin Ateenassa 1896. Lisäksi monien eri lajien kilpailutoiminta on alkanut 1800-

luvun lopussa tai 1900-luvun alussa. Nykyinen ammattimainen kilpaurheilu alkoi

nousta toisen maailmansodan jälkeen ja kiivainta kehitys on ollut kahdella viimei-

simmällä vuosikymmenellä.    Nykyään urheilusta on tullut myös viihdettä ja osa

viihdeteollisuutta, jossa pyörii valtavat summat rahaa. Samoin myös media ja sen roo-

li on noussut yhä keskeisempään osaan. Monissa lajeissa urheilijat ovat viihdetaiteili-

joita, joiden tehtävänä on palvella ja viihdyttää yleisöä ja myös mediaa. Kilpailusta on

tullut myös äärettömän kovaa ja ”veristä”, koska (lähes) kaikki haluavat menestyä ja

voittaa ja näin päästä julkisuuteen ja suurempiin rahoihin käsiksi. Onko tämän kaltai-
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sessa maailmassa tilaa itsensä kehittämiselle? Se minua kiinnostaa ja sitä lähden tässä

työssä tutkimaan.

Moni urheilun vastustaja on todennut, että huippu- ja kilpaurheilu ovat ilmiöi-

nä ”sairaita” ja ettei ihmisen henkinen ja itsensä kehittyminen ole lainkaan näissä

mahdollista. Itse asettuisin toiselle kannalle. Kaikista ”sairaista” lieveilmiöistä huoli-

matta kilpaurheilulla on annettavaa sekä yksilölle että myös nykyiselle sivistysyhteis-

kunnalle. Tapio Korjus on Mitalijahti-kirjassaan tuonut esille monia puolustuksia kil-

paurheilun olemassaololle. Hän toteaa mm. näin: ”Kilpaurheilulla on aina perusteltu

asema sellaisessa yhteiskunnassa, jossa arvostetaan terveyttä, hyvinvointia, yrittämistä

ja itsensä kehittämistä.” (Korjus, 2002, 32–33). Huippusuorituksesta ja – urheilusta

hän toteaa seuraavaa: ”Huippusuorituksella – tehtiinpä se sitten millä alalla hyvänsä;

työssä, urheilussa, missä vain – on aina ihmisarvoa kohottava, innostava ja tunteita

elähdyttävä vaikutus. [… ] Huippu-urheilun voisin yleisesti määritellä siten, että se on

kilpailullinen, inhimillinen ja vaativa matka kohti jotakin ylevää ja kohottavaa.” (emt.

15.)

Taustalla on siis vahva usko, että myös kilpaurheilulla on paikkansa yhtenä

osa-alueena nykykulttuurimme kirjavassa kerhossa.

3. Urheilu ja ihmiskäsitys

Tutkimukseni perustuu suurelta osin filosofisen antropologian ajattelusuunta-

ukseen, joka on lähinnä fenomenologisesti suuntautunutta ja tarkastelee ihmistä yhte-

nä kokonaisuutena. Samalla se kritisoi kartesiolaista dualismia, joka erottaa ihmisen

kehon/ruumiin ja sielun/mielen toisistaan. Ihmisen näkeminen yhtenä kokonaisuutena,

jossa kehoa ja mieltä ei eroteta toisistaan, tuntuu soveltuvan selvästi parhaiten tähän

tutkimukseeni. Filosofiselle antropologialle on ollut myös tyypillistä eräänlainen

”elämänfilosofinen” tutkimusasenne. Lyhyesti sanottuna elämänfilosofia kritisoi

”kylmän järjen” käyttöä (joka on myös rationaalisen tieteen idea) ja korostaa sen si-

jaan ”elämää”, tunteita kuten iloja ja suruja ja myös ihmisen irrationaalisuutta. Filoso-

finen antropologia tutkii lähinnä ihmistä periaatteellisesti, ihmisen olemusta ja tehtä-

vää ja asemaa maailmankaikkeudessa. Tässä täytyy muistaa, että lopullista vastausta
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ihmisen probleemiin ei voida koskaan saada. Emme koskaan voi antaa ehdotonta vas-

tausta ja totuutta kysymykseen, mitä ihminen on. Se ei kuitenkaan estä meitä ottamas-

ta ihmisen ongelmaa tarkastelun kohteeksi. Meillä on nimittäin ainakin mahdollista

selkeyttää ihmisen kuvaa ja sulkea selviä ristiriitaisuuksia ja vääriä väittämiä pois,

niin että saamme entistä oikeamman ja täydellisemmän näkemyksen.

Tarkasteltaessa ja tutkittaessa ihmistä täytyy aina olla jonkinlainen käsitys sii-

tä, mitä ihminen on. Eli vaikkei meillä olekaan lopullista tietoa ihmisestä, on tutki-

muksen pohjalla kuitenkin aina käsitys ihmisestä, olkoon se sitten minkälainen ihmis-

käsitys hyvänsä. Näin on myös tutkimukseni kohdalla. Olen valinnut ajattelusuunnak-

seni Lauri Rauhalan kehittelemän holistisen ihmiskäsityksen, jota Jyri Puhakainen on

soveltanut urheiluvalmennukseen. Se on lähinnä ajatusmaailmaani ja soveltuu tutki-

mukseeni parhaiten. Se ottaa mielestäni parhaalla tavalla kantaa ihmisen kehoon ja

kokonaisuuteen ja siitä on helppo soveltaa koskemaan urheilijan kehoa ja urheilijana

olemisen kokonaisuutta.

Osittain tämä tutkimus menee myös metafyysisen tutkimuksen ja pohdinnan

alueelle, jolloin viimeistä totuutta on vaikea sanoa. Metafysiikalla on kuitenkin paik-

kansa ja etunsa filosofiassa. Näin metafysiikkaa puolustaa kirjailija ja eksistenssifilo-

sofi ja Sören Kierkegaard-asiantuntija Torsti Lehtinen: ”Metafysiikka on ikuista. Yk-

silön ihmisarvo ei riipu siitä, minkälaiseen näkemykseen hän Jumalan olemassaoloa ja

elämän tarkoitusta pohtiessaan päätyy. Sen sijaan on kyseenalaista, kykeneekö hän

säilyttämään ihmisarvonsa, jos hän ei missään elämänsä vaiheessa ota todesta meta-

fyysisiä kysymyksiä, jotka ovat työllistäneet monet ihmiskunnan suurimmat henget

eliniäksi.” (Lehtinen, 2002a, 128.)

3.1. Ihmiskäsitys ja ihmiskuva

Kysymys, mitä on ihminen, on ollut yksi kaikkein vaikeimmista ontologisista

ongelmista koko ihmiskunnan historian ajan.  Jotta asiaan saataisiin riittävää selkeyt-

tä, on käsitteellisellä tasolla erotettava toisistaan ihmiskäsitys ja ihmiskuva. Empiiriset

ihmistieteet antavat omilta aloiltaan osittaiskuvia ihmisestä. Näiden erityistieteiden

antamista osittaiskuvauksista käytetään käsitettä ihmiskuva erotukseksi ihmiskäsityk-
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sestä, joka on yleisempää laatuaan ja tarkastelee ihmistä kokonaisuutena. Tarkastelta-

essa ihmiskäsityksen ja ihmiskuvan välisiä suhteita on tärkeää vielä muistaa se, että

ne eivät koskaan kilpaile keskenään toistensa kanssa. Kummallakin on kokonaisselvi-

tyksessä oma tehtävänsä eivätkä ne voi korvata toisiaan.  Ihmiskäsitys on myös perus-

tavampaa laatua olevaa edellyttämistä ja sen analysointi on aina filosofinen tehtävä.

Empiiriset erityistieteet eivät sovellu ihmiskäsityksen analysointiin, koska ne ovat ai-

na etukäteen jo sitoutuneet johonkin ontologiseen oletukseen ihmisestä (ihmiskäsitys)

ja tuottavat tietoa vain tältä kapealta omalta erikoisalalta. (Puhakainen, 1995, 25.)

Ihmiskäsityksen voi luonnollisesti ymmärtää monella eri tapaa. Edellä mainit-

tu erottelu ja ihmiskäsityksen ja ihmiskuvan määrittäminen on vain yksi määrittelyta-

pa. En pyri tässä työssä kuitenkaan tarkempaan käsiteanalyysiin, vaan siirryn itse asi-

aan eli tarkastelemaan ihmiskäsitystä urheilussa ja valmentamisessa.

3.2. Valmentajan ihmiskäsityksestä

Urheiluvalmennuksen kannalta ihmiskäsityksestä on olennaista se tieto, joka

ohjaa valmennustyötä (emt. 21.). Jotta valmentaja voisi valmentaa urheilijaa tai urhei-

lijoita, hänellä täytyy olla ihmiskäsitys niin itsestään valmentajana ja ihmisenä kuin

urheilijasta urheilijana ja ihmisenä. Tämä on ihmistyön, johon myös valmennus ja

valmentaminen on laskettava, perusedellytys. Joka tapauksessa jokaisella ihmisellä,

tässä tapauksessa valmentajalla, on jonkinlainen käsitys itsestään ja toisesta ihmisestä.

Siis sellainen käsitys, mitä he ihmisenä ovat ja mitä edustavat jne. Tämä voi olla joko

tiedostettua tai tiedostamatonta, mutta joka tapauksessa se on olemassa.

Valmennuksen kannalta on lähtötilanteessa erittäin ratkaisevaa, minkälainen

ihmiskäsitys valmentajalla on. Ihmiskäsitys ratkaisee sen minkälaista valmennustapaa

ja – arvoja valmentaja pitää oikeina ja kuinka hän toimii ja minkälaisia harjoituksia

hän valmennettavillaan teetättää.

On mahdotonta nimetä tai määrittää yhtä oikeaa ihmiskäsitystä urheilun ja

valmennuksen suhteen. Jokaisella valmentajalla on oma yksilöllinen ihmiskäsityksen-

sä, eikä sekään pysy koko elinikää samana, vaan se on ikään kuin liikkeessä koko ajan

ja muuttuu ihmisen elämänkulun myötä. Tämän vuoksi ei ihmiskäsitystä voi ainakaan
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onnistuneesti suoraan siirtää ihmiseltä toiselle. Ihmiskäsityksiä on siis erilaisia ja niitä

voidaan luokitella eri sektoreihin esim. kysymällä olemisen perusmuotojen lukumää-

rää niin, että ihmisen olemassaolo tulee ymmärretyksi. Tästä näkökulmasta ihmiskäsi-

tyksiä voidaan luokitella monistisiin, dualistisiin, pluralistisiin ja monopluralistisiin

näkemyksiin ihmisistä. Monistisissa ihmiskäsityksissä katsotaan, että ihmisen olemas-

saolo voidaan ymmärtää yhden ainoan olemisen muodon pohjalta. Dualistisessa nä-

kemyksessä taas edellytetään kaksi erilaista perusmuotoa, tavallisesti ruumis ja sielu.

Pluralistisessa näkemyksessä ihminen on olemassa monenlaisina osajärjestelminä,

jotka ovat erillisiä omine tehtävineen ja rakenteineen sekä suhteellisine itsenäisyyksi-

neen.  Monopluralistisessa ihmiskäsityksessä ollaan sitä mieltä, että ihmisen olemas-

saolossa on perusluonteista erilaisuutta, jota ei voida palauttaa yhdestä olemismuodos-

ta toiseen. Lisäksi ihminen tulee ymmärtää kokonaisuutena, jossa eri olemismuodot

ovat vastavuoroisissa suhteissa toisiinsa.

Kuten edellä mainitsin, niin tuon tässä työssä esille Puhakaisen näkemyksen

valmennuksen ihmiskäsityksestä, joka taas perustuu Lauri Rauhalan holistiseen eli

kokonaisvaltaiseen ihmiskäsitykseen. Edellä mainitun luokittelun mukaan Rauhalan

ihmiskäsitys kuuluu monopluralististen ihmiskäsitysten joukkoon. Puhakainen kirjoit-

taa valmentajan ihmiskäsityksestä seuraavaa: ”Mikään valmentaminen ei näet voi al-

kaa tyhjästä. Valmentaja ei omalla toiminnallaan luo urheilevaa ihmistä, vaan tämä

käsitetään jo jollakin tapaa olemassa olevaksi ennen kuin valmennus alkaa. Valmenta-

ja joutuu toimintansa aluksi tekemään jonkin ratkaisun siitä, mikä on hänen valmen-

nuskohteensa eli urheilevan ihmisen perusluonne. Tämä ratkaisu on hänen työnsä

kannalta olennaisen tärkeä, sillä se antaa lähtökohdan valmennustyölle.”. (Puhakainen

1995, 19.) Tämä on onnistuvan valmennuksen edellytys Puhakaisen mukaan. Vasta

tämän jälkeen on mahdollista pohtia omaa valmennustapaansa, valmennuksen eri osa-

alueita sekä valmennuksessa käytettäviä menetelmällisiä ratkaisuja (emt. 19–20).

Valmentaja sitoutuu joka tapauksessa ihmiskäsitykseen, vaikkei tätä haluaisi-

kaan, sillä se ei ole vältettävissä. Valmentajan valitsemiin valmennusmenetelmiin ja –

tapoihin sisältyy vääjäämättömästi käsitys siitä, millaiseksi urheileva ihminen on käsi-

tettävä ja ymmärrettävä eli toisin sanoen valmentajan muodostama ihmiskäsitys. Pu-

hakainen perustelee näkemystä esim. seuraavilla perusteilla. Ensinnäkin ihminen on

elävä organismi, toiseksi urheilija on tajunnallinen olento ja lisäksi elämäntilanne on
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osa urheilijaa. Näistä seuraa, että valmentaja välttämättä sitoutuu ihmiskäsitykseen.

(emt. 21–22)

Käytännön valmennustyössä olevasta valmentajasta puhuminen ihmiskäsityk-

sestä ja sen tärkeästä roolista voi vaikuttaa triviaalilta ja epäolennaiselta itse valmen-

nuksen kannalta, mutta näin ei suinkaan asianlaita ole. Edellä mainitut perustelut

osoittavat, että valmentajalla täytyy olla valmennuksen ohjenuorana käsitys ihmisestä

ja ihmisen olemassaolosta. Yleensä valmentajat ovat luoneet tämän käsityksen ter-

veellä ”maalaisjärjellä”, jolloin siinä on mukana varsin monenlaisia aineksia ja se sub-

jektiivisesti värittynyt ihmiskäsitystyyppi. Tällainen subjektiivinen ihmiskäsitystyyppi

voi toimia hyvinkin valmennuksen lähtökohtana ilman mitään ongelmia, mutta siitä

voi olla myös tuhoisia seurauksia mikäli valmentajan virheellinen tai kapea-alainen

aiheuttaa negatiivisia seuraamuksia urheilijaan, esim. urheilijan pitämistä elävänä ja

hallittavissa olevana robottina. (emt. 22–23)

   Ihannetapauksessa valmennuksen ja valmentajan toiminnan tulisikin perus-

tua analysoidulle ihmiskäsitykselle.  Tällöin olisi mahdollista ymmärtää kaikki olen-

nainen urheilijan olemassaolosta sekä samalla lähestyä valmennuksen ongelmia nii-

den perusluonnetta vastaavalla tavalla.

 3.3. Holistinen ihmiskäsitys urheilussa

Tarkastelen seuraavaksi Lauri Rauhalan holistista ihmiskäsitystä, jota Jyri Pu-

hakainen on edelleen soveltanut urheiluun. ”Lauri Rauhala on kehitellyt Martin Hei-

deggerin ja Edmund Husserlin ajatusten pohjalta holistisen ihmiskäsityksen,3 jota voi-

daan soveltaen käyttää myös urheiluvalmennuksen lähtökohtana. Se tarjoaa analysoi-

dun ihmiskäsityksen muodossa erään kokoavan viitekehyksen, jonka avulla valmen-

nustyössä toimiva voi selkeyttää omaa perusproblematiikkaansa.” (Puhakainen, 1995,

26.)

3 ”Ihmiskäsityksellä voidaan empiirisen tutkimuksen kannalta luonnehtia siten, että sillä tarkoitetaan
kaikkia niitä tutkimuskohdetta ihminen koskevia ja edellyttämisiä ja olettamisia, jotka ovat mukana
siinä vaiheessa, kun tutkija rajaa kohteensa, asettaa hypoteesinsa sekä valitsee menetelmänsä.” (Rauha-
la, 1983, 13.) Yleiskielessä ihmiskäsityksellä on paljon väljempi merkitys, se voi olla esim. yleistä pe-
rusasennoitumistamme ihmiseen.
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”Ihmiskäsityksen pitää ensisijaisesti paljastaa, millaisissa olemisen perusmuo-

doissa ihminen on reaalistunut eli todellistunut.[...] Ihmiskäsityksen tulee myös pe-

rustella ja siten filosofisesti oikeuttaa ihmistutkimuksessa nyt ja aina väistämättömästi

vallitseva problematiikkatyyppien erilaisuudesta johtuva monitieteisyys. Toisaalta sen

pitää osoittaa, miten ihminen kuitenkin on kokonaisuus.” (Rauhala, 1983, 14–15)

 Holistisessa ihmiskäsityksessä4 Rauhala tuo esille ihmisen olemassaolon on-

tologisia perusmuotoja, joita ovat kehollisuus, tajunnallisuus ja situationaalisuus.

Nämä perusmuodot ovat vastavuoroisessa suhteessa toisiinsa ja joiden avulla urheilija

todellistuu ja muodostaa kokonaisuuden. Kehollisuudella Rauhala tarkoittaa ihmisen

olemassaoloa orgaanisena tapahtumisena, tajunnallisuudella ihmisen olemassaoloa

kokemisen erilaisina laatuina ja asteina kun taas situationaalisuudella Rauhala tar-

koittaa ihmisen olemassaoloa suhteutuneisuutena omaan elämäntilanteeseen. Holisti-

sen ihmiskäsityksen ytimenä voidaan pitää Martin Heideggerin kehittelemää maail-

masidonnaisuutta.

”Holistisessa ihmiskäsityksessä tähdennetään, että ihminen elää ja toimii maa-

ilmassa, joka on häntä paljon perustavammalla tavalla kuin olemalla pelkkä ympäril-

lämme oleva ympäristö. Me olemme maailmaamme, koska olemme kehollisina, ta-

junnallisina ja situationaalisina olentoina olemassa vain, jos on olemassa maailma,

joka mahdollistaa nämä olemassaolomme perusmuodot ja samalla meidät ihmisinä.”

(Puhakainen, 1995, 28.)

”Urheilijaa tulee koettaa ymmärtää ja valmentaa kehollisuuden, tajunnallisuu-

den ja situationaalisuuden muodostamana ainutlaatuisena kokonaisuutena.” (emt. 96.).

 On myös huomattava, että nämä olemisen perusmuodot ovat jokainen yhtä

tärkeitä ja urheilijassa samanaikaisesti eikä esim. niin, että urheilija on välillä vain

kehollisesti olemassa eikä lainkaan tajunnallisesti tai päinvastoin.

 3.3.1. Tajunnallisuus urheilussa

”Urheileva ihminen todellistuu suhteessa maailmaan tajunnallisena olentona.

Tajunnallisuus urheilijan olemassaolon perusmuotona on sitä, että urheilija kokee

normaalitilassaan aina jotakin. Hän tietää, tuntee, uskoo, uneksii, saa intuitioita, kokee
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onnistumisia ja epäonnistumisia jne. Tämäntapaiset kokemuksen eri ulottuvuudet te-

kevät mahdolliseksi mm. sen, että urheilija voi tiedostaa itseään, ohjata ja arvioida

tekojaan, vastata toimistaan sekä asettaa itselleen erilaisia päämääriä.” (Puhakainen,

1995, 29.)

Tajunnallisuudella on ihmisen olemassaolon kannalta keskeinen asema, niin

myös urheilijan kohdalla.

”Urheilija on ihminen juuri sen perusteella, että hän on tajunnallisesti ole-

massa.[… ]Urheilija voi tietää kehonsa orgaanisten prosessien ja elämäntilanteensa

hyvinvoinnin tai häiriintyneisyyden vain sillä ehdolla, että hänellä on erilaisia koke-

muksia, joissa heijastuu hänen sen hetkisenkehollisen olemassaolonsa ja elämäntilan-

teensa elämänlaatu.” (emt. 29.)

 Juuri tajunnassaan urheilija voi ohjata omaa käyttäytymistään ja toimintaansa.

On myös oivallettava se, että tajunnallinen olemassaolo on luonteeltaan täysin erilai-

nen kuin kehollinen ja sen orgaaniset tapahtumat. Tajunnallisuus myös ylittää ajan ja

paikan rajoitukset, toisin kuten kehollisuudessa. Tajunnallisuudessa kokemuksemme

ovat erilaisia mieliä 5, jotka viittaavat johonkin itsensä ulkopuolelle ja näin samalla

todellistuvat viitatessaan johonkin kohteeseen tai asiaan. Urheilija on siis tajunnalli-

sesti olemassa kokiessaan jotakin, ilman kokemista ei ole tajuntaakaan. (emt. 31.) Ta-

junnallisuuden perusstruktuuri on siis mielellisyyttä eli siis sitä, että ”Aina kun urhei-

lija kokee jotakin, kuten tuntee onnellisuutta, tietää että harjoittelu kannattaa, uskoo

valmentajaansa, toivoo olympiavoittoa, pelkää loukkaantumista jne., tapahtuu se jon-

kin mielen avulla. Mieli on siten se urheilijan kokemuksen peruselementti, jonka avul-

la hän ymmärtää ilmiöt, asiat, esineet ja ihmiset joksikin.[...]Urheilija kokee mielet

aina jossakin tajunnan tilassa eli elämyksessä.” (emt. 32.) Tajunta on inhimillisen ko-

kemuksen kokonaisuutta (Rauhala, 1983, 27.). Valmennuksessa tulisi siis tajunnalli-

suuden suhteen keskittyä henkiseen(psyykkiseen) valmennukseen (Puhakainen, 1995,

101.).

4 On tärkeää tehdä ero ihmiskäsityksen ja ihmiskuvan välillä. Ihmiskuvalla tarkoitetaan empiiristen
ihmistieteiden antamia oman alansa osittaiskuvauksia ihmisestä. (Rauhala, 1983, 14.)
5  Rauhala käyttää termejä mieli ja noema(engl. sense, saks. Sinn) synonyymeina
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3.3.2. Kehollisuus urheilussa

Mutta ei pidä unohtaa kehollisuudenkaan roolia. Se on kuitenkin se runko,

jonka ympärille ihminen ja persoona rakentuvat.

 ”Yhtä perustavaa urheilijan maailmasuhteessa on se, että hän on olemassa ke-

hollisena maailmassa. Jokaisella urheilijalla on oma yksilöllinen kehonsa, joka on

erilainen kuin kenenkään toisen ihmisen keho. Se takaa hänelle ainutlaatuisen keholli-

sen maailmasuhteen, joka avaa hänelle olemisen kenttää. Urheilija on ’todellinen’ ih-

minen juuri kehon avaamissa ulottuvuuksissa.” (Puhakainen, 1995, 43.)

 Urheilijan keho on aina jossain ajassa ja paikassa ja urheilijan kokemukset ta-

pahtuvat aina kehollisen maailmasuhteen mahdollistamana. Keho on siis urheilijan

tajunnallisten kokemusten kannattaja niin että, tajunnalliset kokemukset asettuvat nii-

hin rajoihin, jotka hänen kehollinen maailmansuhteensa mahdollistaa. (emt. 43–44)

Mutta kehollisuus ja tajunnallisuus eroavat olemassaolonmuodoltaan ja maailmasuh-

teeltaan täysin toisistaan. Kehollisuudessa on kyse aineellisista, orgaanisista ja toisi-

aan koskettavista lähivaikutuksista, jossa mikään ei tapahdu mielellisyyden omaavina

toimintoina. (emt. 44–45) Tästä seuraa ongelmia valmennuksen suhteen, joita monet

valmentajat eivät ole oivaltaneet.

Keholla on kuitenkin myös ymmärtävä suhde maailmaan. ”Hänen kehonsa

elintoiminnot saattavat reagoida esimerkiksi äkillisesti kovennettuun harjoitteluun li-

hasjäykkyytenä ja – kipuina, ’tukkoisuutena’, lihasrevähtyminä, erilaisina nivel- ja li-

haskudosvammoina jne. Mykässä viisaudessaan urheilijan elintoiminnot eräällä ta-

valla ymmärtävät sen, että harjoittelu on ollut liian kovaa.” (emt. 48.) Elimistö antaa

siis erilaisia merkkejä ja signaaleja tilastaan, joita urheilijan tulisi osata tulkita. Monet

urheilijat ovatkin päässeet hyvään tulokseen oppimalla ”kuuntelemaan” ja ymmärtä-

mään kehoaan. Myös Tapio Kosken mukaan ihmisen kehossa on omalaatuista viisaut-

ta, josta hän voi oppia ryhtymällä etsimään sitä (Koski, 2000, 26.).

Valmennuksessa kehollisuuden suhteen tulee keskittyä ” fyysiseen” valmen-

nukseen, joka onkin ollut pääroolissa tähän asti (Puhakainen, 1995, 101.).
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3.3.3. Situationaalisuus urheilussa

Holistisessa ihmiskäsityksessä korostetaan siis, että urheilijaa ei voi ymmärtää

maailmasta irrallisena olentona.6

”Situationaalisuudella urheilijan olemassaolon muotona tarkoitetaan sitä, että

urheilija suhteutuu maailmaan oman elämäntilanteensa mukaisesti, joka asettaa ne

rajaehdot, joiden alaisuudessa urheilijan olemassaolo toteutuu.” (Puhakainen, 1995,

56.).

Situationaalisuus onkin käsitettävä aina ainutkertaiseksi. (Rauhala, 1983, 36)

Elämäntilanne eli situaatio omaa holistisessa ihmiskäsityksessä erittäin laajan merki-

tyksen. Sillä käsitetään kaikkia niitä objekteja, asiantiloja ja ilmiöitä, joiden kanssa

yksittäinen urheilija tosiasiallisesti joutuu suhteeseen. Urheilijan olemassaolo on koko

ajan tekemisissä elämää säätelevien ja ohjaavien elämäntilanteen rakennetekijöiden

kanssa, joita ovat mm. painovoima, ilman happipitoisuus, yhteiskunta ja kulttuuri, toi-

set ihmiset, arvot, normit, tieto ja Jumala jne. (Puhakainen, 1995, 56–57) Urheilijan

maailmasidonnaisuudella on valmennustyön perusluonteen ja sen käytännön toteut-

tamisen kannalta valtavan suuri asia. On myös oivallettava, että urheilijan elämänti-

lanne ei ole hänen ulkopuolellaan oleva ympäristö vaan perustavaa laatua oleva osa

häntä ihmisenä ja urheilijana. Tässä on nykyvalmennuksessa usein menty metsään

kun on pidetty urheilijan elämäntilanteen eri osia, kuten hänen perhetilannettaan,

opiskelu- tai työtilannetta, ystäväsuhteitaan jne., hänen ulkopuolellaan olevina objek-

teina. On sentään ymmärretty niiden merkitys, mutta ei sitä että ne ovat osa urheilijaa

ja näin hänen sisällään eikä ulkopuolellaan. (emt. 57.) Tulisi oivaltaa urheilijan moni-

tahoisuus sekä tarkastella sitä kuinka urheilija kehittyy ihmisenä tai kuinka hänen

identiteettinsä rakentuu.

”Situationaalisuuden tärkeys urheilijan olemismuotona näkyy erittäin selvästi

hänen identiteettinsä muodostuksessa. Hän suhteutuu elämäntilanteensa eri rakennete-

kijöihin(esim. yhteiskunta, työ, opiskelu, perhe, valmentaja, urheilu jne.) ja saa suh-

teessa johonkin elämäntilanteessaan vallitsevaan olemisehtoon juuri sellaisen ominai-

suuden tai funktion kuin tämän ominaislaatu edellyttää.” (emt. 58.)

Toisin sanoen suhteessa opiskeluun urheilija on opiskelijuutta ja suhteessa

perheeseensä kenties aviopuoliso jne. Seuraavassa on Puhakaisen tiivistelmä:
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”Jokaisen urheilijan elämäntilanne ja siihen kietoutuminen on ainutlaatuinen

historiallinen kokonaisuus, jota voi ymmärtää vain urheilijan omista olemassaolon

ehdoista käsin. Siksi valmennuksessa voidaan ymmärtää urheilijana olemista ja urhei-

lijan tapaa ymmärtää maailmaa vain ottamalla valmentamisen persuslähtökohdaksi se

kokonaisuus ja tapa, jonka varassa urheilijayksilö itse ymmärtää omaa olemassaolo-

aan.” (emt. 63–64)

Valmentamisessa situationaalisuuden suhteen tulee keskittyä urheilijan elä-

mäntilanteen kartoittamiseen ja tutkimiseen.

Näistä lähtökohdista Puhakainen lähtee rakentamaan tulevaisuuden kokonais-

valtaista valmentamista vaihtoehtona nykyiselle liian yksipuoliselle ja perinteeseensä

jähmettyneelle näkemykselle.

4. Itsensä kehittämistä urheilun avulla

Tarkastelen seuraavaksi urheilijan kehitystä ja itsensä löytämistä sekä urheili-

jasta itsestä että urheilijan ulkopuolelta kuten valmennuksen ja kasvatuksen näkökul-

masta käsin. Aloitan urheilijasta itsestä ja hänen sisäisestä maailmastaan ottamalla

ensimmäiseksi tarkastelun kohteeksi henkisyyden ja henkisen kasvun.

Jotta jatkossa tiedetään, mihin minä itsensä kehittämisellä viittaan, on syytä

määritellä hiukan itsensä kehittämisen käsitettä niin kuin minä sen ymmärrän ja mikä

on relevanttia tutkimukseni kannalta. Itsensä kehittäminenhän voidaan ymmärtää ja

määritellä niin monella eri tapaa. Tämä tutkimushan olisi voinut keskittyä pelkästään

itsensä kehittämisen määrittämiseen. Sillä tiellä ei kuitenkaan ole lopullista maalivii-

vaa ja määränpäätä ja siksi en sille tielle halunnut lähteä.

Seuraavassa lyhyt ja ytimekäs määritelmä sille, mitä itsensä kehittäminen mi-

nulle merkitsee: Itsensä kehittäminen tapahtuu nimenomaan henkisellä tasolla. Se on

6 Tässä maailma käsitetään laajassa mielessä sitä kaikkea konkreettista ja ideaalista todellisuutta, johon
ihmiset yleensä voivat olla suhteessa (Puhakainen, 1995, 56.).



26

itsensä tutkimista ja löytämistä. Tavoitteena on ykseys ihmisen ja häntä ympäröivän

maailman välillä. Toisena tavoitteena on harmonian löytäminen, johon sisältyvät ta-

sapaino itsensä kanssa ja onnellisuus. Itsensä kehittäminen on jatkuvaa viisauden ta-

voittelua ja rakastamista.

4.1. Henkisyydestä ja henkisestä kasvusta urheilussa

Onko sitten urheilussa oikeasti löydettävissä jotain henkistä ja ”syvällisem-

pää”, vai onko se sittenkin vai ”raadollista” taistelua senteistä ja sekunneista, voitta-

misesta ja häviämisestä? Itse uskon vahvasti, että myös urheilussa on koettavissa ja

löydettävissä aidosti jotain syvällistä ja henkistä. Kaikki riippuu siitä, miten itse kokee

urheilemisensa ja mistä näkökulmasta urheilua tarkastelee. Ensinnäkin se liittyy vah-

vasti kehollisuuteen, oman kehonsa aistimiseen ja tuntemiseen urheiltaessa. Kehom-

me on varsin viisas, paljon viisaampi kuin usein saatamme kuvitellakaan. Meidän on

vain opittava kuuntelemaan sitä ja tuntemaan kehomme oikealla tavalla. Myös on tut-

kittu, että paremmalla fyysisellä kunnolla eli fyysisellä hyvinvoinnilla, joka saavute-

taan urheilun avulla, on suuri vaikutus myös henkiseen hyvinvointiin. Kun on fyysi-

sesti hyväkuntoinen, niin silloin voi usein myös henkisesti hyvin. Moni liikunnan ja

urheilun harrastaja kokee itsensä liikunnan jälkeen eheämmäksi ja elävämmäksi kuin

”liikkumattomana”. Liikunnasta ja urheilusta onkin saatavissa positiivista energiaa,

joka auttaa jaksamaan myös arkielämässä. (Puhakainen, 2001, 26.)

Näin on myös muiden harrastusten kanssa, eikä pelkästään liikunnassa ja ur-

heilussa. Harrastukset antavat toisenlaista sisältöä elämään kuin esimerkiksi työ ja

arjen rutiinit. Näin niillä on suuri vaikutus henkisen vireyden ylläpitämiseen ja esi-

merkiksi stressitilan välttämiseen.

Lähden seuraavaksi tarkastelemaan lähemmin henkisyyttä ja sen roolia urhei-

lussa.



27

4.1.1. Henkinen ja psyykkinen

 Kuten edellä jo kuvasin, Rauhalan holistinen ihmiskäsitys pitää sisällään ih-

misen olemassaolon ontologisia perusmuotoja, joita ovat kehollisuus, situaationaali-

suus ja tajunnallisuus. Nämä perusmuodot ovat vastavuoroisessa suhteessa toisiinsa,

ja niiden avulla urheilija ja ihminen todellistuu ja muodostavat kokonaisuuden. Rau-

halan holistinen ihmiskäsitys pohjautuu pitkälti Heideggerin kehittelemään maail-

masidonnaisuuteen. Näistä olemassaolon perusmuodoista tajunnallisuus liittyy eniten

henkisyyteen, joten tarkastelen sitä hiukan tarkemmin. Juuri tajunnassaan urheilija voi

ohjata omaa käyttäytymistään ja toimintaansa.

