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uomessa naiset ovat hiihtäneet 

mahdollisesti kauemmin kuin mis-

sään muussa maassa. Hiihtämisen 

luon nollisuus ja välttämättömyys 

myös naisten liikkumismuotona 

on osaltaan kummunnut maaseu-

dun huo noista kulkuyhteyksistä ja siitä, ettei 

talvella ollut paljon muita vaihtoehtoja. Hiihto 

ei siis ollut kiellettyä naisilta, kuten jotkut muut 

urheilulajit 1900-luvun alkupuolella, mutta 

kovin pitkälle menevästä tasa-arvosta ei voitu 

hiihdossakaan puhua. 

Aluksi naiset saivat osallistua vain pie-

niin kylä- tai pitäjähiihtoihin. Suuremmissa 

kansallisissa hiihdoissa heidän tehtävään oli 

1920- luvulla lähinnä kahvinkeitto. Kilpaurhei-

lua pidettiin luonnottomana naisille ja sen kat-

sottiin tekevän naisista liian miehisiä: vartalosta 

turhan lihaksikkaan ja luonteesta epänaisellisen 

päättäväisen tai jopa aggressiivisen. Yleinen oli 

myös uskomus siitä, että  urheileminen turmelee 

naisten lisääntymiskyvyn. Naisurheilun kehi-

tystä jarruttivat kulttuuristen ja taloudellisten 

esteiden lisäksi käytännön seikat. Esimerkiksi 

naisten housuihin pukeutumista paheksuttiin, 

puhumattakaan siitä, että vielä pitkään aikaan 

olisi ollut saatavilla naisille suunniteltuja urhei-

luvaatteita.

Nämä historiantiedot ovat peräisin opiske-

lukaverini, nykyisen liikuntatieteen tohtorin 

Jaana Karin liikuntapedagogiikan pro gradu 

-työstä (2000), johon hän ansiokkaasti haas-

tatteli kahta suurta suomalaista naishiihtäjää 

Lydia Widemania ja Siiri ”Äitee” Rantasta. 

Työ antaa mielenkiintoisen perspektiivin sii-

hen, mitä naisurheilu on ollut, ja millaista tietä 

tähän päivään on kuljettu.

Lydian ja Siirin kokemuksia leimasivat nais-

ten alisteinen asema urheilussa: heitä ei tuettu 

samalla tavalla kuin mieshiihtäjiä, eivätkä he 

edes aina saaneet päättää omista asioistaan. Jos 

he halusivat hiihtää, oli harjoittelu hoidettava 

varsin vaatimattomissa olosuhteissa ja muiden 

velvollisuuksien ohessa, joita olivat esimerkiksi 

työ ja myöhemmin molemmilla mies, lapset ja 

kodinhoito. Vielä 1950-luvullakin naishiihtä-

jille tarjottiin usein joko suoraan samoja har-

joitteluohjeita kuin miehille, tai sitten he saivat 

itse keksiä ja luoda omat harjoittelumetodinsa 

kuten ainakin Siiri Rantanen menestyksekkääs-

ti teki. 

Tämä tekee helpommaksi ymmärtää, miksi 

liikuntatieteissä naisurheilijoiden liikunta-

fysiologinen tai valmennuksellinen tutkimus 

on vielä tänäkin päivänä varsin rajallista ja vä-

häistä verrattuna miesurheilijoiden tai -kuntoi-

lijoiden tutkimukseen. Teemaosuudessamme 

tutkija Anthony Hackney arvelee vähäisem-

män tutkimuksen johtuvan osaltaan myös siitä, 

että naisten elimistö ja hormonitoiminta ovat 

haastavampia tutkimuskohteita kuin miesten. 

Nykyisin naisurheilu elää ja voi hyvin. Voi-

daan jopa puhua todellisesta nousukaudesta, 

jos tarkastellaan esimerkiksi urheilijoiden 

palkkauksen, yleisömäärien tai mediasopimus-

ten kehittymistä naisurheilussa (Nielsen Sports 

2018). Naishiihtäjistä Krista Pärmäkoski 

tienaa arviolta yhtä paljon kuin olympiavoittaja 

Iivo Niskanen, ja ampumahiihtäjä Kaisa Mä-

käräinen on pystynyt tekemään vielä suurem-

paa tiliä menestyksellään. 

Suuret tulot koskevat toki vain yksittäisiä 

huippu-urheilija naisia ja ovat vain yksi näkö-

kulma urheilun tasa-arvokysymyksiin, joissa 

varmasti riittää tehtävää tulevaisuudessakin. 

Silti Kristan ja Kaisan esimerkit tasoittavat 

osaltaan sitä tietä, jonka raivaamisessa Lydia, 

Siiri ja heidän aikalaisensa tekivät aikanaan 

merkittävää työtä.
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