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Teksti: MIHALY SZEROVAY

Futislehtorina Titanicin lähtökaupungissa
paitoineen näkyy jo monta tuntia ennen kotiotteluita 
ympäri Southamptonia. Yhteistyömme seuran kanssa 
on monitasoista: Opiskelijat tekevät kehitysprojekteja 
seuran oman säätiön kanssa. Järjestämme ensi vuonna 
Euroopan liikuntasosiologien konferenssin. Tapahtu-
man gaala-illallinen pidetään stadionilla.

Solent on opetuspainotteinen yliopisto (”teaching-
focused university”), mutta viime vuosina se on pa-
nostanut tutkimukseen. Samaan aikaan yliopistoon 
on siirtynyt paljon henkilökuntaa elinkeinoelämästä. 
Yliopiston lippulaivoja ovat liikuntatieteen, musii-
kin, merenkulun ja luovan teollisuuden oppiaineet. 
Britanniassa yli 70 yliopistoa tarjoaa mahdollisuuden 
opiskella liikuntaa ja urheilua. Niistä 16 yliopistolla 
on jalkapalloon liittyviä ohjelmia, joten kova kilpailu 
ja markkinoinnin merkitys näkyvät arjessa. Yliopis-
torankingien sijoituksia seurataan ja avoimia päiviä 
järjestetään usein. Investointeja, joilla houkutellaan 
opiskelijoita, tehdään jatkuvasti. Esimerkiksi Solentiin 
valmistui  juuri 28 miljoonan puntaa maksanut Sport 
Complex, joka palvelee pääosin tiedekuntamme hen-
kilökuntaa ja opiskelijoita. Opiskelijat nähdään usein 
asiakkaina, koska he maksavat opiskelusta yli 9 000 
puntaa vuodessa.

Vuosittainen Football Collective -konferenssi, johon 
osallistuin viime vuonna Glasgow’ssa, kerää jalkapal-
lotutkijoita ympäri Britanniaa. Isoja teemoja olivat 
pelaajien hyvinvointi ja erilaiset pelaaja- sekä valmen-
tajapolut. Paneelikeskustelussa, jossa oli mukana mm. 
Stacey Pope ja Alex Culvin, oli aiheena naisten jalka-
pallo. Lisäksi jäi mieleen Hanya Pielichatyn tutkimus 
jalkapallovanhemmista, jossa hän nojautui kriittiseen 
etnografiaan. Monia näistä teemoista olisi hyödyllistä 
tutkia myös suomalaisen urheilun kontekstissa.

Saan tutkia Solentissa aiheita, joita pidän tärkeinä. 
Työnkuvaani kuuluu lisätunteja tutkimukseen, koska 
olen ”tutkijan polulla”. Kesäkuussa saimme rahoi-
tuksen kollegani Chris Nevillen kanssa pelaajaurien 
eri vaiheiden tutkimukseen. Sen lisäksi olen tehnyt 
toimintatutkimuksen opiskelijoidemme akateemisesta 
lukutaidoista. Tämä projekti on osa kasvatustieteiden 
opintojani, jotka ovat pakollisia kaikille lehtoreille. 
Lisäksi työstän artikkelia opiskelijan kanssa virtuaali-
todellisuuslasien käytöstä jalkapallovalmennuksessa. 
Kontaktit suomalaisen akateemisen maailmaan ovat 
säilyneet, koska tutkin myös suomalaisia liikuntaseu-
roja. Hiljattain allekirjoitettiin Jyväskylän yliopiston 
kanssa Erasmus+ -sopimus, jonka toivon hyödyttävän 
molempien yliopistojen sekä opiskelijoita että tutkijoita. 
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A Muutama kuukautta ennen väitöskirja-
ni valmistumista Jyväskylän yliopiston 
Liikuntatieteellisestä tiedekunnasta olin 
lähdössä viettämään kesälomaa Turun 

saaristoon, kun sain sähköpostin tutkijalta, johon olin 
tutustunut liikuntasosiologisessa konferenssissa Pra-
hassa. Ben Powis, Southamptonin Solent yliopiston jal-
kapallon lehtori (Senior Lecturer in Football Studies) 
kertoi, että vastaava työpaikka olisi auki. Hain ja sain 
pestin jalkapallo-ohjelman (Football Performance and 
Participation) henkilökunnan ensimmäisenä kansain-
välisenä jäsenenä. Aloitin työt Englannin eteläranni-
kolla tammikuussa 2018.

Jalkapallo on yksi tiedekunnan (School of Sport, 
Health and Social Science) seitsemästä oppiaineesta. 
Tarjolla on kaksi koulutusta, joissa aloittaa yhteensä 
yli 100 opiskelijaa vuosittain – Football Studies ja 
Football Business Management. Lisäksi viime vuonna 
käynnistyi Football Science -ohjelma, joka kuuluu 
Sport Science and Performance -oppiaineeseen. Ta-
voitteenamme on, että opiskelijat kehittävät syvää 
ymmärrystä jalkapallosta yhteiskunnallisena ilmiönä, 
sekä saavat valmiuksia toimia monenlaisissa ympäris-
töissä ja eri rooleissa valmentajasta toimitusjohtajaan. 
Työharjoittelut ja vierailevat luennoitsijat mahdollista-
vat heidän ensikosketuksen työelämään. Esimerkiksi 
viime keväänä meillä kävi Englannin jalkapalloliiton 
seurojen tukipäällikkö sekä valioliigaseuroista AFC 
Bournemouthin maalivahtivalmentajia ja Watford 
FC:n rekrytointipäällikkö. 

Noin kolmasosa opiskelijoista tulee ulkomailta. 
Meiltä valmistuneet opiskelijat sijoittuvat eri tehtä-
viin ruohojuuritasolta valioliigajoukkueisiin. Heidän 
työuransa vie yhä useammin ulkomaille. Toisin kuin 
Suomessa, suurin osa yliopisto-opiskelijoista lähtee 
työelämään kolmen vuoden opiskelun jälkeen. Viime 
aikojen trendinä on kuitenkin ollut, että he jatkavat 
opintoja maisteritasolle asti. 

Itse opetan jalkapallon globalisaatiota, sosiologiaa 
ja tutkimusmenetelmiä, mutta tarvittaessa käyn myös 
futiskentällä auttamassa meidän valmennuksen lehto-
reita. Työhuoneen, jota kutsutaan ’hubiksi’, jaan neljän 
mahtavan ihmisen kanssa. Isännöimme viikoittain 
kahviklubia.  Meillä on runsaasti urheiluvälineitä ku-
ten tennispalloja, futispallo, rugbypallo ja golfmaila, 
joten tauot voidaan viettää aktiivisesti. 

Tämän tekstin kirjoittamisaikana seurataan innolla 
naisten maailmanmestaruuskisoja, jotka pelataan Rans-
kassa. Jonkun verran keskustellaan myös kriketin MM-
kisoista, jotka järjestetään parasta aikaa Englannissa ja 
Walesissa. Toimiston ikkunasta näkyy FC Southamp-
tonin valioliigajoukkueen stadion, St. Mary’s. Saints on 
taistellut sarjapaikasta viime vuosien ajan ja on onnek-
si tähän asti säilynyt, mikä on Solentille erittäin tär-
keää. Pelipäivä on aina juhlaa: faneja punavalkoisine 