Jotta voitaisiin puhua siitä, mitä henkinen kasvu urheilussa voisi tarkoittaa, on

syytä yrittää määritellä mitä termillä ”henkinen” tarkoitetaan.7 Aluksi on syytä erottaa

toisistaan käsitteet “henkinen” ja ”psyykkinen”.

Käsitteen ”henkinen” määrittely on osoittautunut erittäin hankalaksi. Rauhala

kritisoi nykytilannetta seuraavalla tavalla: ”Nykyinen tilanne henkisestä olemassa-

olosta puhuttaessa on sekä arkikeskustelun että empiiristen tieteiden kannalta kaootti-

nen. On olemassa kymmeniä hengen käsitteitä, mutta tavallisesti vain yksi nimi. Kun

tätä yhtä nimeä sitten tarkentamatta erilaisissa keskusteluyhteyksissä käytetään, seka-

vuus on hirvittävä. Tähän on tultu siten, että vuosisatojen kuluessa tieteellisen kielen

käyttäjätkin ovat lisänneet hengen käsitesisältöön uusia merkityksiä analysoimatta,

miten ne sopivat yhteen entisten käsitesisältöjen kanssa. Perusvika nykyiseen häm-

minkiin lienee kuitenkin filosofisten analyysien riittämättömyydessä ja ristiriitaisuu-

dessa. Filosofisten analyysien luonne ja tavoitteet ovat ymmärrettävästi aikojen kulu-

essa vaihdelleet kulloinkin vallitsevia maailmankatsomuksia ja yleisiä kulttuurisia

odotuksia myötäillen.” (Rauhala, 1992, 9.)

7En tee työssäni syvällistä käsiteananalyysiä ja –määrittelyä, vaan tyydyn tuomaan esille tavallisesti
yhden ytimekkään määritelmän, joka palvelee parhaiten työtäni. Käsitteet “henki”, ”henkinen” ja “hen-
kisyys” ovat varsin ongelmallisia käsitteitä, joille on mahdotonta antaa lopullista ja kaiken kattavaa
määritelmää. Ihmiset kun ymmärtävät hengen niin monin eri tavoin. Lisäksi on vielä uskonnolliset
hengen käsitteet, kuten kristinuskon näkemys hengestä ja ajatus Pyhästä Hengestä tai itämaisten uskon-
tojen ajatukset hengestä ja sielusta ja sielun kuolemattomuudesta. Myös erottelu hengen ja sielun välil-
lä on varsin ongelmallinen, toiset näkevät sen sieluun kuuluvana, minkä toiset asettavat hengen piiriin.
En ota tässä työssä kuitenkaan kantaa näihin uskonnollisiin hengen käsitteisiin. Uskonnoissa on käytet-
ty usein termejä “hengellisyys” ja “hengellinen” erotuksena maallisesta hengestä. Tarkastelen siis työs-
säni ”maallista” henkeä ja henkisyyttä.
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Rauhalalle henkinen ja psyykkinen ovat kaksi mielellistä toimintatasoa ja ne

on syytä erottaa toisistaan. Rauhalan mielestä henkinen kokemusalue on loogisessa

mielessä korkeatasoisempi kuin psyykkinen. Psyykkisestä huomattava osa on aina

tiedostamatonta eikä se näin omaa itsetiedostusta niin kuin henkinen. Psyykkiselle on

tunnusomaista koettu elämyksellisyys eli jokin tajunnan sisäinen virittyneisyys.

Psyykkinen on myös läheisesti sidoksissa orgaaniseen elämään. Henkinen tajunnan

taso taas voi käsitteellistää psyykkisen eli käsitteistää sen kokemusaineksia. Henkisen

olemassaolon olennaisin tunnusmerkki on itsetiedostus, jonka ihminen voi saavuttaa

vain henkisellä tasolla. Itsetiedostuksessaan ihminen oivaltaa muun muassa olemassa-

olonsa monikerroksisuuden ja osallistumisensa inhimilliseen kulttuuriin. Psyykkistä ja

henkistä ei kuitenkaan ole mahdollista erottaa täysin itsenäisiksi toimintayksiköiksi,

vaan ne ovat sidoksissa toisiinsa näiden suurista eroista huolimatta. (emt. 65–68)

Lauri Rauhalalta vaikutteita saanut Jyri Puhakainen erottaa nämä kaksi mielel-

listä toimintatasoa urheilussa erilleen siten, että ”Psyykkinen on urheilijalle henkistä

’alempiasteisempi’ objektivoitumaton yksilöllinen peruskokemus. Urheilijan psyykki-

sellä tarkoitetaan tällöin muodolliselta kehitystasoltaan alempia merkityssuhteita, ku-

ten erilaista perusvirittyneisyyttä, ahdistusta, pelkoja, haluja, tyytymättömyyttä, iloi-

suutta, onnellisuutta, tyytyväisyyttä jne. [… ] Psyykkisessä tilassa urheilija vain kokee

edellä mainittuja elämyksiä, mutta ei ota arvioivaa tai tarkastelevaa suhtautumista

elämyksiinsä.” (Puhakainen, 1995, 38–39) Henkisellä Puhakainen taas tarkoittaa seu-

raavaa: ”Urheilijan henkinen taso on psyykkiseen nähden asenteita ottava, arvioiva,

selkeyttävä, organisoiva, kontrolloiva, sekä käsitteellistävä ja tietoa muodostava. Se

omaa myös intersubjektiivisen potentiaalin, joka mahdollistaa mm. sen, että urheilija

voi kommunikoida erilaisista psyykkisistä tiloistaan myös toisille ihmisille. Henkinen

toimintataso tekee urheilijan myös kykeneväksi eettisiin kannanottoihin: ’En käytä

dopingia.’ Tässä mielessä se on paitsi ’korkeinta’ ihmisessä myös kaikkeen urheiluun

liittyvän toiminnan peruspilari.” (emt. 39.)

Puhakainen ei luonnollisestikaan tarkoita sitä, että psyykkinen ja henkinen oli-

sivat erotettavissa toisistaan erilleen vaan sitä, että ihmisen olemassaolossa on eri-

laista kokemuksellisuutta, johon voidaan tuoda lisävaloa näiden käsitteiden avulla.

Psyykkinen kokemuksellisuus on myös yhtä olennainen ulottuvuus kuin henkinenkin,

eikä ole tässä mielessä ”alempiasteista”.  Puhakainen erottaa siis psyykkisen ja henki-
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sen viitaten vain eri kokemuslaatuihin. Mistään erillisyydestä näiden kahden välillä ei

siis ole kysymys. (emt. 38.)

Näin Puhakainen ja Alpo Suhonen pohdiskelevat henkisyydestä kirjassaan

”Valmentaja ja filosofi”: ”Myös kysymys ihmisen henkisyydestä on päivä päivältä

yhä ajankohtaisempi. Tieteen maailma ei ole ollut kiinnostunut ihmisen eettisyydestä,

henkisyydestä eikä ylipäänsä elämän tarkoituksesta. Ihminen kaipaa elämäänsä henki-

sen ulottuvuuden. Ilman sitä hän on kaikkialla koditon.

– Tarkoitat siis sitä, että ihmisenä olemisen haastetta ei voi ratkaista ihmisen

ulkopuolelta. Ihmisen ongelman ajankohtaisuus ei poistu koskaan, vaikka jotkut ovat

väittäneet, että länsimainen kapitalismi, usko edistyksen ideaan ja tieteen siunauksel-

lisuuteen edustaa parasta mahdollista maailmaa. Puhutaan historian loppumisesta,

koska ajatellaan, että ihmisen ongelma on jo ratkaistu kapitalismissa.

– Jokaisen ihmisen pitää omalla elämällään ratkaista ihmisenä olemisen haas-

te. Sitä, eivät ratkaise tiede, eivät instituutiot, eivätkä mitkään filosofiat tai ideologiat.

Jokainen ihminen ratkaisee haasteen omalla elämällään, elämällä oman elämänsä.

Tämä on näin yksinkertaista. Se ei kuitenkaan sovi länsimaiseen ajatteluun. Taustalla

on se, että länsimaiseen kulttuuriin ei kuulu elämän kunnioittaminen, vaan auktori-

teettiusko ja elämän hyödyntäminen.” (Puhakainen & Suhonen, 1999, 19.)

 Puhakainen ja Suhonen osuvat mielestäni asian ytimeen. Näissä muutamassa

lauseessa kerrotaan juuri se, mikä länsimaisessa kulttuurissa on tällä hetkellä vialla.

Tämä heijastuu myös urheiluun kuten muihinkin kulttuurin eri osa-alueisiin. Muutos

on kuitenkin aina mahdollista ja toivottavasti yhä useampi urheilija ratkaisisi omaa

ihmisenä olemisen haastettaan juuri urheilunsa kautta.

Henkisyys on myös eri asia kuin äly ja älykkyys. Toki ne ovat osana henki-

syyttä ja edes jonkinlainen älykkyys on edellytyksenä henkisyydelle. Henkisyys on

lähinnä viisautta ja nimenomaan sisäistä viisautta, oman itsensä tiedostamista ja tun-

temista johon itsetajunta olennaisesti liittyy.
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4.1.2. Henkinen valmennus

Psyykkisyys ja psyykkinen valmennus nähdään pääasiassa urheilussa vain vä-

lineenä kohti parempaa menestystä, kun taas henkisyydellä tulisi olla myös it-

seisarvoa, olla tavoite jo itsessään. Henkinen kasvu ja kehitys ovat yleensä olleet täy-

sin vieras käsite kilpa- ja huippu-urheilussa. Puhakaiselle henkinen kasvu osa ihmisen

elämää ja näin myös osa kokonaisvaltaista ihmisen valmentamisen filosofiaansa.

Nykyään puhutaan paljon psyykkisestä valmennuksesta ja henkisten voimava-

rojen kehittämisestä. Puhakaisen mielestä tämä on kuitenkin monesti vain pelkkää

valmennuksellista liturgiaa kun ei oikeastaan tiedetä, mitä valmennetaan silloin kun

valmennetaan urheilijan henkistä puolta. Tulisikin kysyä: mitä tällainen henkinen

valmennus perusluonteeltaan on? Urheilijan maailmankuvan rakenteistumisen avulla

saataisiin lisävalaistusta tähän valmennuksen osa-alueen perusproblematiikkaan. Pu-

hakaisen mukaan henkisen tai psyykkisen valmennuksen täytyisi aina olla urheilijan

maailmankuvaansa kohdistuvaa merkityssuhteiden ja kokemusulottuvuuksien kehit-

tämistä. Tämä antaisi urheilijan henkiselle valmentamiselle laaja-alaiset, mutta sa-

malla myös realistiset puitteet. Pitkän tähtäimen tavoitteina urheilumenestyksen li-

säksi olisi tällöin myös urheilijan elämäntaitojen ja tietojen kehittäminen, arvotajun-

tansa kirkastaminen, aidoksi ja vastuulliseksi tuleminen sekä urheilijan oma persoo-

nallinen tyydytys omasta olemassaolostaan. (emt. 40–41) Tällä näkemyksellä olisi

varmasti paljon annettavaa nykyiselle henkiselle ja psyykkiselle valmennukselle.

Henkinen valmennus tulisi nähdä päämääränä ja itseisarvona sinänsä, eikä pelkästään

keinona ja välineenä kohti parempiin urheilullisiin saavutuksiin.

Puhakainen kritisoi nykyistä medikalisoivaa valmennusta, jossa urheilijoista

tehdään robottien kaltaisia koneita ja unohdetaan, että he ovat eläviä ihmisiä ja per-

soonia, jotka elävät ja kokevat maailmassa. Puhakainen tarjoaa vaihtoehdoksi Lauri

Rauhalan kokonaisvaltaisen ihmiskäsityksen soveltamista urheilun pariin. Tässä vaih-

toehdossa lähdetään ihmisestä ja persoonasta käsin ja hänen maailmankuvastaan. Näin

urheilija itse persoonana ja ihmisenä nousee paljon keskeisempään rooliin. Itsen tut-

kistelu ja oman persoonansa tarkastelu ja oman maailmankuvan muodostaminen ovat

keskeisiä tekijöitä. Urheilu toimii tässä tilanteessa välineenä itsensä tarkasteluun ja on

samalla apuväline henkiseen kasvuun.
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”Urheileva ihminen todellistuu suhteessa maailmaan tajunnallisena olentona.

Tajunnallisuus urheilijan olemassaolon perusmuotona on sitä, että urheilija kokee

normaalitilassaan aina jotakin. Hän tietää, tuntee, uskoo, uneksii, saa intuitioita, kokee

onnistumisia ja epäonnistumisia jne. Tämäntapaiset kokemuksen eri ulottuvuudet te-

kevät mahdolliseksi mm. sen, että urheilija voi tiedostaa itseään, ohjata ja arvioida

tekojaan, vastata toimistaan sekä asettaa itselleen erilaisia päämääriä.” (emt. 29.)

Tajunnallisuudella on näin ollen keskeinen rooli myös urheilijan henkisyyden

ja henkisen kasvun kannalta. Juuri tajunnallisuudessa urheilija pohtii ja tutkii itseään

ja elämäänsä urheilijana. Näin myös mahdollinen henkinen kasvu tapahtuu tajunnalli-

suudessa samoin kuten erilaiset henkisen kasvun harjoitukset kuten esimerkiksi me-

ditaatio tai rentoutusharjoitukset. Tajunnassaan ihminen ohjaa omaa käyttäytymistään

ja toimintaansa. Tajunnallisuudessa kokemuksemme ovat siis erilaisia mieliä, jotka

viittaavat johonkin itsensä ulkopuolelle ja näin samalla todellistuvat viitatessaan jo-

honkin kohteeseen tai asiaan. Tajunnallisuuden perusstruktuuri on siis mielellisyyttä,

eli kun urheilija kokee, toivoo, uskoo tai tuntee ja haluaa jne., tapahtuu se jonkin mie-

len avulla. Henkinen valmennus urheilussa on siis nimenomaan keskittymistä ta-

junnallisuuteen. (emt. 31–32, 101.)

4.1.3. Henkisyys ja liikunta elämäntapana

Tapio Koski on tutkinut liikuntaa henkisen kasvun välineenä ja elämäntapana

käyttäen hyväkseen osallistuvaa liikunnanfilosofista tutkimusmetodia, jossa hän itse

harrastaa tutkimiaan liikuntamuotoja. Koski on keskittynyt lähinnä itämaisiin liikun-

talajeihin, kuten joogaan ja budo-lajeihin, ja hän on tutkinut kuinka nämä antavat

eväitä henkiselle kasvulle. Etenkin liikunnanfilosofiassa oma liikuntatausta antaa pal-

jon paremmat eväät tutkimukselle kuin se, että ei itse harrastaisi liikuntaa lainkaan.

Kosken tarkastelemissa liikuntamuodoissa ei varsinaisesti kilpailla, eikä pyritä voit-

toon ja muiden voittamiseen. Näin ne sijoittuvat Timo Klemolan itsen projektien pii-

riin. Tarkastelen Klemolan liikunnan projekteja yksityiskohtaisemmin luvussa 4.3.

Esa Sironen on luokitellut liikuntakulttuurin neljään eri luokkaan: 1) kilpa- ja

huippu-urheilu, 2) kuntourheilu eli kansanliikunta, 3) kaupallinen liikuntakulttuuri ja
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4) vaihtoehtoinen eli uusi liikuntakulttuuri. Kosken tarkastelemat liikuntamuodot si-

joittuvat tässä jaottelussa uuden liikuntakulttuurin piiriin. Uuden liikuntakulttuurin

elementit poikkeavat varsin selvästi kilpa- ja huippu-urheilusta. (Koski, 2000, 14–15)

”Uudessa liikuntakulttuurissa keskeistä ja olennaista ovat sekä uudenlaiset

liikkumisen tavat että tapa suhtautua uudella tavalla jo harjoitettuun liikuntaan. Tär-

keäksi koetaan oman kehollisuuden löytäminen, liikkumisen mielekkyys, fyysinen ja

henkinen terveys. Nämä ihmiset etsivät ja harjoittelevat liikunnallisia muotoja, jotka

eivät sisälly perinteisiin liikunta- ja urheilulajeihin. He etsivät uutta tapaa ymmärtää

liikkumisensa, joka painottaa henkilökohtaisia kehon ja mielen kokemuksia. Uudet

kehonkokemukset voivat aistimellisina tapahtumina olla päämäärä sinänsä. Kilpailu ja

kamppailu toisia vastaan eivät heitä enää viehätä. Liikunta ei ole taistelua senteistä ja

sekunneista.” (emt. 16.)

Uudessa liikuntakulttuurissa ihminen nähdään kokonaisuutena ja kokonais-

valtaisesti. Uuden liikuntakulttuurin elämänarvoihin kuuluvat muun muassa ihmisen

pyrkimys parempaan ja terveellisempään elämään, mielenrauhaan, todellisen itsen

löytymiseen, elämän laadun kasvuun ja niin edelleen. Näin ollen myös henkisyys ja

henkinen kasvu koetaan tärkeänä asiana. Urheilupiireissä puhutaan usein urheilijan

”henkisestä kasvusta” ja siitä miten urheilu kasvattaa ihmistä. Tällä kuitenkin tarkoi-

tetaan lähinnä keskittymiskyvyn, pitkäjänteisyyden, periksiantamattomuuden jne. li-

sääntymistä. Kosken mielestä henkisyys tällöin ohennetaan ja sen sisältönsä supiste-

taan, urheilun kasvattavan vaikutuksen täytyisi olla myös paljon muuta ja monipuoli-

sempaa. Edellä mainitut ominaisuudet kyllä auttavat häntä arjen askareissa, mutta

nämä vaikutukset viittaavat vain ihmisen egoon, kun tulisi mennä ”syvemmälle”, aina

siihen saakka mikä muodostaa egollekin perustan. Tämä on Kosken mukaan eettisyy-

den syntysija. (emt. 22–23)

4.1.4. Varsinainen minä

Monet filosofit ovat halunneet tutkia ja tuoda esille jotain syvempää ihmisestä.

Tälle on sitten annettu erilaisia nimiä kuten Yliminä ja Varsinainen minä. Muun mu-

assa Erik Ahlman on käyttänyt termiä Varsinainen minä. Varsinaiselle minälle on an-
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nettu muun muassa seuraavanlaisia määritelmiä: todellinen minä/minuus, syvempi tai

syvin minä/minuus ja minän/minuuden ydin. Ahlman määrittää varsinaista minää

myös seuraavalla tavalla: ”’Varsinaista minuutta’, ’itseyttä’ tarkoitetaan sanottaessa

esim. että joku on – moraalisessa suhteessa – ’löytänyt itsensä’.”. (Ahlman, 1992, 95.)

Ahlman erottaa toisistaan seuraavanlaiset minän eri määritelmät: 1. tietoteo-

reettinen minä, 2. empiirinen minä ja 3. varsinainen minä. Ahlman varoittaa näiden

sekoittamisesta keskenään ja antaa seuraavanlaiset määritelmät:

”Tietoteoreettinen minä on subjekti, joka ei koskaan voi tulla objektiksi, siitä

ei voida asiallisesti sanoa mitään muuta kuin että sen erinäisissä tapauksissa täytyy

tulla itsetajuiseksi. Ajattelu esim. edellyttää, että olen – tai ainakin voin olla – tietoi-

nen siitä, että minä olen minä. Tietoteoreettinen minä on tavallaan kaikissa ihmisissä

samanlainen; sillä ei ole mitään kvalitatiivisia määreitä, ei mitään substraattia. Se on

puhdasta toimintaa, minäfunktiota. Tästä on syntynyt se harhakäsitys, että tietoteo-

reettinen minä olisi jonkinlainen yleinen, kaikille subjekteille yhteinen minä, että kai-

killa subjekteilla olisi osallisuus yhteiseen minään.

Empiirinen minä on samaa kuin yksilön todettavissa olevien sieluntoimintojen

kokonaisuus. Myös ruumis ja sen toiminnat voidaan lukea empiiriseen minään kuulu-

viksi. [… ] Empiirinen minä on psykologian tutkimusobjekti. Tällöin siihen suhtau-

dutaan arvovapaasti, samoin kuin tiede suhtautuu aineellisen luonnon objekteihin.

Varsinainen minä eroaa tietoteoreettisesta minästä siinä, että varsinainen minä

periaatteessa voi olla tarkastelun tutkimuksen objektina (kuten myös empiirinen mi-

nä). Mutta se ei voi olla arvovapaan tarkastelun objektina. Samoin kuin ei esim. Ju-

mala voi olla arvovapaa. Varsinainen minä on luonteeltaan aksiologinen. Lisäksi se

on metafyysillinen. Se on oletus, jota ei voida verifioida. Tietyt kokemukset vain vaa-

tivat olettamaan sitä. Tällaisia ovat esim. arvotajun objektiivisuus, pitäminen (sollen);

myös “henki” voidaan paremmin selittää olettamalla varsinainen minä. Hengen pyr-

kimys konstanssiin, johdonmukaisuuteen, voidaan nimittäin selittää varsinaisen minän

vaatimukseksi.” (emt. 96.)

 Ahlman jatkaa varsinaisen minän määrittämistä seuraavilla tavoilla: ”Varsi-

nainen minä on siis ihmisessä oleva puoli, olemusosa, instanssi tai miten sitä nyt ha-

lutaan nimittää, joka vaatii häntä pyrkimään tiettyyn suuntaan sen tähden, että hän ko-

kee sen omaksi suunnakseen. [… ] Varsinainen minä kuuluu olennaisesti ihmiseen. Se
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on – niin otaksun – hänessä alusta alkaen hänen yksilöllisyytensä ytimenä, millä ta-

valla, se on toinen asia. [… ] Varsinainen minä ei kuitenkaan ole pelkästään sellaista,

mikä ihmisessä on, se on myös sellaista mikä pyrkii esiin. [… ] Ihminen ei toteuta ai-

noastaan ihmisen yleistä ideaa, vaan myös omaa yksilöllistä ideaansa ja tuntee sen

usein velvollisuudekseenkin.” (emt. 99–100)

Ennen kuin mietimme urheilu-uraamme, meidän tulisi selvittää itsellemme,

mitä me olemme ihmisinä ja mitä me haluamme elämältämme ja mitä me haluamme

sillä tehdä. Näin totesi myös pohjoisamerikkalainen jääkiekkovalmentajalegenda Fred

Shero Alpo Suhoselle, Suhosen tavattua Sheron ensimmäisen kerran. Shero ei suin-

kaan aloittanut luentoa jääkiekon eri taktiikoista vaan hänen ensimmäinen lauseensa

oli: ”The main question is, what you’re gonna do with your fucking life.”8 (Puhakai-

nen & Suhonen, 1999, 48.)

4.2. Perenniaalinen filosofia mukana liikunnassa

Tarkastelen seuraavaksi perenniaalista filosofiaa ja sitä miten se voi esiintyä

liikunnan harjoittamisessa. Perenniaalinen filosofia ei ole yleisesti niin hyvin tunnettu

kuin muut filosofian osa-alueet, joten aluksi on syytä esitellä mitä se pitää sisällään.

Vaikka perenniaalista filosofiaa tai toimintaa on harrastettu oikeastaan lähes

kaikissa kulttuureissa ja yhteisöissä koko sivistyneen ihmiskunnan historian ajan, niin

terminä ja käsitteenä se on silti jäänyt monille vieraaksi.

Perenniaalisella filosofialla on paljon yhteistä metafysiikan kanssa ja ne tar-

kastelevat monia samoja kysymyksiä ja menevät päällekkäin, esimerkkeinä vaikka

”metafyysiset totuudet” olevasta ja todellisuudesta. Joskus onkin vaikea erotella, että

onko nyt kyse perenniaalisesta filosofiasta vai metafysiikasta. Mutta koska analyytti-

sen filosofian teko ei ole näiden tärkeimpiä puolia, niin se ei nouse keskeiseen rooliin

näissä filosofioissa ja luokittelun probleema jätetäänkin muiden harteille.

8 ” Pääkysymys on, mitä sinä aiot tehdä sillä pirun elämälläsi”, kirjoittajan suomennos.
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4.2.1. Perenniaalisesta filosofiasta

Perenniaalinen filosofia – termiä on käyttänyt ensimmäisenä Augustinus

Steuchus teoksessaan ”De perenni philosophia v. 1540. Tunnetuksi se tuli Leibnizin

myötä v. 1715. Sana perenniaalinen voidaan suomeksi kääntää merkityksellä jatkuva

tai ikuinen.

”Perenniaalinen filosofia korostaa ihmisen ja maailman merkityksellistä suh-

detta. Tällöin on myös ihmisen olemassaoloon kuuluvat peruskysymykset ja ongelmat

otettava tarkastelun kohteiksi. Koska liikunta kehollisena harjoituksena ei perenniaali-

sessa mielessä tähtää pelkästään fyysisen suorituskyvyn kasvattamiseen vaan ihmisen

eheyttämiseen, tarkastelukulma on valittava tämän perusteella.” (Koski, 2000, 45.)

Näin Koski aloittaa perenniaalisen filosofian tarkastelun väitöskirjassaan.

Myös minun työssäni on perenniaalinen filosofia hyvin pitkälle taustalla, koska fyysi-

sen suorituskyvyn lisäksi olen kiinnostunut myös urheilijan olemassaolon eri prob-

leemeista sekä henkisestä kehittymisestä.

Lähtökohtana ja mielenkiinnon keskuksena perenniaalisessa filosofiassa on

ihminen ja ihmisen olemassaolon peruskysymykset ja ongelmat, kuten mitä on hyvä

elämä, onni, viisaus, harmonia ja niin edelleen. (emt. 46.)

Perenniaalinen filosofia etsii yleistä yksityisestä ja edustaa jatkuvaa pyrkimistä

ja kysymistä. Lisäksi perenniaaliset traditiot ovat epädogmaattisia eivätkä torju vierai-

ta ajatuksia, vaan ottavat niistä parhaat puolet ja sulauttavat ne itseensä. (emt. 48–49)

Kuten aikaisemmin kirjoitin, metafysiikalla ja perenniaalisella filosofialla on

paljon yhteistä. Ananda Coomaraswamy kutsuukin metafyysistä filosofiaa perenniaa-

liseksi tämän ajattoman, universaalin ja muuttumattoman luonteen vuoksi. Cooma-

raswamylle perenniaalinen filosofia on aina ajankohtaista. Hänen mielestään se eroaa

modernista filosofiasta myös käytännöllisten päämääriensä vuoksi. ”Päämäärä on

saavutettu, kun tavoiteltu realisoituu ihmisessä ja tulee osaksi hänen kokemusmaail-

maansa, vasta silloin kun etsijästä itsestään on tullut se, mitä hän on toiminnallaan

tavoitellut.” (emt. 47.)

Aldous Huxley toteaa metafysiikan ja perenniaalisen filosofian suhteesta, että

kun metafyysikot (ja runoilijat) puhuvat perenniaalisesta filosofiasta, se on yleensä

toisen käden puhetta. (Huxley, 1989, 12.) Tällä Huxley ilmeisesti tarkoittaa, että il-
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man omakohtaista kokemusta. Metafysiikkaa Huxley pitää perenniaalisen filosofian

psykologisena lähteenä ja, että tämän ongelmat ovat loogisesti luonteeltaan elämänta-

paa ja etiikan systeemejä koskevina.9 Huxleylle perenniaalisen filosofian pohjalla ovat

opit käytännöstä tai harjoituksesta sekä moraalisuudesta ja huipulla metafyysiset to-

tuudet esim. olevasta ja totuudesta. Näiden väliin keskelle Huxley sijoittaa ihmispsy-

kologian alaan kuuluvat mielen ja materian, toiminnan ja ajattelun. (emt. 16.)

Metafyysiseen kysymykseen olevan luonteesta Huxley vastaa näin: ”To this

the fully developed Perennial Philosophy has at all times and in all places given fun-

damentally the same answer. The divine Ground of all existence is a spiritual Abso-

lute, ineffable in terms of discursive thought, but (in certain circumstances) suscepti-

ble of being directly experienced and realized by the human being.” (emt. 40.) Eli ju-

malallisena perustana kaikelle olemassaololle on perimmiltään annettu sama vastaus,

henkinen tai hengellinen Absoluutti.

Juha Teräväiselle (nykyiselle Varrolle) perenniaalinen filosofia on epähistori-

allista, sillä ei ole historiaa, koska perenniaaliset kysymykset esiintyneet ajasta ja pai-

kasta riippumatta. Coomaraswamylle ajattomuus on sitä, että inhimillisessä kokemuk-

sessa ilmenevä viisaus ja totuus ovat aina sama. (Koski, 2000, 50.)

Juha Varto kirjoittaa perenniaalisesta viisaudesta seuraavasti: ”Perenniaalinen

viisaus koskee puhtaita, muodollisia ideoita, jotka ovat perustana kaikelle tutkimuk-

selle, jossa ideoiden ilmentymiä pyritään tulkitsemaan. Tutkimus itsessään koskee

sekä ontologista että kognitiivista puolta niin ideoissa kuin niiden ilmentymissäkin.

Ideat ovat puhtaita ja muodollisia, koska niiden merkityksellisyyden ja yleisyyden

edellytyksenä on, että niitä ei oteta sisällöllisten – siis lähinnä esimerkeistä koostuvan

– tarkastelun avulla.” (Klemola, 1992, 93–94)

Perenniaalisuudessa ihminen on siis mielenkiinnon keskus ja ihminen, ykseys

ja harmonia ovatkin perenniaalisen filosofoinnin kolme keskeistä käsitettä. Rajusti

yksinkertaistettuna perenniaalinen filosofia on saanut alkunsa kysymyksestä, joka

koskee ihmisen elämän merkitystä. Perenniaalinen maailmaa selittävä tarkastelutapa

taas yhdistää ihmisen ja hänen ympäristönsä erottamattomaksi kokonaisuudeksi, yk-

seydeksi (emt. 97–99). Harmoniasta Varto kirjoittaa näin: ”Harmonia on se, mikä

synnyttää viisauden perinteessä: harmonia on viisauden lähde, harmonia on se merki-

9 “The psychology of the Perennial Philosophy has its source in metaphysics and issues logically in a
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tysyhteys, jossa ongelmia voidaan tarkastella, ja harmonia on myös ihmisen päämää-

rä. Lähteenä harmonia on Kaikkeuden ykseys; tämä pyrkii kuvaamaan olevan yksey-

den aktiivisuutta.” (emt. 99.)

Perenniaalisessa filosofiassa viisaan sisäisestä elämästä käytetään nimeä Tie.

”Tie voi olla nähtävissä ulkoisessa elämässä, jossa tällöin tulevat ilmi ne viisauden

elementit, jotka voidaan osoittaa ajassa ja kokemuksessa. Tässä voidaan viitata Budd-

han ja Sokrateen elämään sekä lukuisiin uskonnollisten johtajien elämänkertoihin,

esimerkkinä käy Jeesus. Näissä poikkeuksellisissa tapauksissa yksilön ulkoinen elämä

ymmärretään ideaalisena Tienä, jolla on lähinnä esimerkinomainen merkitys.” (emt.

111.)

Perenniaalisessa traditiossa Tien kulkeminen edellyttää aina myös Oppaan ja

Harjoituksen. Opas voi olla viisas, joka jo on Tiellä ja voi näin toimia esimerkkinä ja

johtajana. Ohjaus tekee oppilaasta sopivan viisaudelle ja sen tulee olla monipuolista ja

tapoja voi olla lukuisia. Ohjaus ja harjoittelu kuuluvat yhteen. Myös Harjoituksia voi

olla erilaisia. Valmistavat harjoitukset tähtäävät oppilaan ”puhdistamiseen” ennakko-

luuloista, asenteista ja uskomuksista. Harjoitukset voivat olla myös puhtaasti älyllisiä.

Tällöin yleensä ajatellaan, että ruumiin ilmaukset ovat liian vaikeat vastustaa. Henki-

set harjoitukset taas tähtäävät ruumiista nousevien tuntemusten hallitsemiseen. Muita

harjoitusmuotoja ovat esimerkiksi urheilu ja muu liikunta, taistelutaidot, joogateknii-

kat, asketismi, tanssi ja zen-harjoitukset. (emt. 112–122)

Elämän rajallisuus tulee vastaan Tien kulkemisessa ja sen rajattomassa tehtä-

vässä: ”Ihmisen rajallinen elinaika on otettu huomioon perenniaalisessa viisaudessa.

Ihmisen tehtävä totuuden etsijänä on rajaton, mutta ihmisen elämän rajoissa on mah-

dollista saavuttaa viisaus, mikäli ihminen elää elämänsä viisauden rakastajana.” (emt.

125.)

Perenniaalisen filosofian tärkeydestä Varto kirjoittaa vielä seuraavalla tavalla:

”Lopuksi haluan korostaa, että käsitykseni mukaan filosofeilla on poikkeuksellinen

velvollisuus harjoittaa myös tätä ’toista filosofiaa’, perenniaalisen tutkimista. Se ei ole

samankaltaista kuin akateeminen filosofia, koska perenniaalinen edellyttää rajumpaa

ja vapaampaa tulkintaa ja rohkeutta eritellä yksilöllistä, elämän toteutumista ja siinä

esiintyvää merkityksellisyyttä tavalla, joka on psykologeille jokapäiväistä, mutta jo-

characteristic way of life and system of ethics.”  (Huxley, 1989, 16.)
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hon filosofeilla ei ole perinteisesti välineitä. Psykologian ja filosofian väliin jää tässä

oma alueensa: alueen toinen raja on manipulaation päättyminen ja toinen abstraktioas-

teen kohoaminen ihmistä koskettamattomaksi.” (emt. 139.)

