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Sielun temppelit kuntoon  
– kirkko mukaan talkoisiin
JARI KUPILA
jari.kupila@lts.fi

Urheilu liikuttaa suo-
malaisia, mutta 
kaikki liikkuvat suo-
malaiset eivät ole ur-

heilijoita – eivätkä haluakaan 
olla.

Liikuntaa ja urheilua ei pidä asettaa 
toisiaan vastaan, mutta eroavaisuudet 
olisi hyvä todeta selkeämmin. Se auttaa 
hahmottamaan kummankin yhteiskun-
nallista merkitystä ja perustelua täsmäl-
lisemmin.

Urheilu on pitänyt koronan puristuk-
sissa ääntä tarpeellisuudestaan. Se on 
ihan oikein, mutta kovin usein urheilu 
perustelee tukitarpeitaan lähinnä liikun-
nan, ei urheilun, perusteluilla. Korostu-
neen usein todetaan, että suomalaiset 
liikkuvat liian vähän. Ja jatketaan, että 
mitä enemmän urheiluseurojen ja -jär-
jestöjen edellytyksiä karsitaan, sitä suu-
rempi on riski liikkumattomuuden kas-
vuun.

Näin toki onkin, mutta olisi hyvä tar-
kastella liikkumattomuutta välillä ilman 
urheilun näkökulmaa. Urheilu kun liikut-
taa sittenkin lähinnä vain niitä, joilla on 
sisäinen palo kehittyä juuri urheilussa. 
Siis väkeä, jota ei tarvitse erikseen hou-
kutella liikkumaan.

Liikuntaan vähemmän motivoituneet 
eivät ole urheilun kohderyhmää. Kun 
puhumme sen väestön liikuttamisesta, 
jonka elämäntapamuutoksilla olisi suu-
rin vaikutus kansanterveyteen ja -talou-
teen, puhumme suomalaisuudesta, jo-
hon ei saada kosketusta urheilun kautta.

Suomessa on opittu ymmärtämään lii-
kunnan merkitys. Yhteys yleiseen hy-

vinvointiin on laajalti tunnustettu. 
Elämme liikuntamyönteistä aikakautta. 
Urheilu kipuilee yhteiskunnallisen pe-
rustelunsa kanssa, liikunta ei.

Silti, samalla, leviää myös huoli liik-
kumattomuuden kasvusta.

Asetelma vaatii tarkastelemaan kriit-
tisesti koneistoa, jolla suomalaisia liiku-
tetaan. 

Urheiluseurat ja liikuntayritykset  
hoitavat vain osan haasteesta. Liikutta-
miseen tarvitaankin uusia toimijoita,  

lähestymistapoja ja ympäris-
töjä. Vastuuta on syytä laa-
jentaa urheiluverkoston ulko-

puolelle. 
   Siellä ovat ne suomalaiset, 

jotka eivät ole omaa tapaansa liikkua 
löytäneet – eivät urheilun lähipiirissä.

Matalan kynnyksen liikuntatarjontaa 
tuleekin saada paikkoihin, joissa suo-
malaiset muutenkin elävät arkeaan. 
Koulumaailmassa, etenkin toisella as-
teella ja korkeakouluissa, olisi mahdolli-
suuksia. Samoin on työpaikoilla ja -mat-
koilla. Asuntorakentamisessa ja kaavoi-
tuksessa mietitään yhä enemmän 
autojen liikettä ja pysäköintiä kuin ih-
misten liikkeen lisäämistä.

Yksi iso mahdollisuus on myös seura-
kunnissa.

 

Urheilu ja kirkko ovat tehneetkin yh-
teistyötä, mutta ei seurakuntien lii-

kuntakasvatus ole koskaan ollut vas-
taava taustavoima liikuntakulttuurille 
kuin vaikkapa seurakuntien musiikkitoi-
minta on ollut musiikissa.

Kun liikunta ja urheilu nähdään yhä 
useammin eri asioina, tarjoaa se kuiten-
kin juuri kirkon kaltaiselle instituutiolle 
aiempaa luontevamman tien tulla vah-
vemmin myös tälle kentälle.

Kirkko ei ole kotonaan systeemissä, 
joka tuottaa kivikovaa huippu-urheilua, 
mutta hyvinvointiliikunta on ajassamme 
tarve, jonka suorastaan pitäisi olla seu-
rakuntien kaltaisen yhteisön ydintoimin-
taa. Sielun temppeleiden remonttiryh-
män voi nähdä yhtä tärkeänä toiminta-
muotona kuin kirkkokuorot!

Seurakunnilla on merkittävä mahdol-
lisuus tuottaa ammattimaisesti ohjattua 
liikuntaa ja siihen liittyvää yhteisölli-
syyttä. Ne voisivat olla kotipesä uuden-
laisille liikuntatapahtumille ja toiminta-
muodoille – ja juuri sille kohderyhmälle, 
joka erityisesti kaipaa apua liikuntansa 
lisäämiseksi.

Tämä toisi yhteiskuntaan hyvinvoin-
tia, mutta antaisi myös uuden vastauk-
sen kysymykseen siitä, mitä seurakunta-
lainen saakaan kirkollisverojensa vasti-
neeksi.

Seuraa Liikuntatieteellistä Seuraa 
sosiaalisessa mediassa:




