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uomalaisella liikunta ja urheilu
seuratoiminnalla menee hyvin,
mikä käy ilmi Pasien, Koski ja
Mäenpää, kirjoituksesta tämän
lehden sivuilla 4–8. Lehden kir
joitus perustuu viime kesänä
julk aistuun tutkimusraporttiin (Suomalai
set liikunta- ja urheiluseurat muutoksessa
1986−2016, Pasi Koski & Pasi Mäenpää,
Okm:n julkaisuja 2018:25). Yksi mielen
kiintoinen tutkimuksessa havaittu asia oli
se, että seurojen pää- ja sivutoimisten pal
kattujen työntekijöiden osuus on monin
kertaistunut 30 vuodessa. Tämä on tietysti
mainio tieto liikunta-alalle kouluttautuneil
le tai sitä harkitseville, koska näköpiirissä
tuskin on, että trendi olisi muuttumassa.
Vaikka palkattujen määrä on lisääntynyt,
iso osa seurojen toiminnasta tehdään edel
leen kuitenkin talkoovoimin, usein äitien
ja isien vapaaehtoistyöllä. Monilla, minä
mukaan lukien, on ollut sellainen kuva, että
tämä talkootyö olisi vähentynyt. Niin tote
sivat tutkimuksen kyselyyn vastanneetkin,
kun heidän näkemystään kysyttiin: vapaa
ehtoisten löytämisen arvioitiin vaikeutu
neen ja heidän määrän vähentyneen. Varsi
naiset tutkimustulokset puhuivat kuitenkin
toista. Tosiaktiivisten määrä näytti lisäänty
neen selvästi 30 vuodessa ja harvemmin eli
vähintään kerran kuussa osallistuvienkin
määrä näyttää säilyneen ennallaan. Seura
toimintaan koetaan siis edelleen imua.
Seuratoimintaa voi harrastaa ja talkoo
työtä tehdä myös tieteen puolella. Urhei
lu- ja liikuntaseurojen tapaan tieteelliset
seuratkin toimivat sekä palkatun työvoi
man että talkootyön avulla. Näin toimii
myös Liikuntatieteellinen seura. Toimistoa
ja seuran päivittäistä toimintaa pyörittää
pieni aktiivinen palkattujen työntekijöiden
porukka. Koulutustapahtumien ohjelma
työryhmät ja seuran hallitus pyörivät sen
sijaan talkoovoimin. Kulut korvataan,
mutta kokouspalkkioita ei makseta. Tehtä
vät antavat kuitenkin niihin osallistuville
sellaista ”palkkaa”, jota ei mitata rahassa.
Koke
m usta, uutta osaamista ja tärkeitä
kontak
t eja, muun muassa. Niinpä näi
hinkin talkootehtäviin tunnetaan vetoa ja
halukkaita osallistujia riittää.
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LTS:n toiminnassa Liikunta & Tiede
-lehdellä on iso rooli, sillä onhan liikuntaan
liittyvä tiedeviestintä seuran tärkein tehtä
vä. Myös lehti seisoo paljolti talkootyön
varassa. Sanomattakin on tietysti selvää,
että lehden toimituskunta ja tutkimus
artikkelien toimitusryhmä työskentelevät
talkoohengessä. Ison talkootyön tekevät
myös lehteen kirjoittavat. Vaikka heille
maks etaankin palkkio, on se lähinnä sym
bolinen. Tuntipalkka jää kovin kehnoksi,
kun palkkio suhteutetaan kirjoittamisen
vaatimaan työmäärään. Hyvin harvassa
ovat silti ne tilanteet, kun kirjoittaja on
kieltäytynyt kirjoittamasta liian pieneen
palkkioon vedoten. Omalta päätoimittaja
kaudeltani tulee mieleen vain kaksi tapaus
ta. Kirjoittajia on siis riittänyt jokaiseen
lehteen ja uskon näin olevan myös jatkossa.
Iso kiitos teille kaikille, jotka jaksatte uhra
ta vähäistä vapaa-aikaanne yhteisen leh
temme elinvoimaisena pitämiseen. Samoin
myös tietysti kaikille teille lukijoille, jotka
saatte meidän kirjoittajien työn tuntumaan
merkitykselliseltä.
Neljä vuotta Liikunta & Tiede -lehden
vastaavana päätoimittajana on vierähtänyt
ja tavattoman nopeasti se onkin mennyt.
Aloittaessani minulla oli mielessä lehdelle
muutamia kehityskohteita, joista yksi oli
lukijakunnan laajentaminen myös liikun
tabiologian ja valmennuksen parissa toimi
viin. Vaikka mitään konkreettista minulla ei
sen suhteen olekaan esittää, on minulla silti
tuntemus, että tässä on ainakin jossain mää
rin onnistuttu. Liikunnan eri osa-alueiden
osaajia on myös samalla saatu lähennettyä.
On siis tullut aika antaa viestikapula, vai
pitäisikö sanoa kartta, seuraavalle viestin
viejälle, Sanna Palomäelle, joka lähtee
viemään lehteä kohti seuraavia rasteja. Mat
kalla tulee varmasti vastaan sekä ala- että
ylämäkiä, mutta rasti kerrallaan homma
menee kuitenkin kohti maalia. Toivotan
Sannalle onnea tässä tärkeässä tehtävässä!
kari.kalliokoski@utu.fi
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