Perenniaalinen filosofia on kiinnostunut myös todellisuuden ja totuuden suh-

teesta. Tämä on ollut yksi sen keskeisempiä ja ongelmallisimpia teemoja. Tällöin

nousevat kysymykset todellisuuden paljastumisesta ihmiselle ja paljastumisen luon-

teesta. (Koski, 2000, 53.)

Raili Kauppi pohtii kirjoituksessaan perenniaalisen filosofian merkitystä ihmi-

selle. Kaupin mielestä nykyään esiintyy ainakin kahdenlaisia tendenssejä nähdä filo-

sofian tehtävä ja olemus virheellisesti: 1) Filosofia nähdään usein olennaisesti metodi-

tieteenä. Tämä ei tyhjennä filosofian olennaista sisällystä. Filosofia kuuluu ihmiselä-

mään arvona sinänsä, ei välineenä. 2) Filosofia nähdään vaihtoehtoisten ja keskenään

yhteen sopimattomien oppien, suuntien ja koulukuntien moninaisuutena. Oman oppi-

suunnan edustaminen ja muiden kritisoiminen. (Kauppi, 1992, 1–2)

Kaupin mielestä kaikki dogmatismi on vierasta totuudenetsinnälle ja yhteen

sopimatonta sen kanssa. Samoin filosofia on läheisessä suhteessa ihmisen olemukseen

ja kuuluu kiinteästi ihmiselämään sen eräänä puolena. Ihminen filosofoi jo sanoes-

saan, ettei ihmisen tarvitse harjoittaa filosofiaa. Filosofian harjoittaminen on siis osa

ihmiselämää. (emt. 2–4)

Philosophia perenniksen luonne jatkuvana pyrkimyksenä ja kysymisenä tulee

hyvin esille viisauden metsästämisenä. Viisauden tavoittelu onkin aina ollut yksi pe-

renniaalisen filosofian keskeisiä päämääriä. Platon on todennut Lysis-dialogissaan,

että viisaat eivät tavoittele viisautta, koska he omaavat sen jo. Sen sijaan sellaiset, jot-

ka eivät ole hyviä eivätkä pahoja, eivät viisaita eivätkä tietämättömiä, tavoittelevat

viisautta. Platon käytti apunaan inspiraatiota, jota ilman filosofiaa ei hänen mielestään

voi  olla.  Nikolaus  Cujanukselle  viisaus  on  hengen  kuolematonta  ravintoa  ja  tämän

vuoksi sen metsästäminen on ihmisen tärkeimpiä tehtäviä. (emt. 5–6)

Philosophia perenninksen problematiikkaan kuuluu myös eettinen kysymys

hyvästä elämästä.  Samoin harmonia sekä ykseys moneudessa ja moninaisuudessa

ovat olleet monin tavoin varioituvia teemoja perenniaalisen filosofian historiassa.

Harmoniaa ovat tarkastelleet mm. pythagoralaiset, Platon sekä Leibniz. Platonille

harmonia oli lähtökohta hyvän idealle, joka oli hänen korkein ideansa. Leibnizille

harmonia oli keskeistä myös hänen etiikassaan. (emt. 8–11)
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Kauppi haluaa korostaa myös ihmistymistä perenniaalisessa filosofiassa. Ih-

mistyminen kuuluu olennaisena puolena philosophia perennikseen. Ihminen ja hänen

mahdollisuutensa muodostavat keskeisen filosofisen ongelman. Ihmiskäsite on oh-

jenuorana ihmistymiselle ja ihmistyminen rikastuttaa ihmisen käsitettä. (emt. 19.)

Myös monet uskonnolliset kysymykset kuuluvat perenniaalisen filosofiaan.

Kaikissa pääuskonnoissa ja varsinkin idän uskonnoissa kuten hindulaisuudessa ja

buddhalaisuudessa sekä myös islamin uskonnossa perenniaaliset kysymykset ovat ko-

ettu tärkeiksi. Toki näin on ollut kristinuskon ja uskonnonfilosofiankin kohdalla. Ju-

malan ja jumalallisten asioiden pohdiskelu on aina kuulunut ihmiselämään jatkuvina

ja pysyvinä (perenniaalisina) kysymyksinä.

4.2.2. Perenniaalinen filosofia ja liikunnan harjoittaminen

Perenniaalisella liikunnalla Koski tarkoittaa kaikkia niitä kehon harjoittamisen

muotoja, joiden päämäärä ei ole pelkän fyysisen kunnon ylläpitäminen ja kohottami-

nen, vaan joissa harjoitus on tapa tutkia itseä ja maailmaa ja tätä kautta pyrkiä saavut-

tamaan viisautta ja mielenrauhaa. Fyysisessä harjoituksessa ei ole perenniaaalista

ulottuvuutta, jos sen antama ymmärrys jää käsitesuhteiksi. Ihmisten liikunnasta saa-

milla kokemuksilla on merkitystä silloin, kun ne vaikuttavat ihmisen tapaan kokea ja

nähdä maailma eli liikunnan inhimillisesti arvokkaat kokemukset voivat realisoitua

jokapäiväiseen elämään. Henkisen ja kehollisen kasvun tulisi näkyä myös jokapäiväi-

sissä toimissa, ettei se jää vain vieraantuneeksi intellektuellismiksi. (Koski, 2000, 48.)

Kosken mukaan: ”Perenniaalinen filosofia antaa liikkuvalle ja urheilevalle ihmiselle

tulkintakehyksen, jonka avulla hän saa käsitteellistä ymmärrystä saamistaan koke-

muksista.” (Koski, 2005, 39.)

Kosken mukaan liikunnan avulla ihmisen on mahdollista tutkia itseään ja pe-

renniaaliset perinteet ovatkin katsoneet, että keholliset harjoitukset edesauttavat myös

ihmisen henkistä kasvua (Koski, 2000, 48,179.). Ihminen voi tavoitella perenniaalisia

päämääriä myös liikunnallisten harjoitusten kautta. Kosken mukaan harjoitusten tulee

olla kokonaistavia, esim. harjoituksia, jotka poistavat kehon ja mielen erillisyyden

kokemista. Liikunta kehollisena harjoituksena on myös mielen harjoitus. Ihmisen teh-

dessä liikunnallisia harjoituksia yhtenä kokonaisuutena ne vaikuttavat ihmisen koko
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elämään kokonaistavasti. (emt. 175–176) Terve ja elinvoimainen keho on perustana

ihmisen päämääriin (perenniaalisiin) pyrkimiselle. Elinvoimaisempi ihminen pystyy

vaikuttamaan enemmän todellisuuteen ja myös vastaanottamaan paremmin maailman

vaikutteita. Ihminen on enemmän yhtä maailman kanssa, mitä enemmän ihminen

suuntautuu maailmaan aktiivisesti ja mitä enemmän maailma vaikuttaa häneen. (emt.

175.)

Perenniaalisissa traditioissa hyvän elämän ja viisauden tavoittelu on elämänta-

pa, jota kutsutaan usein tieksi.10 Tästä kirjoitin edellisessä luvussa. Näin harjoittelukin

voidaan nähdä elämäntapana. (emt.179–180) Tällöin liikunta- ja urheiluharjoituksilla

on myös itseisarvoa eikä pelkästään välinearvoa urheilullisten tavoitteiden saavutta-

miseksi.

Koski kirjoittaa kehon harjoittamisesta seuraavaa: ” Perenniaalisissa kehon

harjoituksissa on olennaisinta saada kosketus todellisuuden konkreettiseen substans-

siin, siihen mihin ihmiskunnan suuret tarinat viittaavat” (emt. 52.)

Koskelle keskeinen termi on egon dekonstruktio, eli egon purkautumisena ja

uudelleenrakentumisena. Tähän päästään voimakkaalla egoon keskittyvällä harjoituk-

sella. Tavoitteena on olevan avautuminen oikealla tavalla. Koski kirjoittaa seuraavas-

ti: ”Egon dekonstruktio koostuu ihmisen mieleen kohdistuvista harjoituksista. Tavoit-

teena on ihmisen saattaminen vastaanottavaiseen ja ’tyhjään’ tajunnalliseen tilaan,

jotta oleva voisi ’astua sisään’.” (emt. 155–156, 205–206)

Olevan avautuminen ja egon dekonstruktio muuttavat ihmistä. Myös eettinen

puoli tulee mukaan. Koski kirjoittaa seuraavasti: ”Tämä eettinen kokemus purkaa vä-

linpitämätöntä ja esineistävää suhtautumistapaa maailmaan. Tämä mystinen ja kaiken-

sisään-ottava kokemus kytkee ihmisen yhteen häntä ympäröivän todellisuuden kanssa.

Muodostuu uudenlainen ja vapauttava suhde kaikkeen: itseensä, muihin ihmisiin,

maailmaan. Tämä on ihmisen kokonaistumista ja henkistä kasvamista.” (emt. 208.)

Lyhyesti kuvattuna egon dekonstruktio voidaan nähdä kaksisuuntaisena pro-

sessina. Ensimmäinen vaihe on negatiivinen ja suuntautuu ego-itseen, jonka seurauk-

sena tämä purkautuu. Toinen vaihe on positiivinen ja päättyy todellisen itsen paljas-

tumiseen. (emt. 210.)

10 Termiä ”tie” on kirjoitettu sekä isolla että pienellä alkukirjaimella. Esimerkiksi Varto kirjoittaa Tie,
kun taas Koski kirjoittaa tie.
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Olevan avautumisesta Koski kirjoittaa näin: ”Olevan avautuminen on ontolo-

ginen näkökulma todellisuuteen. Se on yksi tapa, jolla olevan oleminen toteutuu. Se

on myös yksi tapa, jolla yksilön oleminen realisoituu varsinaistumisen merkityksessä.

Olevan avautuminen on eksistentiaalinen kokemus. Kysymyksessä on oman maail-

massa olemisen ’totuuden’ löytyminen, ja kuten olen aiemmin kirjoittanut, se on ’ko-

tiin palaamista’.” (emt. 212.)

Väitöskirjassaan Koski tuo esille joogan ja zen-budon liikuntamuotoina, joi-

den avulla voi perenniaalista filosofiaa harjoittaa. Näissä lajeissa onkin paljon peren-

niaalisia traditioita. Lisäksi näillä lajeilla on ihmistä kokonaistava vaikutus. Kosken

väitöskirjan keskeisin johtopäätös onkin, että fyysisen harjoituksen avulla voi tavoitel-

la onnistuneesti hyvää elämää (emt. 226.). Tämähän on myös perenniaalisten traditi-

oiden tavoitteita. Koski perustelee johtopäätöstään mm. seuraavasti: ”Liikkumalla ih-

minen voi tavoitella kokemuksia, jotka kertovat hänelle hänen mahdollisuudestaan

olla kokonainen. Ihmisen on mahdollista tietoisesti tavoitella sellaisia kokemuksia,

jotka purkavat ja poistavat ihmisen ja maailman välistä erillisyyttä. Liikunnan avulla

voidaan tavoitella kokemuksia, jotka koskettavat syvällisellä ja perustavaa laatua ole-

valla tavalla. Tällaisessa kokemuksessa esittäytyy ihmisen ja maailman suhde hyvin

tärkeänä ja olennaisena koko inhimilliseen olemassaoloon liittyvänä perussuhteena.”

(emt. 229.)

Itsensä kehittämisen kannalta perenniaalisella liikunnan harjoittamisella on

siis paljon annettavaa liikkuvalle ja urheilevalle ihmiselle ja mielestäni myös kilpaur-

heilijalle ja perenniaalisen traditioiden käytäntöjä on mahdollista soveltaa myös kil-

paurheiluun. Kaikki riippuu vain siitä, kuinka ihminen kokee ja näkee urheilemisensa

suhteessa elämäänsä. Parhaiten perenniaalinen liikunnan harjoittaminen tukee itsen

kehitystä, silloin kun itsen kehitys on jo lähtenyt liikkeelle, eikä olla enää lähtö-

kuopissa. Varsinkin nuoren urheilijan voi olla vielä vaikeata ymmärtää, mistä peren-

niaalisesta liikunnan harjoittamisesta oikein on kyse.
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4.3. Liikunnan projektit

Tarkastelen tässä luvussa Timo Klemolan ajatuksia liikunnassa esiintyvistä

erilaisista rooleista. Tulen keskittymään Klemolan liikunnan projektien tarkasteluun.

Näitä ovat voiton, terveyden, ilmaisun ja itsen projektit. Klemolan mukaan ihminen

on jatkuvasti projekti, koska hän suuntautuu eteenpäin kohti mahdollisuuksiaan.  ”Ih-

misen erilaiset olemisen mahdollisuudet ovat se pelitila, jonka puitteissa ihminen pro-

jektisoituu. Projektit ovat avoimuuksia mahdollisuuksien suuntaan.” (Klemola, 1990,

60.) Idean projekteilleen Klemola on saanut Martin Heideggerilta. Liikunnan projek-

teissa kysytään niiden merkitystä liikunnan harrastajalle. Liikunnan harrastajat käsit-

tävät liikuntansa ja urheilunsa merkityksen hyvin monella eri tavalla. Projektit ovat

idealisointeja siinä mielessä, että käytännössä ne eivät esiinny juurikaan ”puhtaina”

vaan toisiinsa kietoutuneina. Jopa kaikki projektit voivat mennä päällekkäin samalla

kertaa. Esimerkiksi voiton projektissa on myös terveydellisiä aspekteja ja joskus myös

jopa itsensä ilmaisemisen ja tutkiskelun aspekteja. (emt. 61.)

4.3.1. Projekteista

Voiton projektilla Klemola tarkoittaa kilpa- ja huippu-urheilua ja niihin liitty-

viä liikuntamuotoja. Tässä projektissa kilpailu saa aina merkityksensä voitosta. Ter-

veyden projektilla Klemola tarkoittaa ihmisten pyrkimyksiä pysyä terveenä sekä myös

suorituskykynsä parantamista. Tästä esimerkkinä on vaikka kuntourheilu. Ilmaisun

projekti tarkoittaa kaikkia niitä liikunnan muotoja, joissa kehoa käytetään ilmaisun

välineenä ja jossa keho ensisijassa ymmärretään ilmaisun kanavana. Esimerkkinä voi-

daan mainita vaikka baletti tai tanssi. Itsen projektilla Klemola viittaa kaikkiin niihin

liikunnallisiin traditioihin, joiden avulla ihminen tutkii itseään. Tästä esimerkkinä

käyvät itämaiset liikuntamuodot kuten esimerkiksi budo-lajit. (emt. 62–92) Näistä

projekteista voiton ja itsen projektit liittyvät eniten henkiseen kasvuun kilpaurhei-

lussa. Minua kiehtoo erityisesti se, kuinka yhdistää nämä kaksi niin erilaista projektia

ja mitä siitä seuraa. Itsen projektiahan leimaa jonkinlainen tasapaino ja harmonia. It-

sen tutkiskelun avulla pyritään syvällisempään tietoon itsestä ja kuinka harjoittelu liit-
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tyy elämän kokonaisuuteen. Tämän tutkistelun tavoitteena on sitten saavuttaa erään-

lainen tasapaino tai harmonia itsensä kanssa, jossa liikunnan harjoittaminen sisältyy

saumattomasti elämän kokonaisuuteen. Voiton projektin päämäärää taas leimaa jon-

kinasteinen epätasapaino. Minun tulisi olla koko ajan voittaja ja muiden häviäjiä.

Vaikkei tämä tietenkään koko ajan toteudu, se on kuitenkin päämäärä. Voittaminen ei

kuitenkaan riipu pelkästään itsestä, vaan aina myös toisista. Voittaessani toisten on

hävittävä minulle. Näin he myös samalla määrittävät sitä, mitä minä olen. Heidegger

kutsuu tällaista itsenä olemista, joka määräytyy muiden kautta Kenen Tahansa itseksi.

Tällainen Kenen Tahansa oleminen on Heideggerille epävarsinaista olemista, koska

silloin tämä itse ei varsinaisesti ole, vaan toiset ovat ottaneet siltä itseltä sen olemisen.

Kilpailussa on lisäksi tärkeää voitto eikä itsen tutkiminen. Voiton projekti ei tähtää

ihmisenä olemisen ymmärtämiseen, vaan pikemminkin urheilija suuntautuu ulospäin

vertaillessaan itseään muihin kilpailun avulla. (emt. 62–63)

Kilpaurheilussa on alkanut kuitenkin kehittyä näiden kahden erilaisen projek-

tin yhdistelyä. On ruvettu hyödyntämään esimerkiksi erilaisia itämaisia lii-

kuntamuotoja kuten joogaa ja erilaisia meditaatiotekniikoita. Toistaiseksi ne ovat kui-

tenkin olleet vain apukeinoja matkalla parempaan menestykseen, eivät siis vielä tär-

keitä itsessään itseisarvona eikä päämäärinä, vaan välillisinä arvoina. Tarkastelen nyt

projekteja vielä erikseen hiukan tarkemmin.

4.3.2. Voiton projekti

Voiton projekteiksi asettuvat siis kilpa- ja huippu-urheilu ja niihin liittyvät kil-

pailumuodot, ja kilpailu saa aina merkityksensä voitosta. Tärkein suhde itsen ja toisen

välillä on voittaja-häviäjäsuhde ja vielä niin, että itse on voittaja ja toinen häviäjä. Tä-

hän ainakin pyritään. (emt. 62.)

Mutta kilpailussa voittaminen ei riipu vain minusta itsestä, vaan myös muista

kilpailijoista tai heidän tuloksistaan. Näin siis voittaminen määräytyy aina toisten, hä-

viäjien, kautta eikä vain urheilijasta, voittajasta, itsestään. Voiton projektissa siis toi-

set määräävät minun tai itsen olemisen, en minä itse. Kuten jo yllä mainitsin, on tä-

mänkaltainen oleminen Heideggerille ja myös Klemolalle epävarsinaista olemista.
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Heideggerin mukaan epävarsinaisessa eli Kenen Tahansa Itsenä olemisessa mittaam-

me jatkuvasti etäisyyttä muihin, vertaamme, olemmeko edellä, jäljessä vai tasoissa

suhteessa muihin. Tällöin itsemme ja olemisemme on hajonnut Keneen Tahansa. Kil-

paurheilussa vertailu on viety äärimmilleen laskettaessa eroja tuhannesosasekunneissa

ja millimetreissä. Heideggerin ajattelua seuraten Klemolan huoli kohdistuu siihen, että

voiton projektissa keskityttäessä muiden vertailemiseen ja etäisyyden mittaamiseen, ei

itsen tutkimisille löydy enää sijaa. Voiton projektissa ei ole yksinkertaisesti tilaa itsen

ja ihmisen ymmärtämiselle. Ei ainakaan silloin kun se ilmenee puhtaana ja irrallaan

muista projekteista. Onneksi projektit ovat useimmiten kietoutuneet toisiinsa ja näin

voiton projekti voi saada vaikutteita esimerkiksi itsen projektilta. Idealisaationa kil-

paurheilu parhaimmillaan olisi juuri sellaista, jossa voiton ja itsen projekti olisivat

kietoutuneet toisiinsa ja kilpaurheilua harrastamalla olisi myös mahdollista tutkia ja

ymmärtää ja kehittää itseään. (emt. 63.)

Puhtaassa voiton projektissa urheilija mittaa jatkuvasti itseään toisiin nähden

myös tilastoin, testein, kellon avulla ja tekemällä kovempia harjoituksia. Näin hänen

kehonsa on viritetty koko ajan äärimmilleen, eikä se voi olla luonnollisessa tasapai-

notilassa. Näin siksi, että se mihin hänen on kilpailussa pyrittävä muotoutuu toisten

kautta eikä hänen itsensä kautta, eli Kenen Tahansa kautta, joka luulee kehon suori-

tuskyvyn olevan äärettömästi parannettavissa. Klemolan mukaan kehon ekologian

kannalta luonnollisen tasapainon rajat on kuitenkin aikoja sitten ylitetty. Voiton pro-

jekti on siis hyvin puhtaassa mielessä Kenen Tahansa projekti, varsinkin suhteessa

itseen, koska siinä ei ihmisenä olemista tematisoida varsinaisen olemisen mahdolli-

suuden suuntaan sekä myös suhteessa toiseen, koska oleminen on etäisyyden ottoa

toisesta. (emt. 64–66)

4.3.3. Terveyden projekti

Terveyden projektilla Klemola tarkoittaa siis ihmisten pyrkimyksiä pysyä ter-

veenä sekä myös suorituskykynsä parantamista. Tästä hyvänä esimerkkinä liikunnan

projekteihin on kuntourheilu. Terveydellä voidaan tarkoittaa myös laajasti ajateltuna

sitä elinvoimaisuuden ja ilon kokemusta, mitä liikunnan harrastaminen ihmisessä syn-
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nyttää. Tällöin ihminen liikkuu nimenomaan elinvoimaisuuden tai ilon kokemuksen

takia eikä esimerkiksi voiton tavoittelun tai muun toisen kautta määräytyvän mer-

kityksen kautta. Tästä hyvänä esimerkkinä käyvät esimerkiksi leikit, joissa liikkumi-

nen on mukana. Silloin kun terveys nähdään eräänlaisena muoti-ilmiönä, jossa pyri-

tään esimerkiksi kuntosalin ja solariumin avulla ”täydelliseen” vartaloon, on Klemo-

lan mukaan kyseessä taas Kenen Tahansa projekti. Kun kyse on elinvoimaisuudesta ja

hyvän olon tunteesta, kyse on varsinaiseen olemiseen pyrkimisestä eikä näin ole kyse

Kenen Tahansa projektista. (emt. 66–69)

Tarkastelen seuraavassa tarkemmin Klemolan näkemystä liikunnasta, jossa

leikkielementti on keskeisessä roolissa. Sitä, kun ihminen liikunnassa tutkii ja avaa

kokemushorisonttiaan, kutsuu Klemola ”leikkiväksi kehoksi”. (emt. 70.) Klemola on

tehnyt yleistä leikkielementin fenomenologista analyysiä leikin aiheuttamista ko-

kemuksista. Seuraavassa on Klemolan mukaan yleisimmät: 1. ilo, mielihyvä, 2. hy-

väntahtoisuus, 3. vapaus, 4. jännitys, 5. responsiivinen avoimuus ympäristölle, 6. koe-

tun kehon paljastuminen, 7. kehon ja mielen harmonia. Esittelen näitä nyt tarkemmin.

(emt. 70–76)

Ilo ja mielihyvä tarkoittavat, sitä kun leikki synnyttää leikkijässä tunteen ilosta

ja mielihyvästä, ja yleensä jos leikki aiheuttaa epämiellyttäviä tuntemuksia ja koke-

muksia, se lopetetaan. Se ei ole tällöin enää leikkiä. Toinen syy lopettamiseen voi olla

se, että se muuttuu liian vakavaksi ja se ei ole enää hauskaa. Leikki voidaankin lopet-

taa koska tahansa, kun leikkijät eivät enää koe ilon ja mielihyvän tuntemuksia.

Hyväntahtoisuudella Klemola tarkoittaa sitä, että oikean leikin sävy on hy-

väntahtoinen eli leikissä ei pyritä vahingoittamaan toista. Huippu-urheilussa tätä hy-

väntahtoisuutta on usein vaikea löytää, vaikka fairplaystä  paljon puhutaankin.

Leikki antaa usein myös vapautta, sillä leikki luo yleensä oman maailman

omine sääntöineen, joka eroaa meidän “arkimaailmastamme”. Vapaudella tarkoite-

taankin juuri sitä, kun voi hetkeksi unohtaa tämän ”arkimaailman” ja antautua täysin

leikin maailman pauloihin. Leikkijät voivat leikissä toteuttaa sellaisia toiveitaan ja

mahdollisuuksiaan, joihin tavallisessa elämässä ei ole mahdollisuutta. Toki leikki-

maailmassakin vapaus on vapautta tietyissä puitteissa eli leikeillä on omat sääntönsä,

joita tulee noudattaa.
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Jännityksestä. Kun leikkiin usein liittyy myös kilpailuelementti, aiheuttaa se

myös jännitystä. Yksi leikin piirre onkin se, että sillä on sisäinen taipumus muuttua

kilpailuksi. Tämä johtuu Heideggerin ja Klemolan mukaan eksistentiaalisesta raken-

teestamme, Kenen Tahansa vetovoimasta, joka aiheuttaa ihmisen putoamisen pois

varsinaisesta olemisesta, jota leikkikin tavoittelee, kohti epävarsinaisuutta, joka lei-

kissä aiheuttaa leikin muuttumisen kilpailuksi. (emt. 72.) Muutokset leikissä on usein

aluksi hyvin vaikeaa havaita ja ne tapahtuvat asteittain, kuten esimerkiksi leikin vaka-

voituminen tai kilpailuksi muuttuminen.

Responsiivisen avoimuuden ympäristölle (Hylandin ja Meierin termi) Klemola

katsoo olevan herkempää ympäristön ja tilanteen huomioonottamista kuin arkielä-

mässä. Tähän kykyyn liittyy myös kyky vastata nopeasti leikin asettamiin vaatimuk-

siin ja avoimiin mahdollisuuksiin. Tällöin leikkivä ihminen on täysin läsnä leikkinsä

kanssa, hän on yhtä leikin kanssa. Meier toteaa tämän voivan olevan vapauttava ko-

kemus ja tunne leikkijässä, jossa ihminen avaa ovia, jotka normaalisti ovat häneltä

suljettuina. (emt. 73–74)

Koetun kehon paljastuminen. Tämä tarkoittaa, sitä kun leikkijä leikkiessään

huomaa ja tuntee kehonsa elävyyden. Hän ei koe itseään esineenä, objektina, vaan

elävänä subjektina, elävänä kehona, joka elää, aistii, kokee ja tuntee ja käy dialogia

maailman kanssa. Leikkiin kuuluu olennaisena osana vitaalisuus ja elinvoimaisuuden

kokemus ja kehollinen kokemushorisontti nousee esille. Kehollisessa kokemusho-

risontissa leikkijä kokee elämän hyvin konkreettisella tavalla lihasten jännityksenä,

kiihtyneenä hengityksenä ja kohonneena pulssina. Leikkiä varten kehoa ei tarvitse

harjoituttaa. Leikissä riittää, että ihminen on se, mikä hän on. (emt.74–75)

Kehon ja mielen harmoniasta. Leikki saattaa myös synnyttää kokemuksen,

jossa keho ja mieli sulautuvat yhdeksi. Näin voi tapahtua, kun leikkijä keskittyy täysin

leikkiin ja on avoin leikille ja tulee yhdeksi leikin kanssa. Tällöin hän unohtaa oman

yksilönsä ja olemisensa ja sulautuu leikin olemukseen. Tämä on leikin meditatiivinen

elementti, jonka avulla leikkikin voi olla tie kohti varsinaista olemista. (emt. 75.)

Klemola on määritellyt terveyden projektin niin, että leikki on siinä keskei-

sessä roolissa. Jossain tapauksessa on kuitenkin vaikeaa erottaa leikkiä ja terveyden

projektia toisistaan. Näiden erottaminen toisistaan ja leikin estäminen muuttumasta
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voiton projektiksi vaatii ihmiseltä tietoista ponnistusta kamppailla Kenen Tahansa ve-

tovoimaa vastaan. (emt. 75–76)

4.3.4. Ilmaisun projekti

Ilmaisun projekti tarkoittaa kaikkia niitä, liikunnan muotoja, joissa kehoa käy-

tetään ilmaisun välineenä ja keho nähdään ensisijassa ilmaisun kanavana. Klemola

sanoo ilmaisun projekteista seuraavaa: ”Ilmaisun projekteissa tutkitaan ihmisen liik-

keen mahdollisuuksia, avataan liikkuvuuden kenttää, mutta myös liikkeen ja tunteen

välistä suhdetta. Tutkitaan sitä, miten keholla ja sen liikkeellä voi ilmaista erilaisia

asioita. Tällaisia voivat olla esimerkiksi tunne, mutta myös älyllinen kannanotto, eet-

tinen tai esteettinen kokemus.” (emt. 76.) Parhaimpana esimerkkinä liikuntamuodosta,

joka edustaa ilmaisun projektia, Klemola näkee tanssin ja olennaisimpana olemisen

tapana ilmaisun. Tanssin liike pyrkii ilmaisemaan ja välittämään katsojalle jotakin.

Tämä voidaan nähdä intentionaalisuuden valossa, jossa tanssijan ensisijainen pyrki-

mys tässä tilanteessa on ilmaisu. Klemola analysoi tanssijan intentionaalista suhdetta

maailmaan ja löytää kaksi eri ulottuvuutta, jotka ovat: tanssijan perusintentionaali-

suus, suhde tanssijan ja maailman välillä,  ja  toinen  on tanssijan suhde kehollisena

subjektina ideaan, jota hän tanssiessaan intentoi. (emt. 78.)

Tanssiessaan tanssija on suhteessa maailmaan, mutta myös siihen, mitä hän

tanssii, eli siis mitä hän haluaa tanssillaan ilmaista. Tanssiessaan tanssija tutkii myös

itseään. Hän tutkii omaa kokemustaan kehostaan ja niitä psyykkis-henkisiä kokemuk-

siaan, joita hän haluaa tanssiessaan ilmaista. Klemola jatkaa: ”Tutkiessaan kokemus-

horisonttejaan hän laajentaa, aukaisee niitä. Hän tutkii hyvin konkreettisella tavalla

psyykkisen ja fyysisen välistä suhdetta, suhdetta, jota filosofiassa pidetään usein rat-

kaisemattomana. Tanssija joutuu ratkaisemaan tämän ongelman omassa kokemukses-

saan kääntäessään psyykkis-henkisen kokemuksensa liikkeiden kielelle. Tanssiessa

liike saattaa myös synnyttää kokemuksen, jossa psyykkis-henkinen ja kehollinen ko-

kemushorisontti yhtyvät, jolloin kokemuksena on henkisyyden kehollisuus ja keholli-

suuden henkisyys. Tämä kokemus on kaiken tanssin syntykokemus. Siinä henki muut-

tuu lihaksi – liha hengeksi.” (emt. 91–92) Epävarsinaisen olemisen tunnusmerkit, Ke-
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nen Tahansa kautta määräytyminen ja mittaaminen puuttuvat siis ilmaisun projektista.

Näin ilmaisun projekti on lähempänä itsen projektia kuin voiton projekti, jolle edellä

mainitut epävarsinaisen olemisen tunnusmerkit kuuluvat. Otan seuraavaksi tarkastelun

kohteeksi itsen projektin.

4.3.5. Itsen projekti

Itsen projektilla Klemola viittaa kaikkiin niihin liikunnallisiin traditioihin, joi-

den avulla ihminen tutkii itseään. Tämä on yleensä ollut ominaista itämaisille liikun-

tamuodoille perinteisten länsimaisten liikuntamuotojen keskittyessä pääasiassa voiton

ja terveyden projekteihin. Itämaisista liikuntamuodoista, jotka keskittyvät itsen pro-

jektiin, Klemola mainitsee muun muassa joogan, taijni, ja budo-lajit. Näissä lajeissa

tärkeimpänä tehtävänä ei ole voitto ja voittaminen, vaan itsen tutkistelu ja löytäminen

ja harmonian saavuttaminen. Tosin myös länsimaisissa kilpailulajeissa on alettu hyö-

dyntää itämaisia liikuntamuotoja harjoittelussa, kuten joogaa ja eri rentoutus- ja medi-

taatiotekniikoita, mutta ne ovat toistaiseksi kuitenkin vain saaneet välineellisen arvon

ollen vain apuvälineenä kohti parempaa menestystä, eivät itseisarvona sinänsä niin,

että urheilijan suhde itseensä ja maailmaan ja urheiluun muuttuisi millään tavalla. Ke-

hitys menee kuitenkin eteenpäin ja on ollut havaittavissa, että eräät länsimaiset yksilöt

ja urheilijat, jopa huippu-urheilijat, ovat ottaneet syvällisemmän ja kokonaisvaltai-

semman asenteen kilpailemiseensa ja harjoittelemiseensa. Tällöin voitto ei ole enää

pääasia urheilussa, vaan myös itsen kehittäminen urheilun avulla, itsen löytäminen ja

tutkiminen, urheilun antamat elämykset, oman kehon tuntemukset ja niin edelleen.

Itsen projekteihin liittyy aina myös artikuloitu filosofinen esiymmärrys har-

joituksen merkityksestä ihmisen elämän kokonaisuudessa. Klemola jatkaa: ”Väitteeni

on, että itsen projekteissa harjoituksen avulla pyritään herättämään harrastajassa tie-

toisuus hänen olemisen mahdollisuuksistaan niin, että hän pyrkii saattamaan itsestään

esiin sen, mitä Heidegger kutsuu varsinaiseksi itseksi. Eri itsen projektit pyrkivät tä-

hän eri tavoin, määrittelevät ’lopputuloksen’ eri käsittein, mutta toteuttavat ontologi-
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sesti Heideggerin kuvaamaa Ihmisen11 perusrakennetta; liikunnan merkitys on ihmi-

sen ’varsinaistaminen’.” (emt. 93.)

Heideggerin mukaan varsinaisena itsenä olemista on varsinaisen olemisen va-

litseminen olemisen eri mahdollisuuksista. Itseksi tuleminen on Heideggerille tule-

mista siksi, mitä ihminen potentiaalisesti on, mutta mitä hän ei epävarsinaiseen olemi-

seen langenneena kykene toteuttamaan. Epävarsinaisessa olemisessa ihminen on kuin

unessa eikä ole kykenevä näkemään itseään sellaisena kuin todella on. Vasta kun hän

toteuttaa varsinaista olemisen mahdollisuuttaan hänen voidaan sanoa olevan hereillä.

Epävarsinaisessa olemisessa ihminen on ikään kuin kadottanut päänsä, jota hän epä-

toivoisesti etsii kaikkialta muualta, mutta ei hartioidensa välistä. Sitten, kun hän lo-

pulta löytää sen, hän huomaa, että se on ollut hänessä aina. Varsinainen oleminen on

aina ollut osa häntä, mutta epävarsinaisuus on estänyt häntä katsomasta oikeaan suun-

taan. (emt. 114–115)

Liikunnan projekteista itsen projekti on juuri se projekti, joka keskittyy itsensä

kehittämiseen ja tämän kannalta tärkein liikunnan projekteista. Itse asiassa Klemolan

itsen projekti on hyvin pitkälle sama asia kuin Kosken esille tuoma perenniaalinen

liikunnan harjoittaminen.12 Sekä itsen projekti että perenniaalinen liikunnan harjoit-

taminen ovat lähinnä keskittyneet itämaisiin liikuntamuotoihin. Mutta mitään estettä

ei ole sille, että ne leviäisivät myös länsimaisen kilpaurheilun pariin.

5. Urheilu ja dialogisuus

Aloitan dialogisuuden tarkastelun esittelemällä sitä ensin yleisellä tasolla. Tä-

mä keskittyy lähinnä Martin Buberin dialogisuusfilosofian esittelyyn. Tämän jälkeen

aloitan dialogisuuden soveltamisen urheiluun. Näkemykseni on se, että dialogisuudel-

la on paljon annettavaa urheilulle. Tuon esille seuraavat kolme asiaa, joille dialogi-

suudella erityisesti on jotain annettavaa: 1. dialoginen valmentaminen, 2. urheilu ja

dialoginen kasvatus ja 3. dialogisuus ja leikki ja pelaaminen.

11 Klemola on kääntänyt Heideggerin ”Dasein”- termin suomen kielellä Ihminen.
12 Perenniaalisesta filosofiasta kirjoitin enemmän luvussa 4.2.
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Dialogisesta valmentamisesta tarkastelen Jyri Puhakaisen kehittelemää huma-

nistis – dialogista valmennusfilosofiaa. Puhakaisen valmennusfilosofia taas perustuu

pääasiassa Lauri Rauhalan näkemyksiin ja ajatukseen kokonaisvaltaisesta ihmisestä.

Urheilu ja kasvatus – osassa tarkastelen Veli-Matti Värrin kasvatusfilosofiaa, joka

taas pohjautuu Martin Buberin ja Maurice Merleu-Pontyn filosofioihin. Lisäksi tar-

kastelen leikkiä ja pelaamista dialogisuuden muotona. Leikistä tarkastelen muun mu-

assa Johan Huizingan ajatuksia. Huizinga on yksi tärkeimmistä leikkiä käsitelleistä

filosofeista. Hänen ”Leikkivä Ihminen” – teos on edelleen ajankohtainen tarkastelta-

essa leikin filosofiaa.

5.1. Dialogisuudesta

Tässä luvussa keskityn Martin Buberin dialogisuuden esittelyyn. Tätä dialo-

gisuuden kysymystä Buber on tarkastellut pääteoksessaan ”Minä ja Sinä” (Ich un Du).

Tässä teoksessa Buber tarkastelee erinomaisesti ihmisen kommunikaation kak-

sitahoista rakennetta. Buberin dialogisuusfilosofia sopii hyvin valmentaja – urheilija

valmennussuhteen teoreettiseksi pohjaksi.

 Buber tarkastelee ihmisen kommunikaation kaksitahoista rakennetta erotta-

malla Minä – Sinä-yhteyden ja Minä – Se-suhteen. Ensimmäinen käsittelee ihmisten

välistä tasavertaista kohtaamista ja jälkimmäinen ihmisen luontoon kohdistuvaa esi-

neellistävää taipumusta kohdattuihin asioihin, olentoihin ja esineisiin. Buberin pääaja-

tukset ovat seuraavat: Varsinaista Minää ei voi olla ilman Sinää ja kaikki aktuaalinen

elämä on kohtaamista. (Buber, 1995, 33–34) Toisaalta ihminen tarvitsee myös Sitä,

ilman Sitä ihminen ei voi elää, mutta kuitenkin ihminen, joka elää pelkästään Sen

kanssa, ei ole ihminen (emt. 58.). Nämä ovat Buberin perusajatukset kaikessa lyhy-

käisyydessään, minkä ympärille hänen dialogisuusfilosofiansa perustuu. Lähden nyt

tarkastelemaan hänen ajatuksiaan ja näkemyksiään tarkemmin.
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5.1.1. Sanaparit Minä – Sinä ja Minä – Se

Buberin kohtaamisen filosofian rungon muodostavat sanaparit, tai kuten Buber

kutsuu niitä perussanoiksi, Minä – Sinä ja Minä – Se. Nämä kuvastavat ihmisen

kommunikaation kaksitahoista rakennetta. Tämä tarkoittaa myös sitä, että myös ihmi-

sen Minä on kaksitahoinen, sillä perussanan Minä – Sinä Minä on toinen kuin perus-

sanan Minä – Se Minä. (emt. 25.) Buberin mielestä ei ole myöskään mitään Minää

sinänsä, vaan ainoastaan perussanojen Minä – Sinä Minä, ja Minä – Se Minä. Ja aina

kun ihminen sanoo Minä, hän tarkoittaa toista näistä ja se Minä, jota hän tarkoittaa on

läsnä, kun hän sanoo Minä. Näin siis olla Minä ja sanoa Minä ovat Buberin mukaan

yhtä. (emt. 26.) Lisäksi nämä perussanojen Minä – Sinä Minä, ja Minä – Se Minä ovat

erilaisia. Perussanan Minä – Se Minä ilmenee ihmisessä minäkeskeisyytenä ja tulee

itsestään tietoiseksi subjektina kokemisen ja ”käyttämisen” avulla. Kun taas perussa-

nan Minä – Sinä Minä ilmenee persoonana ja tulee itsestään tietoiseksi subjektiivisuu-

tena ilman riippuvaista genetiiviä. Se-Minä eli minäkeskeinen ihminen ilmentyy aset-

tumalla erilleen muista minäkeskeisistä ihmisistä. Ihminen tarkastelee silloin maail-

maa ja ympäristöään itsestään käsin subjektina toisten ihmisten ja olioiden ja esinei-

den ollessa objekteina hänelle. Sinä-Minä taas ilmentyy asettumalla yhteyteen muiden

persoonien kanssa. Kyse on siis erilleen asettumisen ja luonnollisen liittyneisyyden

erottamisesta. (emt. 89.)

Buber erottelee vielä erilleen asettumisen ja liittyneisyyden seuraavalla ”sy-

vemmällä” tavalla. Buberin mukaan erilleen asettumisen tarkoitus on kokeminen ja

käyttäminen, ja tämän tarkoitus on taas ”elämä”, mikä taasen tarkoittaa kuolemista ja

sen ulottumista läpi koko ihmiselämän. Yhteyden tarkoitus taas on sen oma olemus eli

Sinän koskettaminen ja jokaisen Sinän koskettamisen kautta meitä koskettaa ikuinen

elämän henkäys. Mitä Buber sitten tarkoittaa tällä ikuisen elämän henkäyksellä? Hän

tarkoittaa sitä, että kohdatessaan ja tullessaan yhteyteen Sinän kanssa Minä aktuali-

soituu ja hän tulee tietoiseksi itsestään jonakin, joka osallistuu olemassa olemiseen ja

näin jonakin sellaisena, mikä on. Persoona näkee itsensä ja sanoo: ”Minä olen”, kun

taas minäkeskeinen ihminen sanoo: ”Sellainen minä olen”. Kukaan ihminen ei kui-

tenkaan voi olla puhdas persoona, eikä kukaan ole puhdas minäkeskeinen ihminen, eli

kukaan ei ole kokonaan aktuaalinen tai epäaktuaalinen. Jokainen elää kaksitahoisessa
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Minässä. Tosin luonnollisesti on ihmisiä, jotka ovat enemmän persoonia ja toisaalta

ihmisiä, jotka ovat enemmän minäkeskeisiä. Esimerkkeinä Minä – Sinän Minästä ja

persoonista, jotka elivät liittyneisyydessä, Buber mainitsee Sokrateen ja Goethen ja

Jeesuksen. Heitä Buber piti elävimpinä ja parhaimpina esimerkkeinä ihmiskunnan his-

toriasta. (emt. 89–93)

Kohtaamisesta ja aktuaalisesta elämästä Buber toteaa seuraavasti: ”Sinä koh-

taa minut armosta – etsimällä sitä ei  löydä. Mutta se,  että sanon perussanan sille,  on

minun olemukseni teko, minun olemustekoni. Sinä kohtaa minut. Minä astun välittö-

mään yhteyteen siihen. Siten yhteys on valituksi tulemista ja valitsemista, passiivista

ja aktiivista samalla kertaa. [… ] Perussana Minä – Sinä voidaan sanoa vain koko ole-

muksella. Keskittyminen ja sulautuminen kokonaiseksi olemukseksi ei voi koskaan

tapahtua minun kauttani, ei voi koskaan tapahtua ilman minua. Tarvitsen Sinän tullak-

seni; tullessani Minäksi sanon Sinä. Kaikki aktuaalinen elämä on kohtaamista.” (emt.

33–34) Tämän ymmärtäminen ja sulattaminen voi olla vaikeaa ja herättää luonnollista

vastustusta. Eikö tosiaan ole muunlaista aktuaalista elämää kuin kohtaamista? Tämä

tulee nähdä niin, että Buber kirjoitti tämän teoksen aika pitkälle runolliseen ja kauno-

kirjalliseen muotoon, joten tekstiä on luettava ja tulkittava hieman eri tavalla kuin ek-

saktia akateemista tekstiä. Lisäksi Buberin kohtaaminen on ymmärrettävä laajemmin

kuin esim. kahden ihmisen kohtaaminen kadulla. Toki elämää löytyy myös kohtaami-

sen ulkopuolella, mutta se ei Buberin mukaan ole aktuaalista elämää ja olemassaoloa,

vaan siitä puuttuu läsnäolo. Buberin sanoin: ” Perussanan Minä – Se Minällä, siis Mi-

nällä, joka ei ole Sinän kohtaamana, vaan joka on ”sisältöjen” paljouden ympäröimä,

on vain menneisyys, ei läsnäoloa. Toisin sanoen: sikäli kun ihminen tyytyy nautti-

maan esineistä, jotka hän kokee ja joita hän käyttää, hän elää menneisyydessä, ja hä-

nen silmänräpäyksensä on ilman nykyhetkeä. Hänellä ei ole mitään muuta kuin esinei-

tä; mutta esineet rakentuvat siitä, mitä on ollut. Läsnäolo ei ole jotain häipyvää ja

ohimenevää, vaan jotakin meitä kohtaavaa, odottavaa ja kestävää. [… ] Olennainen

eletään läsnäolossa, esineellinen menneisyydessä.” (emt. 35.)

Buber tuo esiin ihmisen, joka on osannut hänen mielestään elää aktuaalista

elämää, nimittäin Sokrateen. Buber kuvaa Sokratesta seuraavalla tavalla: ” Mutta mi-

ten kauniilta ja oikealta kuulostaakaan Sokrateen Minä – niin eloisalta, niin tarmok-

kaalta! Se on loputtoman keskustelun Minä, ja keskustelun ilmapiiri ympäröi sitä kai-

killa sen teillä, vielä tuomarin edessä ja vielä viimeisellä tunnilla vankilassa. Tämä
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Minä eli ihmisiin siinä yhteydessä, joka konkretisoituu keskustelussa. Se uskoi ihmis-

ten aktuaalisuuteen ja meni heidän luokseen. Niin se oli heidän kanssaan aktuaalisuu-

dessa eikä enää joudu siitä erilleen. Myöskään sen yksinäisyys ei voi koskaan olla

hyljättynä olemista, ja kun ihmisten maailma vaikenee, hän kuulee daimonionin sano-

van Sinä.” (emt. 93.)

Erottelu Sinän ja Sen välillä tapahtuu myös siinä, että kun joku sanoo Sinä,

hänellä ei ole mitään objektina ja johon rajoittua. Hänellä ei ole jotakin tai mitään,

vaan hän on yhteydessä Sinään. Minä ja Sinä kohtaavat ja yhtyvät. Jos joku sanoo Se,

niin silloin hänellä on objekti, johon hän rajoittuu. Siellä missä on jotakin, on myös

jotakin muuta. Jokainen Se rajoittuu toiseen siihen. Tämä on erottelu Sinän ja Sen vä-

lillä. Sinä edustaa ihmisten tasavertaista kohtaamista, kun taas Se korostaa ihmisen

esineellistävää suhtautumista maailmaan ja luontoon. (emt. 26–27)

5.1.2. Sanaparien eroavaisuuksista olemisen suhteen

Sanaparit Minä – Sinä ja Minä – Se eroavat myös olemisensa suhteen. Lyhy-

esti kiteytettynä voidaan sanoa, että silloin kun Minä on yhteydessä Sinään ja kohtaa

hänet oikealla tavalla se on varsinaista olemista eli aktuaalisuutta kun taas Minän suh-

de Se:n on epävarsinaista olemista eli epäaktuaalisuutta. Tarkastellaan tarkemmin,

mitä Buber tällä mahtaa tarkoittaa.

Aktuaalisuudella Buber tarkoittaa mm. seuraavaa: ”Eletyssä aktuaalisuudessa

ei ole olemassa olemisen ykseyttä. Aktuaalisuus koostuu vain toiminnasta, sen voima

ja syvyys vain toiminnan voimasta ja syvyydestä. Myös ’sisäinen’ aktuaalisuus on

vain silloin, kun on olemassa vuorovaikutus. Voimakkain ja syvin aktuaalisuus on

silloin, kun kaikki on mukana toiminnassa – koko ihminen ilman varauksia ja kaiken

käsittävä Jumala, yhdentynyt Minä ja rajaton Sinä.” (emt. 118.)

Yhdentyneellä Minällä Buber tarkoittaa sielun yhdentymistä (eletyssä aktuaa-

lisuudessa) ja voimien kokoontumista yhteen, mikä on Buberin mielestä ratkaiseva

hetki ihmisen elämässä. Tämä yhdentyminen tai sulautuminen tahtoo kokonaisen, vä-

hentämättömän ihmisen, mikä tarkoittaa nimenomaan aktuaalisuutta ja on samalla

kertaa myös se. (emt. 118–119)
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Buber erottaa kaksi erilaista ihmistyyppiä toisistaan, nimittäin persoonan ja

minäkeskeisen ihmisen, jotka ovat ääripäitä toisilleen. Persoona elää aktuaalisuudessa

ja minäkeskeinen ihminen epäaktuaalisuudessa. Buberin mukaan Minä on aktuaalinen

siinä suhteessa kuin se ottaa osaa aktuaalisuuteen. Mitä täydellisempää osallistuminen

on, sitä aktuaalisemmaksi Minä tulee. Kukaan ihminen ei kuitenkaan ole puhdas per-

soona, eikä kukaan ole puhdas minäkeskeinen ihminen. Eli siis kukaan ihminen ei voi

olla kokonaan aktuaalinen tai epäaktuaalinen, vaan jokainen ihminen elää kaksitahoi-

sessa Minässä niin, että toiset ihmiset ovat enemmän persoonan ja aktuaalisuuden

määräämiä kun taas toiset ovat minäkeskeisyyden ja epäaktuaalisuuden. Silloin kun

persoona on määräävänä tekijänä Minässä, silloin ihmisen kaksitahoisessa Minässä

perussanan Minä – Sinä on voimakkaampi. Ja vastaavasti minäkeskeisellä ihmisellä

perussanan Minä – Se Minä on hallitsevassa roolissa. Buberin teksti kuulostaa aika

sekavalta johtuen siitä, että tämänkaltaisia asioita on varsin vaikeaa ilmaista kielen

avulla.  Kyseessä on kuitenkin ihmisen konkreettisuudesta huolimatta sellainen asia,

jota ei ole helppoa määrittää. (emt. 89–92)

Sovellettaessa Buberin ihmistyyppejä urheiluun ja liikuntaan, tulisi ihanteena

ja pyrkimyksenä olla aktuaalisuus ja persoona minäkeskeisyyden ja epäaktuaalisuu-

den sijaan. Tämä asettaa urheilulle ja varsinkin huippu- ja kilpaurheilulle valtavan

haasteen, sillä kilpaurheilu, jos mikä, on ollut perinteisesti erittäin minäkeskeistä ja

egoistista toimintaa ja varsin usein toisten ihmisten kustannuksella. Pyrkimyksenä on

ollut vain oman suorituksen maksimointi ja tällöin on helposti joutunut ristiriitaan

toisten ihmisten ja heidän toiveiden ja pyrkimystensä kohtaaminen. Oikeanlainen toi-

sen ihmisen kohtaaminen Sinänä ei ole näistä lähtökohdista ollut mahdollista. Toisiin

ihmisiin on suhtauduttu Se:nä eli objekteina, kuten esim. kanssakilpailijoina ja vas-

tustajina, jotka tulisi voittaa kilpailuissa, tai sitten tukihenkilöinä, joiden avulla on

mahdollista saavuttaa entistä parempaa menestystä. Oikeanlaista kohtaamista ja Toi-

seen ihmiseen suhtautumista on perinteisesti vierastettu kilpaurheilun parissa. Mutta

tilanteeseen voisi tulla muutos ja kuten olen jo aikaisemminkin maininnut, selviä

merkkiä muutoksesta urheilupiireissä ja kilpaurheilussa on jo havaittavissa, ehkä

myös tämä työ on yksi osoitus siitä?
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Tarkasteltaessa Buberin dialogisuusfilosofiaa kasvattamiseen ja urheilukas-

vatukseen13, käy ilmi seuraavaa. Buberin mukaan on olemassa sellaisia Minä – Sinä

suhteita, jotka eivät laatunsa takia kehity täydeksi molemminpuolisuudeksi eivätkä

kaksitahoisuudeksi, jos ne säilyttävät laatunsa ja ominaisuutensa. Molemminpuolisuu-

della Buber tarkoittaa sitä, että kohtaamisessa ja kahden ihmisen välisessä suhteessa

kummallakin osapuolella on kyky kohdata toisensa ”oikealla” tavalla.

Tällaiseksi suhteeksi Buber tuo mm. esiin aidon kasvattajan suhteen oppilaa-

seensa. Buber kirjoittaa seuraavaa: ”Opettajan, joka tahtoo auttaa oppilaan olemuksen

parhaimpia mahdollisuuksia toteutumaan, täytyy tarkoittaa häntä tänä tiettynä per-

soonana tämän potentiaalisuudessa ja tämän aktuaalisuudessa. Tarkemmin, hänen ei

pidä tuntea tätä vain pelkkänä ominaisuuksien, pyrkimysten ja esteiden summana: hä-

nen täytyy oivaltaa tämä ja myöntää tämä kokonaisuutena. Sen hän voi tehdä vain, jos

hän kohtaa tämän kulloinkin partnerinaan bipolaarisessa tilanteessa. Ja antaakseen

vaikutukselleen yhtenäisyyden ja merkityksellisyyden, hänen täytyy elää kyseisen ti-

lanteen läpi sen kaikissa aspekteissa ei vain omasta näkökulmastaan, vaan myös part-

nerinsa näkökulmasta käsin. Hänen täytyy harjoittaa sellaista toteuttamista, jota minä

kutsun kattamiseksi (Umfassung).” (emt. 163.)

Buber tuo esille seikan, että kun opettajan ja kasvattajan (valmentaja) tulisi he-

rättää Minä – Sinä suhde oppilaassa (urheilija) niin, että tämä näkisi ja myöntäisi kas-

vattajansa tiettynä persoonana. Tällöin kasvatussuhde ei kuitenkaan kestäisi, jos myös

oppilas harjoittaisi kattamisen taitoa elämällä yhteisen tilanteen läpi kasvattajan näkö-

kulmasta käsin. Tämän vuoksi Buberin mukaan aito kasvatussuhde ei voi kehittyä

täydeksi molemminpuolisuudeksi. Buberin mielestä kasvatussuhteessa vain kasvattaja

voi käydä läpi suhdetta myös kasvatettavan näkökulmasta käsin eikä siis päinvastoin.

(emt. 163–164)

Tätä kohtaa ovat monet kritisoineet. Miksei muka kasvatussuhde ole täydellis-

tä molemminpuolisuutta ja miksei muka kasvatussuhteessa myös kasvatettava voisi

käydä läpi suhdetta kasvattajan elämästä käsin? Eikö tällöin kasvatussuhteella olisi

enemmän annettavaa myös kasvatettavalle? Buber tuo tämän asian esille Minä ja Sinä

teoksen Jälkisanoissa ja mielestäni Buber ei selvitä ja perustele tätä kohtaa riittävän

13 Buber ei itse mainitse urheilukasvatusta, vaan olen soveltanut hänen näkemyksiään kasvatuksesta
urheilukasvatukseen.
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selkeästi. Buber perustelee asiaa seuraavasti: ”Jokainen Minä – Sinä suhde tilanteessa,

jonka määrittää toisen osapuolen yritys vaikuttaa toiseen, on riippuvainen molemmin-

puolisuudesta, joka ei koskaan voi tulla täydeksi.” (emt. 165)

Buberin mukaan kasvattaminen vaati sitä, että ihminen elää kohtaamisessa ja

on kuitenkin vetäytynyt, siis kasvatettavan osalta. Buber tuo esimerkin lääkärin ja po-

tilaan suhteesta ja parantamisesta, joka hänen mielestä laadultaan samanlainen kas-

vatussuhteen kanssa. Buber on sitä mieltä että, että spesifi ”parantava” yhteys päät-

tyisi silloin kun potilas päättäisi harjoittaa kattamisen taitoa ja onnistuisi kokemaan

tapahtumat myös lääkärin näkökulmasta käsin. (emt. 165.) Sitä, miksi näin tapahtuisi,

ei Buber mielestäni riittävän selvästi tuo esille eikä perustele sitä. Edellisestä olisi

pääteltävissä, että potilas tai kasvatettava nähdään ikään kuin eläinten tai kasvien ta-

voin ikään kuin vaillinaisena Sinänä, mutta kuitenkin Minä – Sinä suhteessa olevana

Sinänä. Kasvatussuhde on siis erityislaatuinen dialogisuussuhde Buberille ja perehdyn

aiheeseen tarkemmin luvussa, jossa tarkastelen Veli-Matti Värrin ja Buberin kasvatus-

filosofioita. Tuon samalla esille miten Värri on Buberin kasvatusfilosofian ymmärtä-

nyt.

5.2. Urheilu kasvattajana

Tarkastelen tässä luvussa tarkemmin kasvatusta ja kasvatusfilosofiaa niin kui-

tenkin, että urheilu on koko ajan taustalla ja vertailen tätä kasvatusfilosofiaa urheilu-

kasvatukseen etsien samalla niitä asioita mitä tämän tyylisellä kasvatusfilosofialla oli-

si annettavaa urheilukasvatukselle. Tässä kappaleessa tulen keskittymään Veli-Matti

Värrin kasvatusfilosofiaan. Värrikin kun vannoo myös dialogisuuden ja dialogisen

kasvatuksen nimeen.

Esittelen ensiksi Värrin kasvatusajattelun lähtökohdat ja paneudun sen jälkeen

tarkemmin dialogiseen kasvatukseen. Värrin lähtökohdat ovat:

”1. Kasvatussuhde kehkeytyy maailmassa (luonto, yhteiskunta, yhteisö) – siis

maailmasuhde on läsnä kasvatuksessa.
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2. Kasvattajan ja kasvatettavan erilaiset maailmasuhteet kohtaavat kasvatus-

suhteessa.

3. Erityisesti kasvatussuhteen alkuvaiheessa kasvattaja on kasvatettavalleen

ensisijainen maailmankantaja.

4. Yhteiseen maailmaan (Mitwelt) orientointi on kasvatuksen keskeinen teh-

tävä.

5. Kasvatus on eettisesti perusteltua vain, jos siinä noudatetaan hyvän elämän

ja itseksi tulemisen ideaaleja.

6. Nämä ideaalit voivat toteutua vain dialogisessa kasvatussuhteessa.

7. Funktionaaliset päämäärät ja autoritaarinen kasvatusasenne ovat dialogisuu-

den ideaalin vastaisia.

8. Dialoginen kasvattaja on ensisijaisesti kasvatettavan maailmasuhteen tulkki,

kasvun auttaja, joka ottaa kasvatusteoissaan kasvatettavan näkökulman huomioon.”

(Värri, 1997, 11–12)

Värrin kasvatusfilosofia pohjautuu pääasiassa Maurice Merleau-Pontyn feno-

menologiseen filosofiaan sekä Martin Buberin dialogisuusfilosofiaan. Yleisfilosofi-

sena lähtökohtana Värrillä on käsitys ihmisestä aina jo maailmassa olevana, ajallisena

olentona. Eksistentiaalinen fenomenologia lähteekin ihmistutkimuksessaan maail-

massa olemisen tosiasian hyväksymisestä. (emt. 12.) Värrin kasvatusfilosofinen tut-

kimus perustuu sille käsitykselle, että: ”perinnäisesti tutkimuksessa on kysymys ih-

misen maailmassa olemisen ja inhimillisen toiminnan problematiikasta, minän ja Toi-

sen (ei-minän) suhteista, joille antaa erityismerkityksen kasvattajalle väistämättä lan-

keava vastuu kasvatettavasta, joka ei saa olla hänelle pelkkä se (kasvatuksen objekti),

vaan toinen minä eli Sinä.” (emt. 12–13)

Seuraavassa on Värrin dialogisen kasvatuksen teesit, jotka perustuvat siis Mer-

leau-Pontyn eksistentiaaliseen fenomenologiaan.

”1. Kasvattajan vaikutusvaltaa ja – oikeutta rajoittaa se, että hän ja kasvatetta-

va ovat toisilleen toisia persoonia, jotka samassakin maailmassa elävät omissa elä-

mäntilanteissaan ja niistä avautuvista erillisissä merkitys- ja aikahorisonteissa. Juuri

tämä lähtökohta konkretisoi itseksi tulemisen ja vastuuseen kasvamisen ideaaleja sekä

asettaa ehtoja kasvatustoimillemme.
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 2. Vaikka kasvattajalla olisikin runsaasti elämänkokemusta ja jäsentyneempi

maailmankuva kuin hänen kasvatettavallaan, maailma on viime kädessä mysteeri kas-

vatussuhteen molemmille osapuolille. Tästä syystä kasvatuskäsityksiä ei tule käsittää

kiinnilyötynä objektiivisena tietona eikä dogmaattisina normeina.

3. Olemme maailmaan ja toisiin ihmisiin ensisijaisesti hermeneuttis-dialogi-

sessa suhteessa. Siksi eettisesti oikeutettu kasvatus voi toteutua vain dialogisessa kas-

vatussuhteessa.” (emt. 14.)

Värrin dialogisuusfilosofisesta näkökulmasta tärkeätä on Toisen (eli toisen

ihmisen) oikeanlainen kohtaaminen ja tämä näkemys leimaa hänen kasvatusfilosofi-

aansa.

5.2.1. Värrin dialoginen kasvatusfilosofia

Lähden nyt tarkastelemaan tarkemmin dialogista kasvatusta. Aloitan tarkaste-

luni dialogisen kasvatuksen perusteista. Värrin mukaan lähtökohdaksi ei voi ottaa mi-

tään valmista määritelmää, joka kertoisi jo ennakolta kasvatuksen täsmälliset pää-

määrät. Toki kasvattajalla täytyy kuitenkin olla näkemyksiä kasvatuksen päämääristä

ja kasvutapahtuman tarkoituksesta. Värri korostaakin sitä, että kasvatuksessa on kar-

tettava ennalta määrättyjä, kasvatettavan kohtaloa sitovia pragmaattisia ideaaleja, eikä

kasvatus saa ahtaasti sitoutua minkään kansalais- ja ammattiroolien eikä ideologian

rajattujen sisältöjen ja päämäärien toteuttajaksi. (emt. 20.)

Värrin ajattelun perustana on hyvän elämän ja itseksi tulemisen ideaalien,

ihanteiden, korostaminen eikä kasvattajan päämäärät saa olla ristiriidassa näiden ide-

aalien kanssa. Näistä kasvatusideaaleista hahmottuvat päämäärien asettamisen perus-

teet, kasvatusmenetelmien periaatteet ja kasvun arvioinnin kriteerit. Itseys ja hyvä

elämä edellyttävät toisensa ja ne toimivat myös kasvatuksen suuntaa antavina ideaa-

leina. Värrin mukaan on vaikeaa käsittää, miten hyvä elämä voisi toteutua itseyden

ideaalin vastaisessa kasvatuksessa. (emt. 20–22) Värri jatkaa: ”Itseyden ideaalia nou-

dattavan kasvatuksen päämääränä on kasvatettavan itseksi tuleminen (itseytyminen).

Tämän tautologiselta vaikuttavan ajatuksen eetos ja intuitiivinen merkitys avautunevat

pohtiessamme ajatuskokeena itseyden ideaalin vaihtoehtoja: mitä voisi olla joksikin
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muuksi kuin itseksi kasvattaminen; millä oikeudella ihmistä saa kasvattaa joksikin

muuksi kuin itsekseen?” (emt. 22.)

Me emme kuitenkaan voi antaa itseys-käsitteelle täsmällistä sisällöllistä mer-

kitystä turmelematta sen luonnetta. Värrin mielestä itseyden-käsitteen metafyysisestä

hämäryydestä huolimatta itseyden idea on kuitenkin kasvatusajattelussa välttämätön

ja silloinkin kun kasvatuksen päämäärä asetetaan johonkin muuhun kuin itseyden ide-

aaliin perustuen, tämä muu määrittyy itseyden ideaan nähden (emt. 23.). Itseyden

mieli on siinä, että se toteutuu kussakin yksilössä hänen elämänsä mahdollistavalla

tavalla. Lisäksi itseys on muiden filosofisten ideaalien lailla elämää suuntaava ja jo

sellaisena tavoittelemisen arvoinen. (emt. 23.)

Miten kasvatus voisi sitten edistää itseyden löytämistä ja toteuttamista? Värrin

mukaan itsetietoisuus ja vastuu ovat itseyden ideaalin ehtoja, jotka sitovat ihmisen

maailmaan, muihin oleviin ja toisiin ihmisiin ja kasvatuksen tehtävänä on luoda edel-

lytyksiä sekä itsetietoisuuden kehittymiselle että vastuun- ja oikeudentunnon heräämi-

selle. Kasvatus on samalla luonteen- ja moraalikasvatusta silloin kun se edistää lapsen

omimpia kykyjä, kasvatettavan parhaiden kykyjen ja luonteenhyveiden esille saamista

maailmassa, joka on yhteinen kasvatettavalle ja muille ihmisille. (emt. 24.)

Dialogin ideaalin mielestä Värri toteaa seuraavaa: ”Dialogisuuden ideaalin

mieli liittyy nimenomaan em. periaatteeseen (katso edellinen kappale, kirjoittajan li-

säys). Ihanteena on, että lapsen oma kokemus dialogisesta kasvatussuhteesta, jossa

häntä rakastetaan, arvostetaan ja kuunnellaan, sisäistyy hänen dialogiseksi asenteek-

seen kanssaihmisiä, maailmaa ja itseään kohtaan. Toivottuun asenteeseen sisältyy niin

eettinen kuin intellektuaalinenkin mahdollisuus: kasvatettava voi omaksua ei-esineel-

listävän ja kuuntelevan tavan suhtautua maailmaan ja ihmisiin jähmettämättä näistä

muodostamaansa tietoa ehdottomiksi dogmeiksi.” (emt. 24–25)

Tarkasteltaessa dialogisen kasvatuksen soveltuvuutta urheilukasvatukseen,

mielestäni urheilun olemuksessa ei ole mitään sellaista, mikä estäisi dialogisen kasva-

tuksen toteutumisen myös urheilun parissa. Päinvastoin urheilu antaa tähän hyvät

eväät. Urheilussahan ollaan jatkuvassa vuorovaikutussuhteessa toisten ihmisten kans-

sa. Tosin nämä asettaa vastuuta valmentajien suhteen. Ei riitä pelkkä urheilutuntemus

ja – valmennus. Täytyy olla samalla myös kasvattaja ja ihmistuntija. Lisäksi jokainen

urheilijahan on ainutlaatuinen, niin nuori kuin vanhakin, ja näin myös jokainen val-
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mennus- ja kasvatussuhde on ainutlaatuinen, mikä täytyy pitää mielessä. Aikaisem-

min on ollut ehkä juuri tämä ongelma ja varsinkin joukkuelajeissa, että on käytetty

samaa valmennusta ja metodeja kaikkiin urheilijoihin ja sitten se on ollut urheilijan

heikkoutta, jos menestystä ei tulekaan. Systeemin eikä valmennuksen vika se ei ole

ollut. Kärjistetyimmillään näin on ollut edesmenneissä Neuvostoliitossa ja DDR:ssä.

Mutta on näin ollut myös Suomessa, jossa on aikoinaan ihailtu paljon DDR:n val-

mennussysteemejä. Tilanne on onneksi muuttunut paljon ihmisläheisemmäksi toimin-

naksi.

Hyvän elämän idea on siltä osin ongelmallinen, että emme voi tietää mitä hyvä

elämä varsinaisesti on. Tämä on tunnettu Menonin paradoksina Platonin yhden dia-

login mukaan. Värrin mukaan kasvattajalla tulisi kuitenkin olla näkemys hyvästä elä-

mästä, vaikkei hän lopulta tiedäkään, mitä hyvä elämä viime kädessä on. Vain tällöin

kasvatus on mahdollista ja eettisesti perusteltua. Värri esittää kaksi ontologista perus-

tetta sille, miksi meidän on hyväksyttävä kasvatuksellisen hyvän heuristisuus (ei ab-

soluuttinen). Ensimmäisestä perusteesta Värri sanoo seuraavaa: ”Ensimmäisessä pe-

rusteessa yhtyvät sekä Toisen kohtaamisen että ajallisessa horisontissa tapahtuvan

moraalisen toiminnan ongelmat. Kasvattajan kasvatustoimia nimittäin rajoittaa se to-

siasia, että hän ja kasvatettava ovat toisilleen toisia persoonia, jotka samassakin maa-

ilmassa elävät omissa elämäntilanteissaan ja niistä avautuvissa erillisissä merkitys- ja

aikahorisonteissa [… ] Vaikka voimme eläytyä kasvatettavan asemaan, emme elä hä-

nen elämäntilanteessaan, emmekä siksi voi elää hänen tulevaisuuttaan ja hänessä

mahdollisesti toteutuvia ideaalejakaan.

Kasvatuksen lähtökohdat ovat aina kiinnittyneet yleiseen ja sosiaalisesti arvo-

tettuun (johonkin yleiseen ja yhteiseen hyvään), koska intersubjektiivisilla käsitteil-

lämme on vaikeaa käsittää ja käsitteellistää sitä, mikä on jotain muuta kuin saman-

laista ja yleistä. Kasvatettavan itseys ja hyvä elämä ovatkin kasvattajalle abstrakteja ja

likimääräisiä ideaalikäsitteitä, joiden vaaliminen edellyttää häneltä nimenomaan oman

esiymmärryksensä (kasvatuskäsitystensä) kriittistä analyysia ja itsekasvatusta.” (emt.

26–27)

Värrin toinen ontologinen peruste perustuu käsitykseen olemisen luonteesta:

”Maailma on viime kädessä mysteeri niin kasvattajalle kuin kasvatettavallekin. Tästä

syystä kasvatuskäsitykset eivät ideaalisinakaan voi olla kiinnilyötyyn todellisuuteen

perustuvaa objektiivista tietoa (ja sellaisena kasvatusdogmeja). Sen sijaan ne konkre-



61

tisoituvat ja elävät kasvatussuhteessa, jossa niiden tulisi mukautua kasvatettavan yk-

silöllisyyttä tukeviksi ja edistäviksi. [… ] Maailman mysteerisyys ei eliminoi kasva-

tusvastuuta. Päinvastoin – se on velvoittava lähtökohta, joka perustelee, miksi kas-

vattajalla ei ole eettistä eikä metafyysistä oikeutta alistaa kasvatettavan kokemuksia

oman maailmankuvansa mukaisiksi.” (emt. 28.) Tämä olisi myös valmentajien ja oh-

jaajien hyvä pitää mielessä, tai esimerkiksi vanhempien, jotka haluavat lastensa ur-

heilun kautta saavuttaa omia urheilutavoitteitaan, joita he eivät itse koskaan saavutta-

neet. Myöskään ei voi korostaa liikaa kasvattajan kasvatusvastuuta, sitä ei voi paeta.

Kuten sanoin, tämä tekee urheiluvalmennuksesta erittäin haastavan työn, varsinkin

lasten ja nuorten parissa toimiminen. Mutta toisaalta se avaa taas aivan uusia mahdol-

lisuuksia urheilun saralla. Hienoimmillaan urheilu on paljon muuta kuin pelkkiä suo-

rituksia, senttejä ja sekunteja. Se antaa myös mahdollisuuden toisten ihmisten koh-

taamiseen ja hyvien ihmissuhteiden syntymiseen ja upeiden urheilukokemusten yh-

dessä kokemiseen ja nauttimiseen.

Seuraavassa Värri kiteyttää dialogisuuden sopivuuden kasvatukseen: ” Kasvat-

tajan ja kasvatettavan välillä on samanaikaisesti sekä suhde että erillisyyttä. Kasvatus-

suhde ei olisi mahdollinen ilman kommunikaatiota, tulkintaa ja ymmärtämistä. Tästä

huolimatta kasvatussuhteen osapuolet ovat toisilleen toisia persoonia, jotka samassa-

kin maailmassa elävät omissa elämäntilanteissaan ja niistä avautuvissa erillisissä mer-

kitys- ja aikahorisonteissa. Juuri tämä tosiasia konkretisoi itseksi tulemisen ja vastuu-

seen kasvamisen ideaaleja sekä asettaa ehtoja kasvatustoimillemme. Koska emme elä

kasvatettavan elämäntilanteessa, emme voi elää hänen tulevaisuuttaan ja hänessä

mahdollisesti toteutuvia ideaalejakaan. Siksi kasvatettava on meille samanaikaisesti

sekä tuttu että tuntematon mysteeri, jolle voi tehdä oikeutta ainoastaan dialogisessa

suhteessa.” (emt. 67.)

Lähden seuraavaksi tarkastelemaan kuinka tämä dialoginen suhde on mahdol-

lista eli mitkä kasvatussuhteen dialogiset ehdot täytyy toteutua, jotta kasvatussuhde on

dialogista.
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5.2.2. Kasvatussuhteen dialogisuusehdoista

Perusteltaessa kasvatusta eettisesti, Värri tuo esiin kolme toisiinsa liittyvää

kasvatussuhteen ulottuvuutta: suhteen yleinen dialogisuus, välittömien kasvatusteko-

jen dialogisuus ja tulevaisuuteen suuntautuvien valintojen ja päätösten dialogisuus.

Näistä ulottuvuuksista käsin Värri lähtee tarkastelemaan kasvatussuhteen dialogisia

ehtoja. (emt. 133.)

Dialogisen kasvatuksen perusehtona Värri pitää sitä: ”että vanhemmat kyke-

nevät itsetutkiskelunsa ja lapseltaan saamansa palautteen avulla mukauttamaan ja kor-

jaamaan omia kasvatuskäsityksiään, jotta ne olisivat lapsen arvoa kunnioittavia nyky-

hetkisessä kasvatussuhteessa.” (emt. 134.)

Värri tuo myös esiin neljä kohtaamisen ehtoa, jotka ovat yleistettävissä kaik-

kien kasvatussuhteiden dialogisuusehdoiksi ja kasvatussuhteen eettisyys riippuu olen-

naisesti siitä, kuinka nämä kohtaamisehdot pääsevät toteutumaan jokapäiväisessä kas-

vatussuhteessa mm. siten, kuinka viisaasti vanhemmat osaavat näitä ehtoja tulkita.

Kohtaamisehdot ovat seuraavat:

1. Ihmiskäsityksen ontologinen ja eettinen perustavuus.

2. Suhteen emotionaalinen laatu.

3. Tulkinnallinen viisaus.

4. Transsendenssin idean välttämättömyys kasvatuksessa.

1. Näistä ehdoista kasvattajien ihmiskäsitys on ensimmäinen ja perustavin,

koska se määrittää kasvatussuhteen ontologiset ja eettiset sitoumukset.14  Värrin mu-

kaan on välttämätöntä ymmärtää: ”että kasvattaja tekee aina jonkin ontologisen rat-

kaisun – hän ei voi välttää ihmiskäsitystä koskevien perusvalintojen tekemistä, sillä

jos hän ei tee niitä tietoisesti, ne tapahtuvat tiedottomasti eli kasvattaja sallii niiden

tapahtua omaksumiensa kasvatusohjeiden ja – menetelmien kautta.” (emt. 134–135)

Tässä Värri soveltaa Marja Lehtovaaran ja Lauri Rauhalan näkemyksiä dialogiseen

kasvatukseensa. Ihmiskäsitys on siis se ratkaisevin tekijä, jonka pohjalta kasvattaja

(vanhemmat) tekevät perustavia kasvatuksellisia valintoja.

14  Ihmiskäsityksistä olen tarkastellut tarkemmin aikaisemmin omassa kappaleessaan.
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2. Jottei kasvatus jäisi pelkästään teoreettiseksi abstraktioksi, tarvitaan suhtee-

seen myös sen emotionaalinen puoli. Kasvatus pitää sisällään myös voimakkaan tun-

teellisen puolen, jota ei voi unohtaa tai aliarvioida. Itse asiassa Värrin mielestä juuri

suhteen emotionaalinen laatu ratkaisee sen, onko dialogiseksi aiottu kasvatus todella

dialogista eli mahdollistaako se kasvattajan ja kasvatettavan välille kehkeytyvän yh-

teisen todellisuuden, intersubjektiivisen kohtaamisen alueen. (emt.  134.)

Vain luottamuksellisessa, turvallisessa ja kannustavassa kasvatussuhteessa

lapsen itseytymistä ja vastuuseen kasvua voidaan tukea ja rohkaista oikealla tavalla.

Tämä pitää sisällään myötätuntoisen, hyväksyvän, rakastavan ja sallivan kasvuilma-

piirin, joka eroaa täydellisesti sekä autoritaarisesta että mielivaltaisesta ilmapiiristä.

(emt. 135.) Luottamus antaa myös rohkeutta suuntautua toista ihmistä ja maailmaa

kohti ja näin se mahdollistaa kasvattajan ja kasvatettavan välille syntyvän todellisuu-

den, kohtaamisen, joka on dialogisuuden ydin. (emt. 137.)

3. ”Dialoginen (eettinen) kasvatus edellyttää kasvattajalta reflektiivistä asen-

netta, johon kuuluu omien ennakkokäsitysten jatkuva kyseenalaistaminen, siis ankara

itsereflektio.” (emt. 137.) Kasvatus on siis myös kasvattajalle jatkuvaa oppimista, joka

vaatii tulkinnallista viisautta. Kasvattajan tuleekin pohtia ihmis- ja todellisuuskäsityk-

sensä perusteita riittävän usein ja on oltava tarvittaessa valmis kyseenalaistamaan ja

muuttamaan niitä.

Jyri Puhakaisen ja Juha Varron mielestä dialogisuuden ehto on siinä, ettemme

ymmärrä toisiamme ja näin dialogisuudessa toteutuu vuorovaikutuksen sijasta välitila,

jossa osapuolet kohtaavat toisensa. Näin molemmat osapuolet pääsevät esiin ainutlaa-

tuisina ja oman historian omaavina persoonina. (emt. 138.)

Jotta välillä oleminen eli kohtaaminen olisi mahdollista, kasvattajan tulisi

noudattaa seuraavia Maija Lehtovaaran esittämät periaatteita: “ Lapsen ihmisyyden

kunnioitus on ensimmäinen periaate. Lasta on kunnioitettava ainutlaatuisena itsetar-

koituksellisena olentona [… ] Sen sijaan velvollisuutemme on auttaa, tukea ja kannus-

taa hänen itseymmärryksensä kehkeytymistä ja vastuuseen kasvua.

Itseohjauksellisuus on vastuuseen kasvamisen ehto. Kasvattajan velvollisuus

on tukea ja edistää sellaista kasvua, joka auttaa kasvatettavaa löytämään ja tiedosta-

maan itsensä maailmassa olevana ja reflektoimaan sitä.” (emt. 138, Lehtovaara 1992,
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131,189.) Edellä mainitut edellyttävät tulkinnallista viisautta, jota hyvällä kasvattajal-

la tulee olla.

4. Transsendenssin idea myöntää lapsen ainutlaatuisuuden ja toiseuden ja on

näin ollen myös välttämätön kasvatukselle. Avoin kohtaamishorisontin idea ja avoi-

muus noudattaa transsendenssin ideaa: ”Tämä sallii lapsen tulla esille omassa elä-

mismaailmallisessa yhteydessään, ennalta kategorisoimattomana. Tällöin myös lapsen

tulevaisuus on ymmärrettävä transsendenttina, lapsen omana tulevaisuutena, jota em-

me saa pyrkiä sulkemaan subjektiivisten pyyteidemme, toiveidemme ja käsitystemme

mukaiseksi.” (Värri 1997, 139.) Värri soveltaa myös tämän ehdon kohdalla Lehtovaa-

ran näkemyksiä. Lehtovaara näkee kasvatuksen ennen kaikkea auttamistoimintana ja

hän kiteyttää ajatuksensa seuraavalla tavalla: ”ideaalina ei ole lähestyä lapsen ja nuo-

ren elämismaailmaa ulkopuolisena tarkkailijana ja muutosagenttina, vaan sitä yhdessä

lapsen ja nuoren kanssa ymmärtämään pyrkien. Niinpä tällaisessa kasvatuksessa kas-

vatettava – kasvattaja-suhteen ideaalina olevaa syvää dialogia voidaan kuvata niin,

että siinä kasvatettava käy kasvattajan avulla moniulotteista dialogia itsensä kanssa ja

tavoitteena on kasvatettavan itsereflektiivinen ote omaan elämäänsä ja näin ollen

oman elämäntaidon paraneminen.” (Lehtovaara, 1992, 332.)

Edellä mainitut ajatukset soveltuvat erinomaisesti myös urheilijaan ja urhei-

luun, jossa myös ideaalina on se, että urheilijalla on vankka itsereflektiivinen ote ur-

heiluunsa ja hän pyrkii koko ajan kehittämään itseään niin urheilijana kuin ihmisenä.

Valmentajan tehtävänä on toimia tukihenkilönä ja avustajana eikä suinkaan autoritää-

risenä johtajana samalla vaarantaen nuoren urheilijan kehityksen. Kasvattajan ja myös

valmentajan tulisi olla siis eräänlainen sokraattinen kätilö, Buberin edellyttämässä

merkityksessä, joka pyrkii auttamaan ja ”herättämään” lasta ja urheilijaa itse oivalta-

maan ja kehittymään elämäntaidon alalla.

5.2.3. Kasvatuksellisen kohtaamisen lähtökohdista

Kasvattaja on aina jossakin kasvatussuhteessa, myös pyrkiessään dialogisuu-

teen. Tällöin kasvatusinstituution aprioriset tulkintaehdot jo osaltaan merkityksellistä-

vät sekä kasvatuksessa välittyviä merkityksiä että kasvatettavan kohtaamisen ehtoja.

Kasvatus ei ole myöskään mahdollista ilman kasvatussuhteen osapuolten yhteisiä
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merkityksiä. Tällä Värri tarkoittaa sitä, että kasvattajan ja kasvatettavan merkitysho-

risontit kohtaavat ja tietyiltä osiltaan yhtyvät. Tällä hän ei tarkoita merkitysten identti-

syyttä, vaan kommunikaation, tulkinnan ja ymmärtämisen välttämättömyyttä. (Värri,

1997, 100–101) Nämä ovat myös hyvän valmentamisen ja urheilukasvatuksen tun-

nusmerkkejä. Valmennus ja urheilukasvatus eivät saa olla mielivaltaista, vaan sen tu-

lee perustua em. kommunikaatioon, tulkintaan ja ymmärtämiseen. Oikea kasvatus pe-

rustuu aina molempien osapuolien väliseen kommunikaatioon, eikä pelkästään toisen

osapuolen totaaliseen dominoimiseen. Olkoonkin, että väistämättä valmentajan rooli

on aina hallitseva ja ohjaava ja hänen tulee välittää tietoaan, kokemuksiaan ja myös

elämänkatsomustaan ja ihmiskuvaansa urheilijalle.

5.2.4. Buberin kasvatusajattelusta

Martin Buberin kasvatusajattelu on eräänlaista ”keskitien” kasvatusfilosofiaa,

jossa hän pyrkii äärimmäisyyksien keskivälille kirjaimellisesti. Buber loi kasvatusnä-

kemyksensä aikana, jolloin vanha autoritaarinen kasvatusmalli oli korvautumassa uu-

della lapsikeskeisellä ajattelutavalla. Buber kritisoi molempia näkemyksiä yksipuoli-

suudesta ja etsi sopivaa kasvatusfilosofiaa näiden väliltä. Buberin mielestä autoritaa-

rinen kasvatus edustaa mennyttä ja historiallista maailmaa ja joutuu siksi väistymään.

Autoritaarisessa kasvatuksessa vain kasvattajan aktiivisuus on tärkeää ja lapsen osaksi

jää vain passiivinen vastaanottajan rooli. Kasvattaja katsoo tärkeimmäksi tehtäväk-

seen välittää oman traditionsa luotettavia ja pysyviä arvoja ja näin hän edustaa lap-

selle nykyisen maailman sijaan menneen maailman abstrakteja kuvajaisia. (emt. 87–

88)

Moderni kasvatusajattelu taas näkee lapsen oman aktiivisuuden ja merkityk-

senannon ensisijaisena lähtökohtanaan. Buberin mukaan usko lapsen luoviin kykyihin

ja omaehtoiseen kehitykseen on ylioptimistista ja Buberin mielestä se perustuu kol-

meen vääränlaiseen arviointiin. Ensinnäkin modernin kehitysoptimismin käsitykset

liittyvät uskoon lapsen luonnostaan omaamiin ”luoviin voimiin”, ja toiseksi oletta-

mukseen, että uusi kasvatus on sellaisenaan pätevä korvaamaan vanhan ja kolman-
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neksi uskoon siihen, että kehitys itsessään on riittävä kasvatuksen päämäärä. (emt.

88.)

Autoritaarisessa ajattelussa kasvattaja on siis ollut keskipisteessä, kun taas uu-

dessa ajattelussa hänen oletetaan vetäytyvän sivummalle ja antavan tilaa kasvatetta-

valle ja kasvavan yksilön luoville voimille. Kasvavalle yksilölle tulisi ”antaa mahdol-

lisuus merkittäviin ja arvokkaisiin elämyksiin ja häntä” tulisi rohkaista ”antamaan

merkitys ja muoto kokemuksilleen”. Kehitysoptimistinen kasvatusajattelu julistaakin

kehityksen vapauden tärkeimmäksi päämääräkseen. Buber näkee tässä perusteellisen

käsitesekaannuksen. Kehityksen vapautta ei voi pitää päämääränä, sillä se on itse asi-

assa kasvatuksen mahdollisuuden ennakkoehto ja lähtökohta. (emt. 88–89)

Buberin kasvatusajattelu kulkee käsi kädessä hänen dialogisuuden (yhteisyy-

den) idean kanssa. Kasvatuksessa dialogisuus merkitsee kolmannen tien valitsemista

kasvattaja- tai lapsikeskeisen ajattelun ja ideologian sijaan. Buberin ontologian mu-

kaan kasvatus on mahdollista vain dialogissa, kasvatussuhteessa kasvattajan ja kas-

vatettavan välillä, jossa kasvattajan merkitys lapsen luovien voimien kanavoijana ja

välittäjänä maailman olennaisten aspektien yhteyteen on erityisen tärkeää. (emt.  91.)

Kuten jo aikaisemmin tuli esille Buberin dialogisuutta tarkasteltaessa, kasva-

tussuhde on myös dialogisten suhteiden erityistapaus, sillä se ei koskaan voi olla täy-

dellisesti molemminpuolinen Minä – Sinä yhteys. Kasvatussuhde perustuu kaksisuun-

taiseen emotionaaliseen kokemukseen, mutta se on kuitenkin kognitiivisesti yksisuun-

tainen kasvattajan kasvatuksellisten tarkoitusten ja vastuun takia. Kasvattaja on kasva-

tettavalleen ensisijainen maailmankantaja eli maailman olennaisten merkitysten ja to-

dellisten arvojen välittäjä. Lisäksi vain kasvattaja voi kokea suhteen molemmat puolet

ja näin elää yhteiset tapahtumat myös kasvatettavansa näkökulmasta. Suhteessa ei oli-

si enää kasvatuksellista tekijää mukana, jos myös kasvatettava olisi kykeneväinen kat-

tamisen periaatteen harjoittamiseen15 (Umfassung), ja voisi näin eläytyä kasvattajansa

kasvatuskokemuksiin ja – motiiveihin. (emt. 91–92)

Kun kasvattaja kokee kasvatettavansakin puolen, kokee hän samalla olevansa

sekä Toisen rajoittama että sidoksissa Toiseen. Lapsi tai kasvatettava on kiinteästi

mukana kasvattajan maailmasuhteessa vastuunasettajan roolissa. Jos kasvattaja tuntee

15 Umfassung-käsitteellä eli kattavan käsittämisen idealla Buber tarkoittaa kykyä elää tämänhetkinen
tapahtuma toisen osapuolen näkökulma huomioon ottaen. (emt. s. 67.)
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vastuunsa oikein, hänen tulisi vastata lapsen olemassaoloon koko olemuksellaan. Hän

on tällöin aidosti läsnä yhteisessä kasvatustilanteessa. (emt. 92.)

Peter Collins on kiteyttänyt Buberin kasvatusetiikan edellytykset seuraavanlai-

siksi kolmeksi periaatteeksi: ”Ensinnäkin kuuntelu tarkoittaa herkkyyttä kasvatettavan

kokonaisuudelle, koko olemiselle. Kuuntelevalle asenteelle kasvatussuhteen laatu

(dialogisuus) on tärkeämpää kuin lapsen erityisiin ominaisuuksiin kohdistuva ’eri-

tyiskasvatus’. Esimerkiksi tiedon ja älyllisten kykyjen etusijaa tähdentävä kasvatus

laiminlyö lapsen olemuksen kokonaisuutta, koska se ymmärtää lapsen ensisijaisesti

intellektuaalisena olentona. Toiseksi tietoiseksi tuleminen merkitsee kasvatettavan yk-

silön erityisistä tarpeista tietoiseksi tulemista. Kolmanneksi kasvatettavan hyväk-

syminen edellyttää kasvatettavan ainutlaatuisen elämän ehdotonta hyväksymistä ja

kunnioitusta ja on kolmesta periaatteesta perustavin. Näillä edellytyksillä kasvattajan

ja lapsen välille kehkeytyy todellisuus, molemminpuolisuus, joka säilyy ’maanalai-

sena’ dialogisuutena, vaikka kasvattaja ei olisikaan alituisesti tekemisissä lapsensa

kanssa.” (emt. 92–93)

Dialogissa kasvattaja pääsee ikään kuin syvällisemmin tutustumaan kasvatet-

tavaansa ja näin kasvattaja voi oppia, mitä hänen lapsensa juuri nyt tarvitsee kasvaak-

seen. Oman kasvatettavansa avulla kasvattaja saa muutenkin syvemmän tuntemuksen

ihmisen kasvun yleisistä ehdoista ja samalla hän tutustuu myös omien kykyjensä ja

tietämyksensä rajoihin. Kasvatusdialogin kokemuksien avulla kasvattaja oppii tietä-

mään mitä hän kykenee antamaan ja mitä ei vielä kykene.(emt. 93.)

Värrin ja Buberin mukaan kasvatussuhteen perustavimpia edellytyksiä ovat

luottamus ja turvallisuus ja kasvattajan tulisi pyrkiä lapsensa edessä eheyteen niin,

että hän voisi välittää tälle luottamusta maailmaan ja olemassaolon merkityksellisyy-

teen. Buberin kasvatusajattelussa ei ole maksiimeja eikä varsinaisia ajattomia nor-

meja. Tiivistettynä Buberin kaksi kasvatuksen perusperiaatetta ovat: ”1. Kasvatuksen

perustana on maailma – siis kasvattajan ja kasvatettavan välitilassa tulee välittyä maa-

ilma, ei kasvattajan reflektoimattomia käsityksiä maailmasta (mielivaltaisuutta). 2.

Jotta kasvatus olisi todella kasvatettavan näkökulman huomioon ottavaa, kasvatettava

ei pidä redusoida kasvattajan tarkoitusten mukaiseksi – siis välitilan täytyy kehkeytyä

kohtaamisessa.” (emt. 94–95)
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Kuten jo aikaisemmin mainitsin, kasvatuksellinen kohtaaminen poikkeaa ai-

dosta Minä – Sinä yhteydestä sen kaksinaisen luonteensa takia. Kasvatettavaan tulisi

ensinnäkin vaikuttaa kasvattavasti, mutta samanaikaisesti hänet tulisi kohdata myös

aidosti toisena persoonana, eli Sinänä. Kasvatussuhde on siis erityisen vaativa, niin

tietoteoreettisesti kuin eettisestikin. Toiseen ihmiseen pyritään vaikuttamaan, mutta

kuitenkin samalla kunnioittaen hänen itseyttään. (emt. 95.)

Yksi tekijä, jota Buber myös korostaa kasvatusajattelussaan, on vastuu. Se on

hänen kasvatusajattelunsa kulmakivi. Buberin dialogisessa ontologiassa ei vastuun

ansiosta ole ristiriitaa yhteisyyden ja itseyden välillä, vaan juuri siellä missä ihminen

tuntee vastuunsa muita kohtaan, voi itseys toteutua. Kasvatuksessa tulisi näkyä eetti-

syyden osuus, joka on varsinkin ihmisten väliseen yhteisyyteen kasvattamista. Ja kos-

ka ihmisen luonne (yleensä) määrää asennoitumisen kanssaihmisiin ja maailmaan yli-

päätänsä, tulisi yhteisyyteen ja vastuuseen kasvattamisen nimenomaan olla luonteen

kasvatusta. Buberin kasvatusideaalina ovatkin suuri luonteiset ihmiset, jotka osaavat

vastata elämän eri tapahtumien ainutlaatuisiin vaatimuksiin. Buber pyrkii välttämään

vastuuetiikassaan niin individualismia kuin kollektivismiakin, koska ne hänen mu-

kaansa tukahduttavat ihmisen eettisen luonteen. Buberin mukaan kollektiivi valmiine

vastauksineen ja normeineen tukahduttaa ihmisen elinvoiman ja minän sekä vapauttaa

ihmisen persoonallisesta vastuusta ja näin se on luonteen kehityksen, itseksi tulemisen

ja yhteisyyden este. (emt. 97–98)

5.2.5. Dialogisen kasvatuksen toteutumisehdot urheilussa

Oleellinen tekijä dialogisessa kasvatuksessa tulisi olla se seikka, ettei se jäisi

pelkästään teorian tasolle, vaan että sillä todella olisi annettavaa myös käytännön kas-

vatukselle ja tässä tapauksessa urheilukasvatukselle. Lähden nyt tarkastelemaan sitä,

kuinka tämä olisi mahdollista Värrin näkemyksiin perustuen.

Tämä lapsen ainutlaatuisuutta kunnioittava dialoginen asenne on tärkeässä

roolissa heti jo lapsen varhaisemmassa kehitysvaiheessa: ”jottemme tulkitsisi kasvua

yksinomaan jonkin kehitysteorian, ideologian, yhteisöideaalin tai omien pyyteidemme

ohjaamana, funktionaalisesti.” (emt. 108.)
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Alussa lapsen hyvä toteutuu hänen hyvässä hoidossaan niin, että hänen vält-

tämättömät tarpeensa tyydytetään, mutta myöhemmin lapsen itsetietoisuuden kehitty-

essä hyvän elämän painopiste siirtyy oikean kasvatuksellisen kommunikaation piiriin.

Dialogissa kehkeytyvät merkitykset avartavat lapsen tietoisuutta ja vastuuntuntoa ja

ovat siksi lapsen hyvän elämän ja itseytymisen ehtoja. Nämä merkitykset eivät synny

tyhjästä, vaan pohjautuvat lapsen esireflektiiviseen maailmasuhteeseen eli hänen esi-

tietoiseen intentionaalisuuteensa. Myös lapsi suuntautuu alusta alkaen maailmaan

kohti, suuntautuen aina johonkin, myös ennen tietoisen maailmasuhteen syntyä. (emt.

109.)

 Värri on muodostanut eräänlaisen kolmijäsennyksen kasvatus- ja sosialisaa-

tiosuhteiden ilmenemisestä ja tulkinnut näitä sen mukaisesti. Värrin kolmen lista on

seuraavanlainen:

”1) välitön kasvatusvastuu: eli auttamisvastuu: vanhempien ja lapsen suhde,

jossa on alun perin kysymys lapsen elämän ehtojen turvaamisesta;

2) rooliperusteinen suhde: esimerkiksi opettajan ja oppilaan suhde, jonka oi-

keuttaa opettajan asiantuntijuus;

3) käskyvaltainen suhde: tyyppiesimerkkinä sotilaskoulutus, jossa esimies-

upseerilla on ehdoton käskyvalta nuorukaisiin.” (emt. 115.)

Värrille näistä kolmesta on avainasemassa välitön kasvatusvastuu eli vanhem-

pien ja lasten suhde ja lasten elinehtojen turvaaminen. Itseäni näistä kolmesta kiin-

nostaa työtäni ajatellen rooliperusteinen suhde, koska valmentajan ja valmennetta-

van/urheilijan suhde on luettava juuri tämän alueen piiriin.

Yksi tärkeä kysymys koskien näitä kaikkia kolmea on kysymys kasvatuksen

eettisyydestä. Mitä on eettisesti oikeanlainen kasvatus? Värri on pelkistänyt kysymyk-

sen seuraavaan muotoon: ”tapahtuuko kasvatus lasta varten vai onko se lapsen kas-

vatusta jotain muuta varten?” (emt. 113–114) Tätä kysymystä tulisi myös valmentajan

pohtia aloittaessaan nuoren(ien) urheilijan(oiden) valmentamisen. Urheillaanko nyt

nuorten ehdoilla vai valmentajan ja kenen intressejä ja tavoitteita tässä lähdetään nyt

toteuttamaan ja saavuttamaan? Kysymys kuuluu, annetaanko lapselle/nuorelle it-

seisarvoa vai määrittyykö hänen olemisensa merkitys ensisijaisesti sen perusteella,

kuinka se vastaa kasvattajan kuvitelmia, toiveita ja tulevaisuusprojektioita. (emt. 114.)
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Värrin mukaan tulevaisuuteen suuntautuvien ratkaisujen dialogisuus edellyttää

seuraavien ehtojen toteutumista:

”Oma kunnianhimo on pidettävä erillään kasvatuksellisten näkökohtien ja lap-

sen edun tulkinnasta.

Lapsen tai nuoren toiveita on kuunneltava, hänen ainutlaatuisuutensa ja yksi-

löllinen elämäntilanteensa on otettava huomioon, eikä häntä koskevia ratkaisuja saa

tehdä hänen etunsa vastaisesti.

Henkistä kasvua edistävää on varottava redusoimasta pelkäksi menestyksen

tavoitteluksi, lapsen tai nuoren työksi.

Lasta tai nuorta ei saa pakottaa, mutta häneltä voi vaatia. Odotusten ja vaati-

musten on kuitenkin oltava kohtuuden- ja oikeudenmukaisia.

Lapsen tai nuoren intellektuaalis-moraalinen kasvu vaatii myös ponnistelua ja

haasteita, ja siksi kasvattajien on oltava myös konkreettisina vastuksen- ja haas-

teenantajina, jotka tuovat esille ja korostavat sellaisia maailman olennaisia aspekteja,

joiden arvo kehkeytyy vasta ponnistelun ja vaivannäön myötä.

Kasvatuksellisten näkökohtien tulkinnassa on otettava huomioon myös har-

rastuksen perustan periaate, joka ei saa olla lapsen tai nuoren hyvän vastainen.

Kasvua on arvioitava myös objektiivisesta perspektiivistä, jotta voitaisiin val-

voa, ettei lapsi tai nuori esineellisty perustan periaatteen uhriksi; ettei hänen subjektii-

visesti mielekkääksi ja välttämättömäksi kokemansa ole esimerkiksi hänen merkitys-

suhteitaan vääristävää ja terveydelleen vaarallista, ja siten hänen hyvän elämänsä vas-

taista.” (emt. 155–156)

Dialogisuutta ja kasvatusta koskevat tutkimuksensa Värri päättää seuraaviin

teeseihin, jotka ovat lopulta syntyneet edellä mainittujen pohdintojen ja päätelmien

seurauksena:

1. Kasvatussuhde ei ole dialogisenakaan aito Minä – Sinä-suhde.

2. Kasvatussuhde toteutuu kohtaamisena kapealla rajalla.

3. Dialogisuuden ehdot vaihtelevat kasvatusinstituution luonteen, kasvattajan

apriorisen vastuun ja kasvatettavan elämäntilanteen mukaisesti.
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4. Minä – Sinä-ideaali voi sekä paljastaa että peittää kasvatustodellisuuden ra-

kenteita.

5. Dialogisen kasvatuksen päämääränä on se, että kasvattajaa ei enää tarvittai-

si. (emt. 180–183)

Värri on siis samaa mieltä Buberin kasvatusfilosofian perusväittämän kanssa,

että kasvatussuhde ei voi toteutua aidossa Minä – Sinä-yhteydessä. Näin siksi, koska:

”Yksikään kasvatussuhde ei ole buberilaisessa mielessä aito, intressitön Minä – Sinä-

suhde, sillä kasvatus on aina jonkin tarkoituksen mukaisesti suuntautunutta.” (emt.

181.)

Toinen huomioitava seikka on se, että samoin kuin dialogisessa valmennuk-

sessa niin myös dialogisessa kasvatuksessa korostetaan kasvatettavan vastuuta ja it-

senäistymistä päämääränä se, ettei kasvattajaa enää tarvittaisi. Tämä taas voisi mah-

dollistaa aidon Minä – Sinä-ihmissuhteen syntymisen ilman kasvatuksellista merkitys-

tä. (emt. 183.) Tämä sama idea on myös yksi dialogisen valmennuksen päämääristä

valmentajan ja urheilijan välillä. Vastuu ja itsenäistyminen ovat myös tärkeä osa it-

sensä kehittymisen prosessia. Siirryn seuraavaksi tarkastelemaan lähemmin valmen-

nusta dialogisuuden seuratessa mukana.

6. Oikeanlainen valmennus

Tässä luvussa keskityn pohtimaan sitä, mitä oikeanlainen valmennus voisi olla

ja mitä elementtejä se pitäisi sisällään. Tarkastelen valmennusta nimenomaan dialogi-

suuden kannalta ja sen lähtökohdista käsin. Hyvää valmennusta on monia erilaisia en-

kä lähde lajittelemaan niitä järjestykseen. Urheilijat ja valmentajat ovat aina ainutlaa-

tuisia yksilöitä ja jokainen urheilu-ura ja valmennussuhde ovat aina ainutlaatuisia,

mikä täytyy muistaa kun puhutaan oikeasta valmennuksesta. Mikä sopii jollekin ur-

heilijalla, ei välttämättä sovi toiselle, ei ainakaan tietyssä elämäntilanteessa. Huonoa

valmennusta on helpompi määrittää ja tärkeää olisikin tällaisen huonon valmennuksen
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eliminoiminen. Tässä työssä tulen siis perehtymään ja esittelemään dialogisen val-

mennustavan.

Valmennus on myös paljon muuta, kuin pelkkien valmennusohjelmien anta-

mista, harjoitusten vetämistä, harjoittelun seuraamista ja kilpailuissa mukana olemis-

ta. Se on myös toisen ihmisen kohtaamista tasaveroisena ihmisenä, keskustelua ja toi-

sen ihmisen kuuntelemista, ja tarvittaessa myös auttamista. Valmennussuhde on aina

myös kahden ihmisen välinen ihmissuhde. Toki riippuu onko kyseessä yksilö- vai

joukkuelaji. Yksilöurheilussa on helpompi muodostaa kahdenkeskistä suhdetta, koska

valmennettavia on vähemmän. Onneksi on myös joukkuelajeissa alettu oivaltaa, että

vaikka valmennetaankin joukkuetta, niin joukkue koostuu aina yksilöistä ja jokaista

pelaajaa on käsiteltävä yksilönä ja otettava hänen ainutlaatuisuutensa huomioon. Tätä

on mm. Alpo Suhonen korostanut. Hän onkin aina pyrkinyt myös kahdenkeskisiin

keskusteluihin pelaajiensa kanssa.

Yhtenä valmentamisen ideana on tehdä itsensä ”työttömäksi” valmentajana.

Tällä tarkoitetaan lähinnä sitä, että pitkäaikaisessa valmennussuhteessa, tämä toimii

pääasiassa yksilölajeissa, valmentaja sisäistää valmennettavalleen valmentamisensa

metodit niin, että lopulta myös urheilija itse oppii vastaamaan harjoittelustaan. Opetta-

ja on opettanut oppilaalleen kaiken sen minkä on aikonut ja ylipäätänsä voinut opet-

taa. Hän ei pysty oppilasta enempää auttamaan, vaan tämän on nyt pysyttävä tiellä

omin avuin. Valmennusvastuun ottaminen itselleen vaatii urheilijalta oma-

aloitteisuutta, ajattelua ja oman kehonsa tuntemista, jotta osaa suunnitella harjoittelun

oikein kussakin tilanteessa. Valmennusvastuun ottaminen on myös tärkeä askel itsen-

sä kehittämisen prosessissa. Näinhän oli myös kasvatusvastuun osalta. Urheilija itse-

hän on se, joka tuntee kehonsa parhaiten. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että val-

mentaja jättäisi valmennettavansa heitteille, päinvastoin. Hänen toimenkuvansa vain

muuttuu valmennussuhteen edetessä ja toki hänen apuaan tarvitaan edelleen myös

valmennuksellisissa asioissa, varsinkin teknisissä lajeissa. Myöhemmässä vaiheessa

valmentaja toimii myös eräänlaisena tukihenkilönä ja henkisenä tukena ja myös ystä-

vänä.

Omaksi lähtökohdakseni hyvälle valmennukselle otan Jyri Puhakaisen koko-

naisvaltaisen ja dialogisen valmennusfilosofian. Se on varsin lähellä omaa näkemys-

täni hyvästä valmennuksesta ja se sopii myös hyvin tämän tutkimuksen luonteeseen.

Puhakaisen dialoginen valmennusfilosofia on varsin lähellä Värrin dialogista kasva-



73

tusfilosofiaa, vaikkeivät Puhakaisen näkemykset pohjaudukaan suoraan Buberin dia-

logisuuteen. Dialogisuus toimii myös siinä mielessä valmentamisessa, että kuten Bu-

berin sanaparissa Minää ei voi olla ilman Sinää, niin samoin valmentajaa ei voi olla

ilman valmennettavaa(ia). Samoin kuten Minä tarvitsee Sinän ollakseen Minä, tarvit-

see valmentaja valmennettavan(ia) ollakseen valmentaja.

Myös lasten ja nuorten valmentaminen on oma maailmansa. Seuraavassa Alpo

Suhosen ajatuksia nuorten valmentamisesta: ”Olisi lähdettävä siitä, että nuoria autet-

taisiin kehittymään ihmisinä, löytämään itsensä, ja että heidän ainutlaatuisuuttaan ih-

misinä kunnioitettaisiin. Valmentajien ja ohjaajien tärkein tehtävä olisi keskustella

nuorten kanssa ja kertoa nuorille urheilun rikkaudesta itsensä kehittämisen kanavana.

Heidän tulisi avata nuorille kokemuksellinen tapa ymmärtää urheilua eikä puhua pel-

kästään tuloksista, huippusuorituksista ja saavutuksista. Tällä tavalla nuori uskaltaisi

tunnistaa omat tunteensa ja kokemuksensa arvokkaiksi ja näin hänen kasvuaan ihmi-

senä tuettaisiin. Nyt ajatellaan, että urheilu automaattisesti kasvattaa ja kehittää ih-

mistä hyvään suuntaan. Ajatellaan, että hyvästä urheilijasta tulee hyvä ihminen, ja se

on johtanut moniin katastrofeihin. Nuoret erehdytetään ajattelemaan, että kun he saa-

vuttavat hyviä urheilutuloksia, he saavat ammattilaissopimuksia, rahaa, mainetta ja

kunniaa ja heidän elämänsä on ratkaistu.” (Puhakainen & Suhonen, 1999, 27–28)

Suhosen ajatukset ovat varsin lähellä Puhakaisen kokonaisvaltaista ja dialo-

gista valmennusfilosofiaa. Uskon, että tällä valmennusnäkemyksellä on nimenomaan

annettavaa lapsi- ja nuorisourheilulle. Tosin Puhakaisen näkemykset saivat ilmestyes-

sään varsin ankaraakin kritiikkiä, mutta nyt kun on muutama vuosi kulunut, niin ti-

lanne on selvästi muuttumassa. Ollaan selvästi avoimempia uusille näkemyksille ja

ihmisen kokonaisuus on ruvennut selvästi enemmän kiinnostamaan.

6.1. Puhakaisen humanistis-dialoginen valmennusfilosofia

Yhtenä käytännön sovelluksena dialogisuudelle urheilussa näen Jyri Puhakai-

sen humanistis-dialogisen valmennusfilosofian, vaikkei tämä suoraan pohjaudukaan

suoraan Martin Buberin filosofiaan,jota olen tässä työssä pitänyt lähtökohtana dialo-
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gisuuden osalta, vaan Lauri Rauhalan holistiseen ihmiskäsitykseen. Valmentajan ja

valmennettavan oikeasta kohtaamisesta tässäkin on kyse.

Puhakainen lähtee siitä ajatuksesta, että valmennustyössä on kyse erityislaatui-

sesta tutkimusvaikuttamisesta, jossa keskeisiä tekijöitä ovat valmennettava ihminen ja

häneen muodostuva dialoginen valmennussuhde. Tässä valmennussuhteessa valmen-

tajat ovat ihmistutkijoita, joilla on vastavuoroinen ja auttava suhde urheilijaan. He

ovat samalla aikaa tutkijoita, vaikuttajia ja terapeutteja. Lisäksi valmennuksellisessa

ihmistutkimuksessa valmennuksellisen tiedon muodostus ja sovellutus kietoutuvat

jatkuvasti yhteen niin, että urheilija on samalla kertaa tutkimuskohde, tutkimuspro-

sessi, valmennuksellinen muutostapahtuma ja valmennuksellinen tulos ja valmentaja

on taas dialogiin sidottu tutkimusvaikuttaja, joka oman maailmankuvansa ymmärtä-

misyhteyksien avulla tutkii urheilijaa ja aktiivisesti vaikuttaa häneen. Silloin kun ur-

heilija omien ymmärtämisyhteyksien avulla tulkitsee valmentajan sanoman ja opetuk-

sen ja muuttaa entistä toimintaansa, on valmentajan ja urheilijan välillä dialoginen

valmennussuhde, joka saa aikaan tuloksia tiedonmuodostus ja sovellutus ovat yhdis-

tyneet. (Puhakainen, 1997, 173–175)

Dialogisuuden avainkysymys valmentamisessa on se, kuinka toinen ihminen

pysyy toisena ihmisenä. Tällä Puhakainen tarkoittaa sitä, että valmentajan tulisi vält-

tää se ansa, että hän tuntisi valmennettavansa jo ennalta, sellaisena ja sellaisena. Hä-

nen tulisikin muistaa ja ottaa huomioon, että toinen ihminen on aidosti toinen ja pitää

dialogisen valmentamisensa edellytyksenä. (emt. 176.) Vaikutteita näkemykselleen

Puhakainen on saanut filosofi Juha Varrolta.

Puhakainen haluaa myös korostaa sitä väärinkäsitystä, mikä kohdistuu dialogi-

sanaan. Dialogi-sana on yleensä ymmärretty valmennuksessa vuorovaikutuksena, kun

se oikeasti tarkoittaa välissä olevaa. Puhakaisen mukaan dialogisen valmennuksen

lähtökohtana tulisi olla ajatus, että valmennuksessa on pyrittävä rakentamaan välitila,

jossa valmentaja ja urheilija voivat kohdata toisensa. Näin molemmat pääsevät esiin

ainutlaatuisina ja oman historiansa omaavina ihmisinä. (emt. 176.) Sen mitä tämä käy-

tännössä tarkoittaa, jättää Puhakainen sen arvoituksellisesti kertomatta. Valmen-

nuksessahan kiinnostaa nimenomaan se, että miten jokin asia vaikuttaa tai esiintyy

käytännön valmentamisessa. Tämän ”välitilan” muodostaminen riippuu aina tapaus-

kohtaisesti valmentajasta ja urheilijasta ja heidän välisestä suhteestaan sekä maail-

mantilanteesta.
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6.1.1. Humanistis-dialogisen valmennuksen 12 perusteesiä

Puhakainen on muodostanut humanistis-dialogisen valmennuksen 12 perustee-

siä, joissa hän vastaa kysymykseen, miten valmennuksessa voidaan kehittää koko-

naisvaltaista lähestymistapaa urheilijaan. Nämä teesit muodostavat valmennusta ylei-

sesti ohjaavan ohjelmaluonnoksen, strategian, jonka Puhakainen on muodostanut ho-

listisesta ihmiskäsityksestä käsin. Esittelen seuraavaksi hänen teesit lisäselvitysten ja

kommenttien kera.

Teesi 1.

”Ihmiskäsityksemme on perustavampaa laatua olevaa edellyttämistä ja sen

analyysi periaatteessa filosofinen asia. Koska valmennuksellinen ihmistutkimus kui-

tenkin aina edellyttää jotakin kannanottoa siihen, mitä ihminen on ja miten hän on

olemassa, on valmennustyötä tekevän tutkijan tai valmentajan pyrittävä selkeyttämään

ja arvioimaan omaa ihmiskäsitystään. Ihanteellisessa tapauksessa valmennus perustuu

analysoidulle ihmiskäsitykselle, joka on saatu ihmisen olemassaolotavan erittelyn

avulla.” (emt. 177–178)

Tällä Puhakainen tarkoittaa sitä, että valmennustyössä ja urheilussa on kyse

paljon monimutkaisimmista ongelmista kuin pelkästään urheilijan suorituskyvyn ke-

hittämisestä tai hänen tuloskuntonsa ja harjoittelunsa optimoinnista. Silloin kun toinen

ihminen valmentaa toista ihmistä, on aina kyseessä kompleksinen ja monimutkainen

tapaus ja ongelma. Tämä edellyttää ihmistutkijalta eli valmentajalta selkeää omaa ih-

miskäsitystä ja tämän erittelyä ja tarkastelua ja pohtimista. Ei ole yhdentekevää, kuin-

ka ja minkälaisista perusoletuksista valmentaja näkee toisen ihmisen eli urheilijan, ja

myös itsensä valmentajana. Valmennuksen perusongelma onkin se, että sekä tutkija

että tutkittavana oleva ovat ihmisiä. Tämän vuoksi valmentaja pystyy parhaiten lähes-

tymään valmennettaviaan, kun hänellä on riittävän selkeä ja pohdittu ihmiskäsitys.

Tämän ei tarvitse olla mitään monimutkaista tai korkealentoista, riittää, että valmenta-



76

ja ymmärtää itsensä, toiset ihmiset ja ihmisen suhteen maailmaan erilaisissa elämis-

maailmamme käytännöissä. (emt. 178–179)

Olen käsitellyt ihmiskäsitystä työni alkupuolella perusteellisemmin.16 Siellä

olen tuonut esille Rauhalan holistisen ihmiskäsityksen, jonka Puhakainen näkee par-

haimmaksi ihmiskäsitysmalliksi valmentajalle. Kuten hyvin on tullut esille, ihmiskäsi-

tys, ja mieluummin analysoitu sellainen, on peruslähtökohta valmennustyölle ja sen

aloittamiselle. Tämä varmistaa sen, että saamme ihmisestä kaiken sen olennaisen, mi-

kä liittyy valmennukseen.

Teesi 2.

”Valmennuksen parissa toimivan ihmistutkijan tulee olla ihmiskäsityksen

osalta selvillä siitä, että: i) mitään lopullista ja täydellistä vastausta kysymykseen, mi-

tä ihminen on, ei voida milloinkaan antaa. Ihmiskäsitys on aina jotakin sellaista, joka

on keskeneräinen ja jota voidaan filosofisesti yhä uudelleen ja uudelleen selventää. ii)

Valmennuksen lähtökohdaksi tarvittava ihmiskäsitys eroaa niistä empiiristen tietei-

den, soveltavan urheilun tutkimuksen ja yleisten valmennusoppien tuottamista ihmis-

kuvista, jotka esittävät vain tietyt aspektit urheilevan ihmisen kokonaisuudesta.” (emt.

180.)

Tämä teesi käsittelee ensimmäisen teesin tavoin ihmiskäsitystä ja tässä Puha-

kainen menee syvemmälle siinä, mitä hän valmennuksen ihmistyöllä tarkoittaa. Puha-

kainen haluaa tällä teesillä painottaa sitä, että ihmiskäsitys ei ole koskaan mitään lo-

pullista valmennuksen kannalta. Lisäksi tässä teesissä hän haluaa tuoda esiin eron ih-

miskäsityksen ja ihmiskuvan välillä valmennuksen kannalta. Ihmiskäsityksellä Puha-

kainen tarkoittaa kaikkia niitä käsityksiä ja olettamia, joita valmennuksellisella ihmis-

tutkijalla on hänen tutkimus- ja vaikuttamiskohteestaan ja jotka tiedostetusti tai tie-

dostamattomasti ohjaavat valmennustyötä. Ihmiskuvalla taas tarkoitetaan niitä kuvia,

joita empiiriset erityistieteet, biologis-fysiologinen urheilututkimus, urheilupsykologia

ja eri urheilulajien valmennusopit tuottavat ja muokkaavat. Näiden muodostamat ih-

16 sivuilla 15–24 lisää ihmiskäsityksestä.
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miskuvat, kuten esim. biomekaanisen ihmisen tai urheilupsykologisen ihmisen, eivät

koskaan voi muodostaa yhteen koottunakaan ihmiskäsitystä eli valmennuksen perus-

lähtökohtaa, koska ne eivät voi muuttua niiksi olettamiksi ja edellyttämiksi, joiden

pohjalta nämä kuvat on saatu. (emt. 181–182)

Ihmiskäsitys on kaiken kaikkiaankin paljon laajempi ja kattavampi kuin yk-

sittäiset ihmiskuvat, joiden varaan ei pelkästään voi valmennuksen suhteen laskea. On

kuitenkin selvää, että valmennuksellinen työskentely rakentuu pitkälle erilaisille ih-

miskuville, joten emme voi niitä täysin unohtaakaan. On selvää, että esim. urheilufy-

siologialla ja – psykologialla on paljon annettavaa valmennukselle. Ne täytyy vain

osata sovittaa oikein ihmiskäsitykseen.

Ihmiskäsityksellä on tärkeä rooli myös siksi, että valmentajan toiminta ei kos-

kaan ala tyhjästä. Hänellä on ihmiskäsitykseen liittyen valmennusta ja ihmistä kos-

keva esiymmärrys. Esiymmärrys tarkoittaa sitä, että ihmistyössä toimivalla on aina

jonkinlainen ymmärrys siitä, mitä ihminen on, mitä muut ihmiset ovat ja mitä hän itse

on. Esiymmärrys ohjaa toimintaa alusta alkaen, joten sen merkitys erilaisissa ihmis-

työn alueilla toimiville, kuten valmentajille, on erityisen tärkeä. Esiymmärryksen suh-

teen pohditaan niitä lähtöoletuksia ja valintoja, jotka jäävät käytännön toiminnassa

usein varjoon. Ihmiskäsitys ja esiymmärrys tuovat valmentamiseen mukaan myös ih-

mistyön edellyttämän filosofisen näkökulman.

Ihmisten valmentamisessa on aina mukana myös filosofiaa. Tähän viittaan jo

johdannon ensimmäisessä lauseessa17 ja se on siis mielestäni filosofian lähtökohta.

Filosofian osuutta urheilun ihmistyössä eli valmennuksessa ei Puhakaisenkaan mu-

kaan ole vielä täysin ymmärretty tai se on jätetty kokonaan huomioimatta (Puhakai-

nen, 1997, 21.). Ihmiskäsityksen mukaan tuominen valmennukseen tuo mukanaan fi-

losofisen näkemyksen, jota tarvitaan kokonaisvaltaisen valmennuksen luomiseen. Pu-

hakainen on mielestäni aivan oikeassa siinä, että tämä filosofinen puoli on jätetty

valmennuksessa aivan liian vähälle huomiolle. Perinteisiä valmennusnäkemyksiä on-

kin syytä hieman ravistella.

Teesi 3.
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”Ihmisen asema todellisuudessa on poikkeuksellinen. Hän on ikään kuin ole-

massaolossaan determinoitu olemaan muuta kuin pelkkä mekaanisten lakien alainen

objekti. Hänen kaikki suhteensa maailmaan ovat jo tutkivia ja selittäviä, koska ihmi-

sen koko olemassaolon struktuuri, ilman tajuntaakin, jäsentää ja muuttaa maailmaa.

Tällaisena ’tutkimussysteeminä’ hän on jo kohtalonomaisesti sidottu muodostamaan

oman ihmiskeskeisen merkitystodellisuutensa ja velvoitettu eettisten ratkaisujen alai-

suuteen. Koska ihmisellä on tämänkaltainen erikoisasema, on se otettava huomioon

niissä ratkaisuissa, joiden varassa valmennuksellisia ongelmia ja urheilevaa ihmistä

tarkastellaan.” (emt. 184.)

Tällä teesillä Puhakainen tuo esiin sen, että ihminen ei ole koskaan tulkitta-

vissa ja selitettävissä vain luonnonobjektina luonnontieteellisin menetelmin ja ettei

valmennuksessa toteutettavassa ihmistutkimuksessa voida sulkea pois ihmisen mer-

kitystodellisuutta eikä eettisiä lähtökohtia. Urheilevaa ihmistä ei koskaan voi pitää

vain koneen kaltaisena ja materialismin ja luonnontieteellisen asenteen mukaisena

”organismi-esineenä”. Ihminen on aina jotakin enemmän, kuin pelkkä mekaaninen

objekti. Tämä tarkoittaa sitä, että valmennuksessa urheilijaa on aina tarkasteltava

avoimena järjestelmänä eikä suljettuna koneen kaltaisena systeeminä. Urheilijan toi-

minta on itseohjauksellista, usein ainutkertaista ja vaihtelevaa ja muuttuvaa. Urheilija

punnitsee eri vaihtoehtoja ja etsii ja tutkii uusia ja hänet on aina nähtävä ainutkertai-

sena hänen olemassaoloehdoistaan käsin. (Puhakainen, 1995, 184–186)

Puhakainen korostaa tässä aivan oikein, ettei urheilija eikä varsinkaan nuori

urheilija ole kone, joka on ohjelmoitavissa miten tahansa ja ilman tämän tahtoa. Täl-

laisiakin koulukuntia on valitettavasti ollut (esim. entinen DDR ja Neuvostoliitto),

mutta nyt onneksi näyttää siltä, että yleisesti on siirrytty tai siirtymässä ihmisystävälli-

sempään valmennukseen. Tämä teesi nostaa esille myös urheilun eettisyyden. Ollaan-

ko valmiita tekemään menestyksen eteen mitä tahansa vai halutaanko, että valmennus

ja urheilututkimus ovat eettisesti hyväksyttävissä? Tämä asia on nostettu esiin monta

kertaa, mutta se onkin syytä pitää koko ajan mielessä.

Teesi 4.

17 ” Filosofian harjoittaminen on osa elämää”
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”Urheileminen, käytännön valmennus ja erityisesti valmennukseen liittyvä tut-

kimus ovat ihmisen erityisiä tapoja ymmärtää maailmaa. Niiden merkitys on erityi-

sesti urheilijoiden itseymmärryksen kannalta suuri, mutta ne ohjaavat samalla voi-

makkaasti myös kaikkien ihmisten maailmasuhteita ja elämismaailman ymmärtä-

mistä. Tämä asettaa kaikille urheilun parissa toimiville ankaran eettisyyden vaatimuk-

sen: urheilemisen, käytännön valmennustyön, tutkimuksen ja urheilua välittävän me-

dian on asetuttava järkevällä ja eettisesti hyväksyttävällä tavalla siihen merkitystodel-

lisuuteen, jossa ihminen kokonaisuudessaan elää.” (emt. 189.)

Eettisyyden lisäksi tässä teesissä korostetaan sitä, että urheileminen on aina

”vain” osa ihmisen elämää, eikä sitä voi tarkastella irrallaan muusta elämästä erotet-

tuna. Tämä sulkee mielestäni pois totalitaarisen ja autoritaarisen valmentamisen pois.

Ollaan varsin arveluttavalla tiellä, jos urheilijan koko muu elämä supistetaan vain pal-

velemaan urheilua, ei ainakaan niin, että ehdot tulevat urheilijan ulkopuolelta. (emt.

189.) Valmennuskin on vain osa inhimillistä toimintaa ja on eräs valmentajan olemas-

saolon tapa ja perustuu ihmisenä olemiseen ja toteutuu kunkin valmentajan ihmisenä

olemisen sisällä. Valmennus ei ole mikään rooli, vaan se avautuu aina ihmisestä ja on

ihmisen olemassaolotapa. Tämä sama koskee tietenkin myös urheilijaa. (Puhakainen,

1997, 25.)

Puhakainen on esittänyt valmennukselle neljä keskeistä perusarvoa, jotka poh-

jautuvat Martti Lindqvistin sairaanhoidon etiikan tutkimuksiin, ja joihin kaiken val-

mennustyön tulisi perustua. Nämä perusarvot ovat: ihmisarvo, integriteetti, oikeu-

denmukaisuus ja itsemääräämisoikeus. (Puhakainen, 1995, 189–191)

Ihmisarvolla tarkoitetaan sitä, että valmennustyön perustana nähdään jokaisen

ihmisen henkilökohtainen arvo. Ihminen on aina päämäärä itsessään, eikä pelkkä vä-

line toiselle ihmiselle. Ihmisellä on aina itseisarvoa, eikä vain välineellistä arvoa. Ih-

misarvo on myös ehdoton, jakamaton ja kaikille yhteinen. Yksilön arvokkuutta ei siis

tule koskaan mitata esim. arvokisamenestyksen tai taloudellisen menestyksen mu-

kaan. Yksilön arvokkuus tulisi pitää mielessä myös silloin kokonaisvaltaisesta ja am-

mattimaisesta valmentautumisesta, so. elämä kulkee valmennuksen ehdoilla. Ihmisar-

von tulisi säilyä myös totalitaarisessa valmentautumisessa. (emt. 191.)
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Integriteetillä tarkoitetaan ihmiselämän kokonaisuutta, eheyttä, itsenäisyyttä ja

loukkaamattomuutta. Tämä on toinen tärkeä ihmisoikeudellinen periaate. Urheilijaa

tulee tällöin lähestyä subjektina, jolla on oikeus eheään ihmisenä olemiseen. Tämä on

ristiriidassa sen valmennusnäkemyksen kanssa, jossa urheilija pyritään jakamaan osiin

ja manipuloimaan näiden osien toimintaa. Integriteetti tulisikin nähdä eettisenä vaati-

muksena tarkastella rajattuja merkitysyhteyksiä ja pyrkimyksiä urheilijan olemassa-

olon kokonaisuuden kannalta. (emt. 191–192)

Oikeudenmukaisuudella on varsin monia eri merkityksiä. Valmennustyön

kannalta voidaan yhtyä yhteen perusperiaatteeseen, jonka mukaan ihmiset ovat vas-

tuussa toisistaan silloin, kun joku yksilö ei pysty pitämään huolta itsestään. Toinen

merkitys on se, että urheilijoita on kohdeltava yhteisen ja yhdessä hyväksytyn moraa-

lisen normiston mukaisesti. Ketään ei tulisi syrjiä tai suosia toisten kustannuksella.

Näin johdonmukaisuus on myös yksi oikeudenmukaisuuden määritelmistä. (emt. 192

– 193)

Itsemääräämisoikeudella Puhakainen tarkoittaa sitä, että ihmisellä on oikeus

päättää elämästään siten, että hän on osallisena kaikissa niissä päätöksissä ja arvioin-

neissa, jotka koskevat häntä ja hänen persoonaansa. Urheilussa ja valmennuksessa

tämä tarkoittaa sitä, että urheilija nähdään hänen omien tarpeittensa, edellytyksiensä ja

mahdollisuuksiensa valossa. Valmennus ja harjoittelu eivät saisi koskaan olla ristirii-

dassa näiden seikkojen kanssa. Näin urheilija itse pystyy helpommin ohjaamaan omaa

urheilijan elämäänsä ja valmentautumisen prosessiaan. (emt. 194.)

Nämä neljä perusarvoa ovat Puhakaisen mielestä keskeisiä, jos ja kun halutaan

sitoutua siihen, että valmennuksessa kokonaisuudessaan pyritään näkemään urheilija

ihmisenä, eikä pelkästään koneen kaltaisena objektina, joka on kontrolloitavissa ja

hallittavissa kuten muutkin koneet. Valmennuksessa tulisikin aina olla käsitys siitä,

miten ihmisarvo, integriteetti, oikeudenmukaisuus ja itsemääräämisoikeus tulevat jo-

ko suojelluiksi tai uhatuiksi. Nämä neljä perusarvoa ovat määrittämässä ihmi-

syysidentiteetin suuntaa ja ovat ihmisyyden etiikan kulmakiviä. Tämä on mahdollista

myös urheilun ja valmennuksen maailmassa. (emt. 194–195)

Olisi ymmärrettävä, etteivät edellä mainitut ”pehmovalmennuksen” perusarvot

suinkaan sulje pois kovia urheilullisia tavoitteita ja tuloksia. Nämä arvot ovat edelleen

kehittämässä urheilua oikeaan ”urheilijaystävällisempään” ja avoimempaan suuntaan.
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Teesi 5.

”Valmennuksessa on alusta alkaen tähdättävä holistisuuteen urheilijan kehittä-

misessä. Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, että urheilija olisi nähtävä tasalaatuisena

kokonaisuutena. On periaatteessa mahdotonta valmentaa ketään ilman, että valmen-

nusta tarkastellaan mielekkäinä osa-alueina. Valmennustyötä tekevien on kuitenkin

pidettävä osaerittelyjä tehdessään johtoajatuksenaan sitä, että urheilija on kompleksi-

nen kokonaisuus, jonka olemassaolon eri ulottuvuuksia ei voida palauttaa toisiinsa.

Niin ikään vasta urheilijan kokonaisuus on se hänen olemassaoloaan ilmentävä mer-

kitysyhteys, johon nähden urheilijan kehittymistä ja valmennuksellista toimintaa voi-

daan arvioida.” (emt. 195.)

Tämän teesin sisältö on tullut varsin hyvin esille jo aikaisemmin ja se korostaa

siis holistisuuden roolia myös urheilussa ja valmennuksessa. Lähtökohtana Puhakai-

nen pitää siis Lauri Rauhalan holistista ihmiskäsitystä, jota olen käsitellyt työni alku-

päässä. Holistisuudella on tärkeä osuus urheilijan kehittämisen suhteen ja erityisesti

silloin, kun ollaan tekemisissä lasten ja nuorten urheilun parissa. Koska nuori tai lapsi

ei pysty siinä määrin kontrolloimaan urheiluaan kuin aikuinen, on tärkeää, ettei hänen

monipuolista kehitystä tukahduteta tai häiritä. Hänen harjoitteluaan ja valmennustaan

ei pidä kiihdyttää liian varhaisessa vaiheessa, eikä häntä saa nähdä ihmisenä pelkäs-

tään hänen urheilullisten suoritustensa, lajin vaatimien ominaisuuksiensa tai lajivalin-

tansa valossa. Nuori urheilija on aina paljon enemmän. (emt. 195–196)

Teesissä viitataan myös siihen, että valmennuksessa on aina kyse kompleksi-

sesta kokonaisuudesta, joka muodostuu kunkin urheilijan yksilöllisestä situationaali-

sesta säätöpiiristä, eikä yhdentyyppisten lähestymistapojen ja menetelmien avulla

voida ratkaista tätä monimutkaista ongelmaa. Tarvitaan aina kokonaisnäkemys urhei-

lijasta, mikä ohjaa koko valmentautumisen prosessia. Urheilijan elämä on aina koko-

naisuus, ja valmennus saa mielensä ja merkityksensä tämän yksittäisen ihmisen elä-

mismaailman kautta. (emt. 196–197)
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Teesi 6.

”Valmennuksen kohteena on viime kädessä aina yksilö. Siksi valmennuksessa

on pyrittävä kollektiivisen massavalmennuksen sijaan etsimään sellaisia tutkimuksel-

lisia ja valmennuksellisia menetelmiä, joiden lähtökohtana on eksistenssikohtaisuuden

perusajatus.” (emt. 197.)

Puhakaisen valmennus korostaa yksilöä ja yksilön ainutlaatuisuutta, niin myös

tämäkin teesi. Yksittäisen ihmisen elämää ja sen ainutlaatuisuutta voidaan ymmärtää

parhaiten kunkin yksilön ainutlaatuisten olemassaoloehtojen avulla. Tämä on otettava

huomioon myös valmentamisessa, muutoin urheilijasta ”menetetään” jotain olen-

naista. Humanistis-dialoginen valmennus korostaa aina yksilökohtaisuuden merki-

tystä. Tällainen yksilökohtainen valmennus ja eksistenssikohtaisuuden ajatus on on-

neksi alettu ymmärtämään ja oivaltamaan sen tärkeys yhä paremmin urheilun parissa.

Näin varsinkin yksilölajeissa, joukkuelajeissa kynnys on paljon korkeampi ja se vaatii

paljon suurempaa uskallusta ja rohkeutta ruveta puhumaan yksilön puolesta ja tämän

eksistenssistä. (emt. 197–198)

Henkilökohtainen valmennussuhde on siis ensi arvoisen tärkeää varsinkin

aloittelevan nuoren urheilijan kohdalla. Urheilijat ovat aina yksilöitä. Tämän tulisi

muistaa myös valmentaja, jos hänellä on useita henkilökohtaisia valmennettavia sa-

manaikaisesti. Jokainen urheilija vaatii oman henkilökohtaisen valmennussuhteensa

valmentajaan. Se, mikä on todettu hyväksi jollekin toiselle urheilijalle, ei välttämättä

sovi toiselle lainkaan. Joukkuelajeissa henkilökohtainen valmennus on vaikeampaa,

koska niissä valmennus tapahtuu pääosin kokojoukkueelle tehtynä. Tästä voivat esim.

herkät ja yksilöllisemmät urheilijat joskus kärsiä. Samoin on myös henkilökemian

kanssa. Kaikki ihmiset eivät tule toimeen toistensa kanssa ja joukkuelajeissa esiintyy-

kin luonnollisesti enemmän konflikteja kuin yksilölajeissa. Onneksi tällainen yksilö-

kohtainen valmennus on ymmärretty valmennuksessa yhä paremmin. Puhakainen

käyttää tästä termiä eksistenssikohtaisuuden johtoajatus (emt. 197.).

Myös urheilutieteellisen tutkimuksen tulisi muistaa, että urheilija on aina ai-

nutlaatuinen yksilö ainutlaatuisten olemassaoloehtojensa kanssa, eikä vain ainoastaan

numeroita ja lukuja. Urheilija on aina jotain muuta kuin kollektiivinen ja historiaton
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keskiarvoluomus. Urheilija on aina riippuvainen omasta historiallisuudestaan ja situ-

atioonaalisesta säätöpiiristään. Valmennuksessa olisikin tärkeää kunkin urheilijan yk-

silöhistorian paljastaminen ja tämän ottaminen huomioon valmennuksessa. Urheilijaa

ei tule valmentaa teoreettisena abstraktiona, vaan valmennus tulisi ymmärtää yksilö-

historiallisena ihmistutkimuksena. Omin tutkimustyyppi yksilöhistoriallisessa ihmis-

tutkimuksessa on Puhakaisen mukaan tapaustutkimus. Tässä Puhakainen seuraa jäl-

leen Lauri Rauhalan ajatuksia. Tapaustutkimuksen peruslähtökohdan mukaan val-

mentajan tai tutkijan tulisi pyrkiä rekonstruoimaan dialogissa urheilijan kanssa sen

yksilöhistoriallisen kokonaisuuden, joka on kokonaisuudessaan tai vain tietyltä osin

valmennuksellisten muutospyrkimysten kohteena. Valmennuksen kannalta on tärkeää

tietää esim. miten urheilija on harjoitellut ja kilpaillut aikaisemmin, kuinka hän näkee

oman urheilemisensa kokonaisuuden ja kuinka esim. opiskelu, työ, perhe ja muut har-

rastukset sovittautuvat hänen urheilemisensa kanssa. Valmennuksessa tulisikin ottaa

esimerkkiä niistä ihmistutkimuksen ja ihmistyön alueilta, joissa eksistenssikohtaisuu-

den johtoajatus ja dialogisuuden merkitys on jo selkeästi ymmärretty. Tällaisia ovat

Puhakaisen mukaan mm. psykoterapia, kasvatus, lääkärin diagnostisoiva toiminta ja

sairaanhoitajien hoitotyö. (emt. 198–200)

Teesi 7.

”Valmennuksen ytimenä on pidettävä urheilijan kokemusmaailmaa. Koko val-

mennusprosessia on tarkasteltava humanistisen ongelman asettelun näkökulmasta,

jonka mukaan juuri urheilijan arvostukset, odotukset, tavoitteet, pelot, toiveet jne.,

ovat valmennustyössä keskeisiä valmennuksellisia ongelmia. Ne ovat valmennuksen

inhimillistä ulottuvuutta ja niihin joudutaan valmennustyössä aina vastaamaan, vaikka

näitä kysymyksiä yritettäisiin väistää.” (emt. 200–201)

Tämä teesi tuo urheiluun mukaan inhimillisen puolen, eikä sen merkitystä tule

väheksyä tai unohtaa urheilun kovassa maailmassa. Ihminenhän on inhimillinen olen-

to. Ihminen on ja pitää itseään elävänä, kokevana, tuntevana ja tiettyihin tavoitteisin

pyrkivänä ihmisenä, näin myös hänen urheilunsa suhteen. Silloin kun valmennus näh-

dään humanistisena ilmiönä, tulisi tämän seikan olla valmennuksellisten muutos-
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pyrkimysten lähtökohtana. Kun valmennusta tarkastellaan humanistisesta ja inhi-

millisen kokemuksen näkökulmasta, biologis-fysiologinen lähestyminen urheilijaan

on aina rajoittunutta ja omaa valmennuksessa vain rajoitetun roolin. Medikalisoiva18

ja biologisoiva valmennusnäkemys sivuuttaa väistämättä valmennuksen merkitysto-

dellisuuden, eikä voi saada kosketusta urheilijan ymmärtävään kosketukseen, koke-

muksiin, tunteisiin, urheilijan mukana olemiseen eri kokemuksissa ja elämyksissä.

Nämä ovat varsin keskeisiä tekijöitä urheilijan itsensä kannalta. Tämän vuoksi ei ole

perusteita sille, että medikalisoivan biologis-fysiologisen valmennusnäkemyksen tuli-

si olla valmennuksessa niin keskeisessä roolissa kuin mitä se on ollut. Kun taas tar-

kastellaan valmennusta humanistisesta lähtökohdasta käsin, on mahdollista päästä dia-

logiin valmennuksellisen tutkimus- ja vaikuttamiskohteen kanssa ja tarkastella urhei-

lemista ja valmennusta siinä inhimillisessä merkitysyhteydessä, jossa ne molemmat

esiintyvät. Tällöin ollaan kiinnostuneita urheilijan elämyksellistä kokemuksista ja

näihin pyritään valmennuksessa dialogin avulla paneutumaan. Urheilijan kokemuksia

tulee tarkastella siinä ainutlaatuisessa merkitysyhteydessä, jossa ne todellistuvat ja

näin tapahtuu kun urheilua tarkastellaan humanistisesta ja inhimillisen kokemuksen

lähtökohdista käsin. (emt. 201–202)

Teesi 8.

”Jokaisella urheilijalla on ainutkertainen ja pääosaltaan ainutlaatuinen elämän-

tilanne. Siinä vallitsevista asiantiloista tarjoutuvat ne konkreettiset ja ideaaliset aiheet,

joiden varassa urheilijan kehollinen olemassaolo rakentuu ja hänen subjektiivinen

maailmankuvansa muodostuu. Kun urheilija on sidoksissa omaan elämäntilantee-

seensa, ei hän ole valmennuksellisessakaan mielessä ymmärrettävissä ilman sitä maa-

ilmaa, jota hän elää. Siksi valmennuksessa on painotettava voimakkaasti urheilijan

situationaalisuuden ymmärtämistä ja siihen vaikuttamisen merkitystä.” (emt. 202–

203)

18 Medikaalisaatiolla tarkoitetaan sitä pyrkimystä ja näkemystä, jossa pyritään kaiken (inhimillisen
elämän) lääketieteellistämiseen. Ongelmat ihmistyön eri muotojen, kuten urheilun parissa, ovat usein
muunlaisia kuin lääketieteellisiä vaikka ne sellaisina halutaan nähdäkin.
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Tämä teesi korostaa edelleen yksilöllistä valmennusta ja ottaa nyt keskipistee-

seen situationaalisuuden ja urheilijan olemassaolon eri perusmuotojen yhtyeenkietou-

tumisen. Myös situationaalisuutta olen tarkastellut tarkemmin esitellessäni holistisen

ihmiskäsityksen.

Situaation merkitys urheilijan olemassaolon rakentajana ja valmennukseen

vaikuttavana tekijänä on jäänyt toistaiseksi monelta huomaamatta ja noteeraamatta.

On menty harhateille esim. silloin kun on kopioitu ja matkittu jonkun toisen urheili-

jan, joukkueen tai valtion valmennusmetodeja ja alettu soveltamaan niitä omassa val-

mentautumisessa ottamatta huomioon sitä seikkaa, että urheilijoiden, joukkueen situ-

aatiot ovat aina erilaiset. Jokaisella urheilijalla on oma elämäntilanteensa ja – histori-

ansa, situaationsa, joka on erinomaisen tärkeää muistaa suunniteltaessa valmennusta

ja valmennusmenetelmiä. Valmennus täytyisi aina toteuttaa urheilijan maailmasuh-

teen ehtojen mukaan. Sama koskee myös valmennuksen kehittämispyrkimyksiä ja

menetelmällisiä kysymyksiä. Ei pidä kuitenkaan epäillä, ettei Suomessa olisi näin teh-

ty yksittäisissä tapauksissa yksittäisten urheilijoiden ja valmentajien kohdalla, tämän

tulisi näkyä myös koko suomalaisen valmennuksen yhtenä peruslähtökohtana. (emt.

203–205)

Teesi 9.

”Valmennustyössä on entistä enemmän kiinnitettävä huomiota urheilijan ke-

hon ekologiseen tasapainoon. Tämä edellyttää tutkimuksellisessa ja valmennukselli-

sessa mielessä holistisempaa otetta kaikilta valmennuksen parissa työskenteleviltä

henkilöiltä, erityisesti niiltä, jotka vastaavat niistä tutkimuksellisista ja valmennustek-

nologisista kehittämishankkeista, joissa etsitään urheilijan fyysisen suorituskyvyn ää-

rirajoja.” (emt. 205.)

Nykyinen huippu- ja kilpaurheilu on ajautunut tilanteeseen, jossa kilpailu on

kiristynyt jatkuvasti ja on pyritty suorituskyvyn maksimointiin kaikin mahdollisin

keinoin, jopa kiellettyjen ja terveydelle haitallisten menetelmien avulla. Urheilijoiden
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elimistöt on pyritty virittämään äärimmilleen, jotta pääsy huipulle ja siellä pysyminen

olisi mahdollista. Tätä ei kuitenkaan ole kaikkien elimistöt kestäneet ja sanonta ”Ur-

heilija ei tervettä päivää näe” on pitänyt paikkansa valitettavan monen urheilijan koh-

dalla. On seurannut vammoja ja myös ylirasitustiloja ja loppuun palamisia ja valitetta-

vasti jotkut eivät ole toipuneet näistä koskaan. Ja tämänhän ei pitäisi olla urheilun

päämäärä, eihän? Voidaankin puhua urheilun riskiyhteiskunnasta, jossa vaarannetaan

urheilijan kehon ekologista tasapainoa19. (emt. 206.)

 Urheilun parissa toimivien ihmisten tulisi paremmin tiedostaa se tosiasia, että

kehitettäessä yhä uusia valmennusteknologisia menetelmiä, harjoiteltaessa yhä ko-

vemmin ja tehokkaammin ja tarkasteltaessa urheilua evolutiivisen suorituskyvyn

maksimoinnin ja voittamisen näkökulmasta, horjutetaan yhä enemmän urheilijan ke-

hon ekologista tasapainoa ja luodaan eettisesti yhä arveluttavampaa urheilua ja vaa-

rannetaan myös sitä luontoa, jossa urheilija elää. Valmennuksessa tulisikin lähteä en-

tistä holistisemmasta lähtökohdasta ja ajattelusta, jossa urheilijan kehollista olemassa-

oloa lähestytään tarkoituksenmukaisuusperiaatteesta ja ekologisesta näkökulmasta

lähtien. Tällöin vastuu on erittäin suuri niillä valmentajilla, urheilulääkäreillä, huppu-

urheilun tutkijoilla ja urheilujohtajilla, jotka toimivat suorituskyvyn äärirajoilla toimi-

van urheilemisen parissa. (emt. 206.)

Tarkasteltaessa ja kehitettäessä urheilijan kehon ekologista tasapainoa ja tar-

kastelutapaa, olisi hyvä ottaa lähtökohdaksi holistinen ihmiskäsitys ja sen kehon pro-

sessien tarkoituksenmukaisuutta, sisäistä historiaa ja kokonaistilannetta korostava tar-

kastelutapa. Tämä olisi keino sen oivaltamiseen, että urheilijan kehollinen olemassa-

olo muodostaa oman suhteellisen itsenäisen ekosysteemin, jonka luonteeseen liittyy

itseään uudistava ja elämää ylläpitävä ominaisuus sekä johonkin laajempaan yhtey-

teen kuten, luonnon kiertokulkuun, Jumalan luomisprosessiin, ihmisen olemassaoloon

jne. liittyvä tarkoitus. Tämä taas voisi olla keinona siihen, ettei urheilijaa ymmärret-

täisi koneen kaltaisena oliona eikä valmennuksessa puhuttaisi urheilijasta tietokone-

ja autoanalogioiden avulla (esim. virittää, ohjelmoida, jne.). (emt. 208–209)

Teesi 10.

19 Termi ”kehon ekologinen tasapaino” on Timo Klemolan käyttämä termi.
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”Sekä yleistävä että yksilökohtainen tiedonmuodostus ovat molemmat tarpeel-

lisia valmennuksen kannalta. Niiden valmennuksellisessa hyödyntämisessä on sovel-

lettava eksistenssikohtaisuuden lähtökohtaa ja otettava huomioon, ettei mikä tahansa

tutkimus tuota tuloksia, joita voidaan yleistää monia ihmisiä koskevaksi.” (emt. 209–

210)

Tämä teesi ottaa kantaa yleistävään ja yksilölliseen valmennukseen ja niiden

väliseen suhteeseen. Teesissä korostetulle eksistenssikohtaisuudelle ja sen johtoaja-

tukselle perustuvalle valmennukselle on luonteenomaista se seikka, että valmennuk-

sellinen tiedonmuodostus ja saatu tieto lähtee kustakin yksilöstä ja myös päätyy tähän

yksilöön. Tutkimuksen ja valmennuksen ja valmentaja-urheilija suhteen avulla saatu

tieto urheilijasta, kuten tieto fyysisestä suorituskyvystä, taitotasosta, motivaatiosta,

henkisistä potentiaaleista jne. käytetään välittömästi hyväksi tämän yksilön auttami-

sessa so. urheilijan tulevaa valmennusta suunniteltaessa ja kehitettäessä. (emt. 210.)

Dialogisuhteessa urheilijaan valmentaja ja valmennuksellinen ihmistutkija

saavuttavat ja tuottaa monitahoista tietoa koko valmentautumisen prosessista ja dialo-

gin molemmista osapuolista. Tämä valmennuksellinen tiedonmuodostus on edellytys

sille, että voidaan tavoitella niitä valmennuksellisia muutoksia, joiden on katsottu ole-

van tarpeellisia ja tärkeitä. Myös se, mihin valmennuksessa tulisi pyrkiä ja tähdätä,

edellyttää valmennuksellisessa dialogissa muodostettua tietoa. Näin voidaan varmis-

tua siitä, että valmennuksen molemmat osapuolet ovat tietoisia ja voivat sitoutua val-

mennuksellisiin tavoitteisiin ja niiden takana oleviin arvostuksiin. (emt. 210.)

Pyrittäessä yleiseen tiedonmuodostukseen valmennuksessa, on tärkeää muis-

taa, ettei yleistäminen neutralisoi ainutlaatuisia yksilöitä ja että yleistämiselle on jokin

tiedollinen perusta. Yleistävän tiedonmuodostuksen kohdalla tulisikin pyrkiä kehittä-

mään ihmisen perusluonteelle ominaista lähestymistapaa. Tähän avaa madollisuuksia

hermeneuttinen tieteenfilosofia ja monien eri ihmistutkijoiden kehittelemä laadullinen

ihmistutkimus, joka antaa mahdollisuuden tarkastella valmennukseen liittyvää yleis-

tämisen tarvetta uudelta perustalta. Laadullisessa ihmistutkimuksessa urheilijoita tar-

kastellaan heidän omassa merkitysyhteydessään todellistuvina ihmisinä, eikä laadut-

tomina ja esineellisinä yksikköinä, jotka ovat luvuin korvattavissa. Urheilijoiden ole-

massaoloa ja toimintaa ymmärtämällä voidaan kehittää myös useampia ihmisiä kos-
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kevaa valmennuksellista teoriaa. Esimerkkinä hermeneuttisesta lähestymistavasta

voidaan esittää urheilijoiden ”itsetutkimuksen” muodossa tuotetut elämänkerrat. Näil-

lä voi tapauskohtaisuuksiensa lisäksi olla annettavaa myös valmennuksellisessa mie-

lessä. (emt. 210–211)

Teesi 11.

”Dialogis-humanistinen valmennus edellyttää kokonaan uudenlaista käsitystä

valmennuksesta sekä valmennustieteiden tehtävästä ja roolista.” (emt. 212.)

Puhakaisen dialogis-humanistisen valmennuksen lähtöajatuksena ja perustana

on ollut kehittää uudenlaista valmennusfilosofiaa, jonka teemana on ”kohti ihmisen

valmentamista”. Tähän ei ole nykyisillä valmennusfilosofioilla päästy ja siksi tarvi-

taan uudenlaista valmennusfilosofiaa, jolla on uusi ja erilainen käsitys valmennuk-

sesta ja valmennustieteiden tehtävästä ja roolista. Puhakainen peräänkuuluttaa urhei-

lun parissa toimivilta kriittistä reflektiivistä asennetta ja nykyisen valmennuksellisen

valtavirtauksen kriittistä arvioimista, joka uskoo lääketieteen, fysiologian, biomeka-

niikan ja erityisten valmennuksen tutkimusyksiköiden vaikuttavan tulevaisuuden val-

mennukseen yhä enemmän. (emt. 214–215)

Itse näen Puhakaisen dialogis-humanistisen valmennuksen erittäin tervetullee-

na urheiluvalmennuksen kentälle. Vaikka se on enemmän teoreettinen esitys valmen-

nuksesta, on sillä mielestäni paljonkin annettavaa myös käytännön valmennukselle.

Lisäksi totuttujen tapojen ja menetelmien kyseenalaistaminen ja uudelleen arviointi

ovat tärkeässä roolissa kehityksen tiellä.

Teesi 12.

”Valmennuksen yksi tärkeimmistä tehtävistä on urheilijan individuaation, ai-

doksi yksilöksi tulemisen edistäminen. Siksi valmennuksessa tulisi entistä enemmän
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tukea sitä kehitystä, jossa urheilija ottaa oman itsetuntemuksensa ja luovuutensa val-

mennukselliseen käyttöön.” (emt. 214.)

Puhakaisen valmennusajattelun perusidea on yksilön korostaminen ja tämän

hän tuo esille myös viimeisessä teesissään. Viime kädessähän urheilija itse on se hen-

kilö, joka tuntee oman kehonsa parhaiten. Ja urheilijan kuten kenen tahansa keho on

viisas, jos sitä osaa oikein kuunnella. Tämän takia olisi optimaalisinta, jos urheilija

ottaisi myös enemmän vastuuta harjoittelustaan ja valmennuksestaan, koska hänellä

on siihen myös parhaat edellytykset. Kynnys urheilijan omakohtaiselle valmentami-

selle on kuitenkin suuri. Joka tapauksessa ihmisen omakohtaisia arvioita itsestään tu-

lisi kunnioittaa. Tämän tulisi olla myös valmennuksen yhtenä perustekijänä ja edelly-

tyksenä. Ihminenhän on jo omassa olemassaolossaan määrätty olemaan ainutkertainen

ja itseohjauksellinen yksilö. Tästä johtuen kukaan toinen ihminen ei voi astua urheili-

jan paikalle, eikä omata hänen ymmärtämisehtojaan tai ymmärtää häntä välittömäm-

min ja aidommin kuin hän itse. Valitettavasti vallalla on ollut sellainen näkemys, joka

on vähätellyt yksilöä ja itsevalmennukseen tähtääviä valmennuksellisia pyrkimyksiä.

On katsottu, että urheilijan parhaaksi auttajaksi edellytetään lähes aina toinen henkilö

kuten valmentaja, lääkäri tai urheilupsykologi. Ulkopuolinen tutkija siis sanoo, missä

on vika ja kuinka se tulisi korjata.

Jotta voitaisiin päästä paremmin itsevalmennukseen käsiksi, tulisi ymmärtää

yhä paremmin ajatus aidosta individuaatiosta valmennuksen keskeisenä lähtökohtana.

Tällöin valmennuksessa ensimmäinen ja tärkein tekijä on yksilöllisyyden arvon tun-

nustaminen ja itsetuntemukseen rohkaiseminen ja pyrkiminen. Vain näin urheilija

voisi tulla aidoksi itsekseen ja oppia tuntemaan itsensä ja kehonsa paremmin. (emt.

214–215)

Käytännön valmennuksessa olisi tärkeää, että urheilijaa lähestyttäisiin val-

mennuksen käytännön tilanteissa valmennuksen ensisijaisena subjektina. Samoin ur-

heilijan taitoa analysoida kokemaansa tulisi hyödyntää valmennusprosessissa. Val-

mentajan tulisikin kehottaa urheilijaa itseohjauksellisuuteen, tehdä itseään ikään kuin

itseään toimettomaksi urheilijan kokemusten ja tietämyksen karttuessa. Itseanaly-

sointi, mietiskely ja hiljentyminen olisivat urheilijan itsevalmennusta. Samalla nämä
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toimisivat myös keinoina urheilijan henkisen potentiaalin löytymiselle ja henkiselle

kehittymiselle urheilijana ja ihmisenä. (emt. 215.)

Urheiluun ja kilpailuun kuuluu aina voitto, mutta sen ei täydy olla kaikki kai-

kessa. Individuaation ottaminen voisi olla mukana siirryttäessä hupulle ja voittami-

seen tähtäävästä urheilusta itsen kasvun ja tutkimisen projektiin. Tämän ei tietenkään

tarvitse sulkea huippu- ja kilpaurheilua pois. Tällöin on vastuu kuitenkin ennen kaik-

kea urheilijalla itsellään. Kukaan toinen ei voi auttaa urheilijaa kehittämään itseään

ihmisenä. Yhtenä päämääränä dialogis-humanistisella valmennusfilosofialla on siis

se, että urheilija ottaa yhä enemmän vastuuta valmennuksestaan eli harrastaa ns. itse-

valmennusta. Tämä tulee kysymykseen kokeneempien urheilijoiden kohdalla. Urheili-

jat ovat omaksuneet valmentajaltaan riittävästi valmennustietoutta ja samanaikaisesti

he ovat kehittyneet ja kasvaneet ihmisinä ja urheilijoina niin, että he ovat valmiita ot-

tamaan vastuuta myös valmentautumisestaan yhä enemmän. Monet huippuvalmenta-

jat ovat sanoneet, että silloin kun he ovat tehneet työnsä hyvin, kun he ovat tehneet

itsensä työttömiksi, eli siis urheilijat voivat ottaa itse vastuuta valmennuksestaan. Tä-

mä hiukan kärjistetysti. Urheilijat tulevat aina tarvitsemaan valmentajia, neuvonanta-

jia ja erilaisia avustajia. Kyse on vain viime kädessä siitä, kuinka kovan vastuun he

itse ovat valmiita ottamaan urheilustaan.

6.1.2. Kohti ihmisen valmentamista

Puhakainen päättää dialogis-humanistisen valmennusteoriansa kappaleeseen,

jonka päämääräksi hän asettaa ”kohti ihmisen valmentamista”. Tämä ihmisen val-

mentaminen eli inhimillisemmän ja ihmislähtöisen valmennuksen löytäminen on ollut

hänen valmennusfilosofian perusideana ja lähtökohtana. Samalla Puhakainen on pe-

räänkuuluttanut valmennusten perimmäisten kysymysten tunnustamista ja esiintuo-

mista. Näin myös ihmiskäsityksellisellä pohdinnalla on annettavaa valmennukselle ja

se tulisi ottaa vakavasti. Jotta valmennus olisi nimenomaan ihmisen valmennusta, Pu-

hakainen tuo esille seuraavat haasteet:

– Filosofisten kysymysten ja laajojen ongelmanasettelujen tarpeellisuuden

myöntäminen.
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– Valmennuksen tarkasteleminen vastuullisena toimintana ja kehittyvänä am-

mattina.

– Valmentajien, ohjaajien ja urheilujohtajien koulutuksen kehittäminen.

– Huippu-urheilun tutkimuksen peruslähtökohtien selkeyttäminen.

– Liikuntatieteiden painopisteiden uudelleen arviointi liikunnan tiedepolitii-

kassa.

– Käytännön valmennuksen muutoksen tukeminen.

– Urheilijan individuaatio kehityksen edistäminen. (emt. 216–220)

Puhakainen on tuonut edellä mainitun listan esille nimenomaan siksi, että nä-

mä ovat ne osa-alueet, joilla konkreettisten käytäntöjen tasolla voitaisiin edetä kohti

ihmisen valmentamista. Nämä osa-alueet ovat niitä haasteita, joita valmennuskulttuu-

rimme joutuu tulevaisuudessa väistämättä kohtaamaan. (emt. 216–217) Näistä viimei-

nen eli, urheilijan individuaatio kehityksen edistäminen, on se haaste, johon itsensä

kehittäminen eniten kohdistuu. Puhakainen kirjoittaa seuraavaa: ”Kilpaurheiluun liit-

tyy kuitenkin myös paljon muuta kuin itse kilpailu. Esimerkiksi leikki, ilmaisu ja itsen

tutkiminen. Doping-keskustelun rinnalle olisi urheilijoiden, valmentajien, tutkijoiden

ja urheilumme johtajien keskuudessa nostettava kysymys: miten huipulle tähtäävä ur-

heilu voisi kääntyä ’voittamisen projektista’ kohti ’itsen kasvun ja tutkimisen projek-

tia’? Vastuu tämänsuuntaisesta kehityksestä on kaikilla valmennukseen tavalla tai toi-

sella osallistuvilla henkilöillä, erityisesti urheilijalla itsellään.” (emt. 220.) Tämä vii-

meinen haaste kiteyttää hyvin ihmisen valmentamisen päämäärät. Toivottavasti urhei-

luvalmennus pystyy jonain päivänä vastaamaan näihin haasteisiin.

7. Leikki osana liikuntaa, urheilua ja dialogisuutta

”Leikkiin kuten liikuntaan yleensä liittyy luontainen vitaalisuuden, elinvoi-

maisuuden kokemus. Leikissä kehollinen kokemushorisontti tunkeutuu kokemuksessa

päällimmäiseksi. Kehollinen kokemushorisontti on hyvin konkreettisella tavalla ko-

kemusta ilmenevästä elämästä.[… ] Leikkiä varten kehoa ei tarvitse harjaannuttaa.
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Harjoitus helposti esineellistää. Esineellistetystä kehosta on riistetty sen ihmisyys.

Objektoitu keho on tietynlainen elävä ruumis, josta on riistetty sen omin olemisen ta-

pa. Ihminen ei ole esine. Leikissä riittää, että ihminen on se, mikä hän on: Ihminen,

joka leikissä, ’leikkivän kehon kokemuksessa’ lähenee varsinaisuutta olemisen mah-

dollisuutenaan.” (Klemola, 1998, 60.)

Näin leikin määrittelee Timo Klemola. Leikki ja pelaaminen kuuluvat tärkeänä

osana liikuntaan ja urheiluun. Kuitenkin vasta nyt on alettu ymmärtää sen merkitys

osana liikuntaa ja urheilua, ja myös osana ihmisen kokonaisuutta. Pelaaminen ja leik-

kiminen ovat luonnollinen olomuoto ihmiselle. Leikkimisen tarve on ikään kuin ihmi-

sen perusolemuksessa. Tämän näkee hyvin esimerkiksi siinä, kun myös aikuinen ”va-

pautuu” ja tulee hyvälle tuulelle leikkiessään lapsensa tai lapsien kanssa. Leikissä ja

kamppailussa on olemassa henki ja sydän, jonka viisautta ei voi kyseenalaistaa.

Leikkiminen tuottaa iloa ja mielihyvää ja antaa vapauden tunnetta ja synnyttää

jännitystä. Meillä on sisällämme oma ”leikkimielemme”, jota voi kehittää myös lii-

kunnan ja urheilun avulla. Tällaisen leikkimielen omaava ihminen osaa nauttia elä-

mästään ja leikkiä ohjaa ilon energia ja tekemisestä nauttiminen, eikä leikkiin kuulu

kärsimys, kamppailu tai pakonomaisuus. Niin työnteko, tiede, taide ja liikunta ja ur-

heilukin ovat parhaimmillaan silloin kun ihminen pystyy kokemaan niissä leikin ole-

massaoloa. (Puhakainen, 2001, 25–26)

Peli on myös elämä pienoiskoossa. Pelissä ovat kaikki elämän ulottuvuudet:

kontrollin mahdottomuus, arvaamattomuus ja jännitteet. (Suhonen, 2002, 124.)

Leikki on myös osa dialogisuutta. Leikin avulla kaksi ihmistä voi kohdata toi-

sensa aidommin kuin tavallisessa arkielämässä useimmiten. Leikin avulla mm. unoh-

damme arkielämän roolimme, jotka ovat varsin usein esteenä toisen ihmisen aitoon

kohtaamiseen.

7.1. Leikin olemuksesta

Yksi leikkiä käsittelevä klassikko on Johan Huizingan teos ”Leikkivä ihmi-

nen”, jossa Huizinga analysoi ja tarkastelee leikkiä ja sen olemusta varsin syvällisesti.
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Vaikka teos on kirjoitettu vuosikymmeniä sitten, on teos yhä yhtä ajankohtainen kuin

sitä kirjoitettaessa. Elämän totuudet ja viisaudethan eivät tunnetusti vanhene koskaan.

Huizingan mukaan leikki on jo yksinkertaisimmissa muodoissaan enemmän kuin

puhdas fysiologinen ilmiö tai pelkkä psyykkinen reaktio fyysiseen ärsykkeeseen ja

leikki sellaisenaan on puhtaasti biologisen eli fyysisen toiminnan yläpuolella, sillä se

on mielekästä toimintaa jokaisen leikin merkitessä jotakin. Leikki luokin elämään

mielekkyyttä, eikä se kuulu välittömiin elämäntarpeisiimme. Ilman leikkiäkin ihminen

tulee toimeen, mutta elämä on paljon rikkaampaa, kun se pitää riittävästi sisällään

leikkiä ja leikkimielisyyttä. Vaikka leikin olemukseen kuuluu myös aineettomuus ja

se on täysin abstraktia, niin sen olemassaoloa ei voi kuitenkaan kieltää. Leikki on

alusta alkaen ollut osa inhimillistä yhteiselämää ja yksi tämän suurista alkuperäisistä

toiminnoista. Leikki on kuitenkin myös tavallaan tarpeetonta, vaikka sen tarve onkin

olemassa. Täysikasvuinen ihminen tulee toimeen myös ilman leikkiä. Ja leikki voi-

daan aina keskeyttää tai lopettaa. Kaikki leikki onkin ensi kädessä vapaata toimintaa,

sillä pakollinen leikki ei ole enää mitään leikkiä, ainakaan leikin varsinaisessa mieles-

sä.  Yksi leikin päätunnus onkin vapaus ja se, että leikki on vapautta. Toisena päätun-

nuksena Huizinga pitää sitä, että leikki ei ole ”tavallista” eli ”varsinaista” elämää,

vaan se on irtautumista tilapäisen aktiivisuuden ilmapiiriin, jolla on oma tarkoituksen-

sa. Jo lapsikin ymmärtää, että ”se oli vain leikkiä, eikä totta”. (Huizinga, 1967, 10–17)

Muita leikkiin kuuluvia ominaisuuksia ovat mm. ilo ja jännitys sekä hauskuus.

Leikillä on myös oma järjestyksensä ja sääntönsä. Nämä järjestykset ja säännöt voivat

poiketa suurestikin arkielämän säännöistä. Kaikkien leikkiin osallistuvien tulee tuntea

nämä säännöt ennen kuin aloitetaan leikkiminen. Leikin olennainen piirre on myös se,

että näitä sääntöjä noudatetaan. Jos sääntöjä ei noudateta, niin leikki on lopussa. On

myös mahdollista poistaa leikistä yksittäinen sääntöjen rikkoja muiden jatkaessa leik-

kimistä. Lisäksi voi olla myös leikinturmelija, joka on eri asia kuin väärinpelaaja.

Leikinturmelija on vain olevinaan mukana pelissä ja tunnustaa näennäisesti leikin tai-

kapiiriin. Hän kuitenkin turmelee leikin ja hänet on ”tuhottava”, sillä hän uhkaa leik-

kiyhteisön olemassaoloa. Leikillä on myös aina joku tavoite tai päämäärä johon pyri-

tään. Se voi vaihdella suurestikin riippuen leikistä ja leikin luonteesta. Tavoitteena voi

olla esimerkiksi kilpailun voittaminen tai vastustajan lyöminen. Leikissä on siis paljon

samoja piirteitä kuin urheilussa.
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Timo Klemola on myös tehnyt leikin fenomenologista analyysiä leikin aihe-

uttamista kokemuksista. Olen tarkastellut tätä tarkemmin hänen liikunnan projektien

yhteydessä (katso kappale 4.3.3.). Klemolalla leikki kuuluu terveyden projektiin sen

aiheuttaman elinvoimaisuuden, ilon ja hyvän olon tunteen takia. Kuten jo aikaisem-

min mainitsin, leikki aiheuttaa Klemolan mukaan seuraavanlaisia kokemuksia (ylei-

simmät): 1. ilo, mielihyvä, 2. hyväntahtoisuus, 3. vapaus, 4. jännitys, 5. responsiivinen

avoimuus ympäristölle, 6. koetun kehon paljastuminen, 7. kehon ja mielen harmonia.

Olen esitellyt nämä kokemukset tarkemmin aikaisemmin terveyden projektin yhtey-

dessä.

Kenneth L. Schmitz erottaa artikkelissaan ”Suspension of the ordinary”, löy-

dettävissä teoksesta ”Philosophic Inquiry in Sport”, leikin (play) neljä eri lajia. Nämä

ovat 1. karkelot/kirmailut (frolic),  2. kuvittelu (make-believe), 3. urheilulliset taidot

(sporting skills) ja 4. pelit (games) (Philosophic Inquiry in Sport, 1988, 30.)

Karkelointi ja kirmailu ovat Schmitzin mukaan vähiten muodollista karkeloin-

tia ja kirmaamista ja leikki on yksinkertaisen spontaania. Tällaista karkelointia harras-

tavat lähinnä nuoret lapset sekä myös eläimet ja ilmaisee eräänlaista estotonta ”eläi-

mellistä” iloa ja juhlimista.20 (emt. 30–31)

Kuvittelu on vain teeskentelyä ja mielikuvitusta ja näyttelemistä ja tiettyjen

roolien esittämistä (usein kuviteltujen). Myös tämä on yleistä lasten parissa, mutta

myös aikuiset harrastavat tätä esim. erilaisten karnevaalien tai naamiaisten muodossa.

Tavallisesti tässä leikin muodossa ei ole hirveän tarkkoja tai ehdottomia sääntöjä,

vaan ne ovat varsin vapaat luovuuden ollessa tärkeässä roolissa. Kaksi ensimmäistä

leikin muotoa ovatkin usein sekoittuneina toisiinsa. (emt. 31–32)

Urheilulliset taidot on enemmän muodollinen ja kaavamainen leikin muoto.

Tätä esiintyy nimenomaan liikunnassa ja urheilussa ja urheilunomaisissa leikeissä.

Tämä pitää sisällään ko. lajin lajillisten vaatimusten ja pelitaitojen hallintaa. Kunkin

pelin tekniset taidot on hallittava, jotta tässä lajissa tai pelissä olisi mahdollista menes-

tyä. Tässä leikin muodossa tulee mukaan myös kilpailun ja menestymisen aspekti. Itse

leikki tai peli ei itsessään enää riitä, vaan halutaan myös menestyä. Useimmille me-

nestys onkin tärkein motivaation lähde, mikä laittaa ihmisen harjoittelemaan ko. lajia.

(emt. 31–32)
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Pelit itsessään on leikin luokista kaikista kaavamaisin ja muodollisin. Tämä

pitää sisällään eri pelien eksaktit säännöt ja ohjeet, joita tulee noudattaa ja jotta peliä

pelataan oikein ja peli sujuu oikealla tavalla. Nämä säännöt ovat yhteisesti ja ennalta

sovittuja ja ehdottomasti sitovia niin, että niitä tulee noudattaa. Muussa tapauksessa

tulee erilaisia seuraamuksia, kuten rangaistuksia rikkeestä riippuen. Nämä säännöt

eivät aina kulje käsi kädessä moraalisten sääntöjen, joita onkin vaikeampi määrittää,

mutta silti niitä on noudatettava. Näissä peleissä on mukana kilpailuelementti siten,

että useimmissa, tai itse asiassa lähes kaikissa peleissä päämääränä on voitto tai hävi-

ön välttäminen. (emt. 31–32)

Esipersoonalliseksi, leikkiväksi kehoksi Klemola kutsuu Leviniä seuraten vai-

heeksi, jossa lapsen suhde esiobjektiivisen keholla alkaa himmetä ja egon rakenteet

alkavat vähitellen muodostua. Samalla hänen kehonsa alkaa lähestyä Kenen Tahansa

kehoa siten, että hänen kehonsa ja liikkumisen tapansa ovat yhteistä kaikille, rutinoi-

tuen sellaisiksi mitä muun muassa erilaiset sosiaaliset roolit ja kulttuuriset seikat hä-

neltä vaativat. Kehon kokemisen avoimuus jää näin taustalle. Esipersoonallinen leik-

kivä keho on kuitenkin vielä se lapsen keho, joka leikkii leikin vuoksi, eikä aseta mui-

ta päämääriä. Myös aikuisina kannamme mukanamme kaikkia kehollisia koke-

muksiamme, kuten myös esipersoonallisia, vaikka olisimmekin unohtaneet leikkimi-

sen tavan, ainakin lapsen lailla. Levinin mukaan myös aikuisilla on kuitenkin kyky

leikkiä palauttamalla mieleen tämä kehollinen kokemuksen taso. Liikunta antaa usein

ja hyvin eväin mahdollisuuden tähän. (Klemola, 1990, 120–121)

Myös Raili Kauppi on kirjoituksissaan tarkastellut leikkiä. Hän määrittelee

leikin seuraavalla tavalla: ”Leikki on ensinnäkin hyödytöntä. Se on toimintaa, joka on

oma tyydytyksensä, joka ei tavoittele mitään toiminnan ulkopuolella olevia tarkoitus-

periä.  Toisin  sanoen  se  on  itseisarvo.  Tämän vuoksi  ihmiset,  jotka  ajavat  takaa  vain

omaa hyötyä kysymättä koskaan, minkä vuoksi hyöty on hyödyllistä, suhtautuvat sii-

hen torjuvasti.” (Kauppi, 1990, 16.) Kaupin mielestä leikki on myös iloa, nautintoa ja

oikean leikin sävy on hyväntahtoinen, eikä se pyri vahingoittamaan ketään. Leikki on

myös hyödytöntä ja vapaata kaikista ulkopuolisista arvoteoreettisista näkökohdista ja

säännöistä, samoin kuin todellisuutta vallitsevista lainalaisuuksista. Leikki voi Kaupin

mielestä olla myös mitä todellisinta ja intensiivisintä elämää. (emt. 17–19)

20 Ei eläimellistä missään sairaassa negatiivisessa mielessä, vaan positiivisessa mielessä ilman mitään
ennakkoluuloja ja – asetelmia. Tämä ilo on vapaata ja vilpitöntä iloa.
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Kauppi näkee myös yhteyden leikin ja ihmisen henkisen elämän välillä. ”Jos

leikin muodot ja ennen kaikkea sen sisällys valitaan tietyllä tavalla, voimme sanoa,

että henkinen elämä on leikkiä. Se on leikkiä, jonka sisällyksenä ovat esteettiset, teo-

reettiset ja eettiset asiat, jotka tyydyttävät ihmisen henkisiä, vaikka sangen usein tie-

dottomia viettejä. Siten se on täydellistä leikkiä, leikkiä, josta ihminen saa syvimmän

tyydytyksen.” (emt. 20.) Leikillä on siis tärkeä osuus henkisyydessä ja henkisessä

kasvussa ja näin leikki on tärkeässä roolissa myös urheilussa ja itsensä kehittämisessä

urheilun avulla.

Pelejä ja leikkejähän voi luokitella monella eri tapaa. Tässä olen tuonut esille

muutaman määrittelyn, jotka koskettavat tätä työtä. Scmitzin luokittelusta kaksi vii-

meksi mainittua koskevat lähinnä liikuntaa ja urheilua, tosin kyllä ”kirmailua” ja ”ku-

vitteluakin” urheilusta löytyy ainakin jossakin määrin. Olisi jopa nykyisessä ankarassa

kilpaurheilussa suotavaa, että näiden kahden osuus nousisi nykyisestään. Näin urhei-

lussakin olisi sitä aitoa urheilemisen iloa, jota siinä aikaisemmin ainakin enemmän on

ollut.

7.2. Urheilun leikinomaisuus

Urheilu on käynyt yhä vakavammaksi ja totisemmaksi kilpailuksi voitosta ja

menestyksestä ja taloudellisen edun tavoitteluksi. Onko nykyaikaisessa urheiluinsti-

tuutiossa enää tilaa leikille ja leikkimielisyydelle ja leikinomaisille elementeille? Puh-

taassa liikuntaharrastuksessa, siis jossa ei kilpailla voitosta, näin on edelleen ja uskon,

että tulee aina myös olemaan. Näin on myös onneksi suurelta osin lapsi- ja nuorisour-

heilussa, eikä leikin osuutta ja merkitystä voi näissä liikaa korostaa. Huippu- ja kil-

paurheilun suhteen asia onkin sitten hiukan toinen. Yleisesti ottaen voidaan sanoa,

että huippu-urheilusta on leikki kaukana. Onneksi tämä ei ole kuitenkaan koko totuus.

On lukuisia huippu- ja kilpaurheilijoita, jopa aivan maailman huipulla, joille urheilu ei

ole maailman vakavin asia. Näillä urheilijoilla on pilke silmäkulmassaan ja heistä

loistaa tekemisen riemu urheiltaessa. Näin on esimerkiksi joukkuelajeissa monen pal-

lo- ja kiekkotaiturin kohdalla. Esimerkkeinä käyvät vaikka Wayne Gretzky, Michael

Jordan ja Jari Litmanen. Ilmiömäisiä taitureita kaikki kolme ja on myös paljon monia

muita. Gretzky on sanonut, että jääkiekko on hänelle taidetta ja hän pelaa, koska se on
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hauskaa. Hän olikin pelaajana kaikkea muuta kuin pelaajakoulun romuluinen tuote.

Onneksi siis näitä esimerkkejä leikin arvostamisesta löytyy ja vielä parhaimmasta

päästä. Urheilututkijat ovat yrittäneet analysoida näitä suururheilijoita ja he ovat pilk-

koneet heidät osiin eri ominaisuuksien mukaan ja analysoidaan sitten näitä. Mutta ei

näin saada selvyyttä sille miksi he ovat niin hyviä tai saatikka sitten siirrettyä näitä

heidän huippuominaisuuksia muille urheilijoille ja nuorille. Urheilijat tulee aina nähdä

kokonaisuuksina, kokonaisina ihmisinä ja ainutlaatuisuuksina. On turhaa yrittää kopi-

oida jotain urheilijaa toisille, tuloksena on vain epäonnistuminen.

 Toki riippuu lajista, kuinka leikinomaista siitä voidaan tehdä. Maratonjuok-

sussa tai 50 kilometrin kävelyssä on usein leikki kaukana. Mutta näissäkin lajeissa

voidaan suhtautua leikinomaisesti kilpailemiseen ja harjoitteluun. Eikä tämä tieten-

kään sulje harjoittelun tehokkuutta ja kovuutta, päinvastoin näin on jopa mahdollista

päästä parempaan harjoitustulokseen ja – vaikutukseen, kun ei olla väkisin ja otsa kur-

tulla mukana. Joukkuelajeista kuten esimerkiksi eri palloilulajeista on helpompi löytää

leikin elementtejä kuin yksilölajeista. Eri pallopeleissä leikkielementti kuuluu ikään

kuin sisään asennettuna pelin olemukseen. Näissä sekä harjoituksiin että varsinaisiin

otteluihin kuuluu aina leikki, tosin otteluissa leikki on hiukan totisempaa. Yk-

silölajeista on hiukan vaikeampaa löytää leikin ominaisuuksia, toki niistäkin myös

löytyy leikin piirteitä. Mutta harjoitteluun voi ottaa paljonkin leikkiä mukaan. Paljon

tehdäänkin niin sanottuja ”leikinomaisia” harjoituksia, jotka tavallisista perusharjoi-

tuksista poikkeavia harjoituksia, niin että niihin on otettu erilaisia leikkejä tai leikin

piirteitä mukaan. Näistä on ollut hyviä vaikutuksia niiden piristävän vaikutuksen ja

vaihtelevuuden ansiosta.

Kenneth L. Schmitz on myös analysoinut edellä mainitussa artikkelissaan

leikki-elementtien osuutta urheilussa. Hänen mielestään varsinkin kaksi tekijää on

silmiinpistävää urheilussa: ensimmäinen on hyvän esityksen painotus ja toinen on kil-

pailuelementin osuus urheilussa. Lisäksi urheilu voi olla spontaania ja suunnittelema-

tonta katupelailua tai sitten huolellisesti suunniteltuja ja organisoituja amatööri- tai

ammattilaisurheilutapahtumia. On ilmeistä, että leikin osuus on suurempi edellä mai-

nitussa. Helposti näyttää myös siltä, ettei leikkielementti olisi olennaista urheilulle,

ainakaan jälkimmäisessä tapauksessa. Asia ei kuitenkaan ole näin yksiselitteinen.

Vaikkeivät urheilu ja leikki aina ulkoisilta muodoiltaan kohtaisikaan, on näillä kui-

tenkin ”henkinen” yhteys toisiinsa. Urheilu ja leikki ovat hengenheimolaisia keske-
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nään. Urheilu ilmaantuu leikistä esiin alkuperäistä ja perustavaa laatua olevana ja ek-

sistentiaalisena leikin osana. Onkin erotettava toisistaan leikin ulkoinen muoto ja se

”henki”, joka siinä asuu. (Philosophic Inquiry in Sport, 1988, 34–35)

Kuten aikaisemmin on tullut esille, spontaani luova vapaus on luontaista ja

synnynnäistä leikille. Tästä johtuen organisoitua ja hyvin etukäteen suunniteltua ur-

heilua voidaan toteuttaa ilman leikin ”henkeä”. Leikin ja pelaamisen puolestapuhuja

Alpo Suhonen kirjoittaa seuraavaa: ”Urheilu on elämänalue, joka tarjoaa ihmiselle

totaalisen mahdollisuuden saavuttaa itsensä, tulla itseensä takaisin. Pelin, leikin avulla

on mahdollista hahmottaa itsensä ja mahdollisuutensa kokonaisena, sielun ja ruumiin

liittona – löytää itsensä ja identiteettinsä. Tämä on mahdollisuus, jota on viime vuosi-

na väheksytty voittamisen merkitystä korostettaessa.” (Suhonen, 2002, 92.) Juuri näin

minäkin haluan nähdä pelin ja leikin roolin urheilussa ja itsensä kehittäjänä. On myös

huomattava, että Suhonen on jääkiekkovalmentaja ja jääkiekossa, jos missä tärkeintä

on yleisesti ollut voitto ja sen tavoittelu jopa keinolla millä hyvänsä. Ei siis ole ihme,

että jääkiekon parissa monet ovat vierastaneet Suhosen ajatuksia.

7.3. Leikin uhkakuvia urheilun parissa

Schmitz näkee kolme uhkakuvaa, jotka voisivat tappaa leikin hengen urheilun

sisällä ja tekee siitä jotain vähemmän kuin mitä sen humaanit mahdollisuudet 21voisi-

vat antaa mahdollisuuden. Ensimmäinen on voiton tärkeyden liioittelu, toinen on tek-

niikan ylirationalisointi ja ihannointi ja kolmas kaupallinen urheilu ja kaupallistumi-

nen.  (Philosophic Inquiry in Sport, 1988, 35.)

1.) Voiton tärkeyden liioittelu. Tällä Schmitz ei viittaa haluun voittaa, koska

tämä on osa kilpaurheilua ja tämän osa-alueen täytyy olla vahva, mikäli haluaa me-

nestyä. Schmitz viittaakin tässä nimenomaan voiton tärkeyden ylikorostamiseen niin,

että vain voitto merkitsee jotain ja urheilija on valmis tavoittelemaan voittoa keinolla

millä hyvänsä. Voitto ei urheilussa ole jotain ehdotonta, absoluuttia, eikä siis tulisi

sallia sen myöskään näin käyttäytyvän. Voittaminen keinolla millä hyvänsä on varmin

tie leikin hengen sammuttamiseen urheilussa. Tämä on kilpaurheilun ja median seura-
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usta, missä vain voitto merkitsee jotakin ja muut sijat eivät ole mitään. Hieno suoritus

ei ole itsessään enää minkään arvoinen, jos ei sillä saavuteta päämäärää eli voittoa.

Tuloksena on urheilun brutaalisointi ja pahoinpitely. (emt. 35–36)

Urheilun idealisti Suhonen kirjoittaa voittamisesta näin: ”Uskallan väittää, että

urheilu kerää piiriinsä tietynlaisia persoonallisuuksia, jopa patologisia persoonalli-

suuksia runnomaan urheilijoita voittamaan hintaan mihin hyvänsä. Tässä ajattelussa

pelaajat ja valmentajatkin ovat vain eräänlaista roskasakkia, joka pelkkää laiskuuttaan

ja matalamielisyyttään ikään kuin haluaa hävitä kamppailuja. Mutta kumpi tulee ensin

– urheiluun sisään rakennettu voittamisen ja häviämisen maailmankuva, joka vetää

puoleensa patologioita kuin kärpäsiä, vai ovatko nämä kärpäset muuttaneet urheilun

maailman palvelemaan eriarvoisuuden laillistamista, sitä, että ymmärretään matala-

mielisesti voittamisen ja häviämisen merkitys, ymmärretään väärin pelin ja harjoitte-

lun suhde, banalisoidaan ja vulgarisoidaan kaikki?” (Suhonen, 2002, 109–110) Hyvä

kysymys, johon Suhonen ei tiedä vastausta, eikä moni muukaan. Mutta tärkeämpää

onkin kysymyksen ottaminen esiin. Pelin luonteeseen kuuluu, että aina joku voittaa ja

toinen häviää, pelissä syntyy aina voittaja ja häviäjä. Suhosen mukaan olennaista on

se, mihin voittamista ja häviämistä käytetään – ja se on jo kokonaan eri asia kuin peli

itsessään (emt. 121.). Peli lakkaa olemasta peli, jos siitä poistaa voittamisen ja häviä-

misen, eikä näitä siksi saa eikä voi poistaa pelistä. Nämä kuuluvat olennaisena osana

pelin luonteeseen. Ihanteena olisi, että pääsisi eroon tästä voittamisen ja häviämisen

mystisoinnista ja voisi keskittyä itse peliin ja pelaamiseen.

2.) Tekniikan ylirationalisointi ja liioittelu. Nykyajan tekninen ”draivi” pyrkii

ylirationalisoimaan kaiken inhimillisen elämän teknisen täydellistymisen nimissä.

Tämä näkyy myös urheilussa tekniikan rationalisoimisena ja tehokkuuden arvon lii-

oitteluna. Tekniikan ja tehokkuuden nimeen vannotaan yhä enemmän ja enemmän

myös urheilussa ja tällöin on vaarana leikin ilo, riemu ja henki sammuvat ja urheilusta

tulee urheilijoiden totista konemaista ja mekaanista maksimaalista suorittamista. (Phi-

losophic Inquiry in Sport, 1988, 36.)

On myös nähtävä ero sen rationalisoinnin, joka on valmis uhraamaan ja teke-

mään kaiken teknisen kehityksen ja kilpailukyvyn hyväksi ja järkevän tekniikan, har-

joittelun ja suorituksen kehityksen, joka ”nostaa” urheilun uusiin menestyksiin ja saa-

21 Schmitz on käyttänyt englanninkielistä termiä ”fullest human possibilities”
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vutuksiin. Ensin mainittu on valitettavasti ollut leimaa antavana nyky-

yhteiskunnassamme. (emt. 36.)

Nämä kaksi ensimmäistä uhkakuvaa nousevat urheilun sisäpuolelta ja ovat sen

sisäisiä ongelmia. Taustalla on voiton ja hyvän suorituksen irrottaminen irralleen al-

kuperäisestä leikin kontekstista.

3.) Kaupallisen urheilun ja kaupallistumisen uhkakuva nousee taas urheilun

ulkopuolelta tekijöistä ja kehityksestä, jotka eivät ole urheilun alkuperäiseen ideaan

kuuluneet lainkaan, vaan ne ovat tulleet laajemman yhteiskunnallisen kehityksen

myötä ja seurauksena. Vaarana on, että nämä vieraannuttavat urheilun sen leikki ja

peli momenteista ja arvoista. Kun urheilusta on tehty bisnestä ja viihdettä urheilijat ja

pelaajat eivät urheilekaan enää pelkästään itselleen, vaan myös yleisölle, medialle,

seuran omistajille ja sponsoreille. Urheilijoista on tullut vain pelinappuloita ja suuren

koneiston pieniä osia, jotka ovat helposti korjattavissa uusilla. Tällöin piilee suuri

vaara, että pelin leikki elementti ja henki katoaa ja pelaajat eivät osaa enää löytää ja

nähdä tuota pelin alkuperäistä henkeä ja pelaamisen iloa. Lopulta tuo henki kuihtuu ja

katoaa kokonaan pois. Pelin oikea ja todellinen olemus ei voi olla läsnä silloin, kun

urheillaan pelkästään yleisölle.  Yksi tällainen vaatimus on, että otetaan osaa peliin

pelin ja leikin hengessä. Kaupallistuneessa urheilussa näin ei aina tapahdu. Palkkaa

saavat ammattilaispelaajat voivat vain olla ”töissä” työpaikallaan pelatessaan yleisölle

ja seuralleen, muttei enää itselleen eikä pelille itselleen pelin alkuperäistä ideaa nou-

dattaen. He saavat saman palkan, oli heidän pelissään leikkimielisyys ja leikin henki

tai sitten ei. Leikki ei ole enää keskeisessä roolissa. (emt. 36–37)

Pelaajat voidaan jakaa (Schmitzin mukaan) ensin karkeasti kahteen eri luok-

kaan, ammattilaisiin ja amatööreihin. Lisäksi amatöörit voidaan jakaa vielä kolmeen

eri luokkaan: 1. Satunnaiset pelaajat, jotka eivät ota peliä tosissaan, 2. Pelaajat, jotka

ovat pelin aina pelatessaan tosissaan, mutta joita eivät mitkään sopimukset sido mi-

hinkään sitoutumiseen esim. urheiluseuraan ja 3. Ne pelaajat, jotka ottavat urheilemi-

sensa tosissaan ja jotka pyrkivät ammattilaisiksi, mutta eivät vielä ole niitä. Ensim-

mäiseksi tulee mieleen, että lähimpänä leikkiä ja leikkimielisyyttä ovat urheilun ei

niin tosissaan ottavat satunnaisesti pelaavat pelaajat, ja eniten leikin ja leikkimielisyy-

den kadottaneita ovat ammattilaiset ja näiksi pyrkivät. Näin yksinkertainen tilanne ei

kuitenkaan ole, vaan poikkeuksia löytyy joka ryhmästä. Yhä löytyy huppu-urheilijoita
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ja – pelaajia, joilla on se sama veitikkamainen pilke silmäkulmassaan sekä vastaavasti

satunnaisia pelaajia, joilta huumoria ja leikkimielisyyttä on turha etsiä.  (emt. 36.)

Leikki- ja pelimaailma on yleisesti ottaen avoinna kaikille, jotka tuohon maa-

ilmaan haluavat päästä, joko itse osanottajana tai katsojana, mutta jos haluaa myös

nauttia sen tarjoamista lahjoista, on oltava valmis hyväksymään ja omaksumaan leikin

itseisarvon tärkeys itsessään ja myös niiden merkitys pelaajille. Lisäksi ei tule nähdä

muita pelaajia objekteina, joiden tulisi pelata vain häntä varten niin, että itse saisi tyy-

dytystä pelistä muut unohtaen. Myös katsojien tulisi ymmärtää, etteivät pelaajat pelaa

vain yleisöä varten, vaan myös itselleen. Tätä ei pidä nähdä niin, ettei katsojilla olisi

mitään arvoa. Päinvastoin silloin kun leikin henki toteutuu ja peli on äärimmäisen

helppoa ja iloista on se samalla usein myös yleisöystävällistä. (emt. 37.)

Myös Alpo Suhonen on pohtinut paljon pelin ja leikin osuutta urheilussa. Seu-

raavassa yksi hänen toteamuksistaan: ”Urheilun ydin on edelleen siinä, että lapset

menevät pihalle leikkimään pallolla – siis leikki, luovuus, itsensä ilmaiseminen, yh-

dessäolo. Ihminen leikkii itsensä aikuiseksi – tai paremminkin: ihminen leikkii itsensä

ihmiseksi. Leikki on tietoisuuden kehityksen olennainen ulottuvuus.” (Suhonen, 2002,

19.)

Schmitziä myötäillen Suhonen on huolissaan siitä, että urheilu on irrotettu sen

alkuperäisestä ideastaan. Yhteiskuntajärjestelmän todellista valtaa pitävät (länsimais-

sa) ovat aina halunneet välineistää urheilun, sitä on pidetty rahantekovälineenä. Sosia-

listissa maissa urheilu haluttiin nähdä osoittamassa järjestelmän ylivertaisuutta kapita-

lismiin nähden. Aasialaisissa kulttuureissa taas urheilu on esiintynyt enemmän elä-

mäntapakulttuurina. Näissä on siksi korostettu myös henkistä puolta ja ihmisen koko-

naisvaltaisuutta ja tätä kautta ne ovatkin lähellä lapsen leikkiä.  Länsimaisessa urhei-

lussa rahasta, mediasta, vallasta ja vallankäytöstä on tullut yhä hallitsevampia urhei-

lun parissa. (emt. 19.)

   Suhonen jatkaa kovaa kritiikkiään seuraavasti: ”Pelin ottamista pois pelaajil-

ta perustellaan voittamisella, menestymisellä, jaksamisella, ties millä. Pelaajalta vie-

dään mahdollisuus omaan peliin – ja monet pelaajatkin hyväksyvät sen, koska eivät

tiedä tälle vaihtoehtoa. Julkisuuteen tämä ajattelu myydään sillä, että ’me pelaamme

vähän suuremmista asioista’. Sehän ei pidä paikkaansa – ei siinä ole sen suuremmista

asioista kysymys kuin lyhytjänteisestä, kaupallisesta riistosta, joka hyväksytetään suu-



102

rilla palkoilla ja narsismin ruokkimisella.” (emt. 71–72) On totta, ettei yhdelle pelaa-

jalle paljon arvoa anneta tässä urheilun oravanpyörässä ja markkinahumussa, jos hän

ei satu olemaan lajin todellinen supertähti.

Tätä pelin ottamista pelaajilta perustellaan virheiden riskien minimoimisella ja

muilla vastaavilla ja tällaisella kielipelillä yritetään peittää se tosiasia, ettei kyse ole

enää pelaamisesta, vaan siitä, että pelaaja yritetään mekanisoida pois omasta pelistään

ja kehostaan. Tästä voi olla Suhosen mukaan vakavia seurauksia urheilijalle näiden

antaessa pois taitonsa, kehonsa ja itsensä. Urheilija ei enää nauti pelaamisesta ja siitä

tulee tylsää ja mekaanista. Seurauksena voi olla esim. alkoholi- ja huumeongelmia,

sillä rahaa ja vapaa-aikaa urheilijoilla on yleensä riittävästi. Varsinkin urheilu-uran

loputtua tämä voi olla ongelmana. Tähän saakka urheilu on ollut keskeisessä ja hallit-

sevassa roolissa ja kun ura sitten eräänä päivänä loppuu, voi helposti tulla identiteetti-

kriisi näin suuren tyhjiön tullessa elämään. (emt. 91.)

Edellä olen yrittänyt tuoda esille yhdenlaisen selonteon urheilun leikinomai-

suudesta ja siitä, mitä uhkakuvia siihen kohdistuu. Seuraavaksi otan leikkiä käsittele-

vässä osiossa käsittelyn kohteeksi leikin dialogisuuden.

7.4. Leikin dialogisuudesta

Alpo Suhonen on yksi pelin ja pelaamisen vannoutuneita kannattajia. Hän kir-

joittaa pelistä seuraavaa: ”Peli on yksi komeimpia dialogisuuden muotoja maailmassa.

Se edustaa vapauden maailmaa – siis parhaimmillaan – ihmisen jatkuvaa kohtaamista

hyvässä ja pahassa, surussa ja ilossa. On kysymyksessä sitten pallo tai kiekko, muka-

na on myyttinen elementti. On tyhjä tila kahden ihmisen välillä ja siihen pannaan pal-

lo. Tässä tilassa kohtaaminen on helppoa. Yhteisesti koetaan ja tiedetään, mitä me

kohtaamme. Pallo on mielettömän mystinen juttu, joka suorastaan vetää ihmiset koh-

taamaan toisensa. Jotta kohtaaminen olisi pelissä mahdollisimman harmonista, niin

historian aikana ihminen on luonut pelille tietyt säännöt ja rajat. Siinä on jotain hie-

noa. On järjestetty kaoottinen ihmisten kohtaaminen, kuitenkaan ottamatta kohtaamis-

ta haltuun. Se jätetään ihmisille.” (Puhakainen & Suhonen, 1999, 56.)
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Suhonen jatkaa aiheesta toisessa teoksessa: ”Hyvä peli on loputon prosessi

kohtaamisia: itsen, kehon, mielen, vastustajan, kiekon.22 Harjoitteleminen on aivan

toisenlainen prosessi, jos kohta silläkin on yhtymäkohtansa eksistentiaalisen olemas-

saolon perusulottuvuuksien kanssa. [… ] Koska pelatessani toteutuu kehon ja mielen

kohtaaminen, pallon ja vastustajan kohtaaminen. Olen saavuttanut tasapainoisen ulot-

tuvuuden ihmisenä olemiseen – etenkin, koska minua ja pelaamistani ei voida miten-

kään kaupallistaa. Kyseessä on alkuperäisen olemassaolon tunne, itsensä kokonaiseksi

tunteminen.” (Suhonen, 2002, 49.)

Pelissä ja leikissä on siis mahdollisuutta dialogisuuteen ja toisen ainutlaatui-

seen kohtaamiseen, seikkoja joita olen tuonut esille myös oikeanlaisen valmennuksen

ja kasvatuksen kohdalla. Peli ja leikki käyvät siis erinomaisesti yhtenä hyvän valmen-

nuksen ja kasvatuksen muotona. Suhonen korostaa myös sitä, että peli tarjoaa ihmi-

sille hienon mahdollisuuden oppia tuntemaan tunteita ja että pelaajan emotionaalinen

tila on pelin tärkein tekijä. Kun pelaaja tuntee itsensä eheäksi ihmiseksi ja on emotio-

naalisesti vapaa niin silloin myös peli on dynaamista. Suhonen kritisoikin sitä, että nyt

korostetaan ja opetetaan sitä kuinka tunteet täytyy saada kuriin, tulisi olla kurinalainen

vaikka pelata voi vain tunteella. (emt. 57–58)

Leikki ja pelaaminen ovat siis dialogisuutta parhaimmillaan ja näin ollen yksi

tärkeä osa liikunnan ja urheilun dialogisuutta. Leikki ja pelaaminen omalta osaltaan

edesauttavat dialogisuuden toteutumista liikunnassa ja urheilussa. Juuri leikin ja pelin

avulla kaksi ihmistä voi aidommin kohdata toisensa, kun mitään ennakkoasetelmia ei

ole. Kahden ihmisen Minä – Sinä-suhde voi toteutua oikealla tavalla.

Ja kuten on tullut ilmi, leikki ja pelaaminen ovat myös erinomainen väline it-

sensä löytämiseen ja näin ne toimivat erinomaisina itsensä kehittämisen välineinä.

22 Suhonen puhuu tässä jääkiekosta. Kiekon tilalla voisi olla yhtä hyvin mikä tahansa peliväline, esim.
pallo.
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8. Päätäntä

Olen työssäni tarkastellut ihmisen kehittämisen ja kehityksen mahdollisuutta

kilpaurheilussa. Olen tutkinut millä tavoin ja mistä lähtökohdista ihmisellä on mah-

dollista kehittää itseään. Itsensä kehittämisen määrittelin seuraavalla tavalla: ” Itsensä

kehittäminen tapahtuu nimenomaan henkisellä tasolla. Se on itsensä tutkimista ja löy-

tämistä. Tavoitteena on ykseys ihmisen ja häntä ympäröivän maailman välillä. Toise-

na tavoitteena on harmonian löytäminen, johon sisältyvät tasapaino itsensä kanssa ja

onnellisuus. Itsensä kehittäminen on jatkuvaa viisauden tavoittelua ja rakastamista.” (

katso sivu 25.) Apuvälineiksi olen tuonut ensinnäkin dialogisuusfilosofian pitäen si-

sällään mm. dialogisen valmennuksen ja kasvatuksen sekä leikin mukaan tuomisen

liikunnan ja urheilun pariin. Toisena välineenä olen esittänyt perenniaalista traditiota

lähtökohtana henkilökohtaiselle urheiluharrastukselle ja itsen kehittämiselle. Lisäksi

olen syventänyt työtäni tarkastelemalla aluksi ihmiskäsitystä ja ihmiskuvaa sekä hen-

kisyyden käsitettä.

Työni ollut myös Tapio Kosken kehittelemää osallistuvaa liikunnanfilosofista

tutkimusta johtuen omasta urheilutaustastani. Kuten Koski, niin myös minä uskon,

että tämä tuo uutta ulottuvuutta liikunnanfilosofiseen tutkimukseen.

Koski on juoksemisen filosofiaa käsittelevässä teoksessaan kirjoittanut seu-

raavasti juoksun merkityksestä ihmiselle: ”Filosofisemmin sanottuna juoksemisen yk-

si tärkeä merkitys on, että sen avulla, fyysisen toiminnan kautta, kehon ja mielen kaut-

ta, voi pyrkiä oman itsensä eheyteen ja tavoitella kokonaisena ihmisenä olemista.”

(Koski, 2005, 20.) Nämä sanat sopivat myös muihinkin urheilulajeihin, ei pelkästään

juoksemiseen. Tämä kokonaisena ihmisenä oleminen ja oman itsensä eheys ovat juuri

niitä avainsanoja ja – teemoja, joita työssäni olen yrittänyt käsitellä. Mielestäni juuri

esittämilläni dialogisuudella ja perenniaalisilla traditioilla ovat hyvät välineet auttaa

ihmistä ja urheilijaa pyrkimyksissään kokonaisena ihmisenä olemisen ja oman itsensä

eheyden löytämiseen.

Tutkimukseni olisi voinut keskittyä pelkästään tarkastelemaan itsensä kehit-

tämisen käsitettä, mutta en halunnut tyytyä pelkästään tähän, vaan halusin tuoda työni

lähemmäksi ihmisen elämää käytännön tasolla.



105

Lähtökohtani oli siis se, että myös kilpaurheilussa on tilaa itsensä kehittämi-

selle. Juuri tämä oli tutkimukseni eri osa-alueita yhdistävä ja kokoava tekijä. Toivon,

että työssäni pystyin tämän myös riittävän selvästi esittämään. Itsensä kehittämisen

alkutaipaleella on valmentajalla ja valmennuksella sekä urheilukasvatuksella keskei-

nen rooli siinä, miten nuori urheilija näkee urheilemisensa ja sen roolin omassa elä-

mässään. Itsen kehittäminen lähtee aina kuitenkin viime kädessä ihmisestä itsestä kä-

sin. Se, mistä lähtökohdista ihminen harrastaa urheilua ja miten hän näkee sen osana

elämänsä kokonaisuutta, on ratkaisevassa roolissa. Mikäli urheilu ei ole ihmiselle pel-

kästään väline voiton ja maineen saavuttamiseen, vaan hänen urheilullaan on myös

arvoa itsessään, riippumatta kilpailullisesta menestyksestä, mahdollisuudet itsensä

kehittämiseen ovat olemassa. Tällöin urheilu on itseisarvo eikä pelkästään välineelli-

nen arvo.

Mutta varsinkin nuori urheilija tarvitsee ohjausta ja ohjaaja urheilun alkuvai-

heissa. Siksi olen halunnut korostaa tutkimuksessani valmennuksen ja kasvatuksen

roolia. On luotava hyvä ja oikeanlainen perusta urheilu-uralle ja itsensä kehittämisel-

le. Itsensä kehittämisen jo lähdettyä liikkeelle ihminen voi jatkaa taivaltaan esimer-

kiksi perenniaalisen filosofian avulla. Toivon, että tämä tutkimukseni antaa apua ja

neuvoja hänelle, joka on ottanut askeleen kohti itsensä löytämistä ja kehittämistä.
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