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PROLOGI 
 

Kauden 2011-2012 viimeinen kierros Valioliigassa. Englantilaisen jalkapallon kor-

keimman sarjatason mestariksi kruunataan täyden ottelukierroksen päätteeksi toinen 

suurista manchesterilaisseuroista, Manchester City tai Manchester United. City pelaa 

kotonaan Manchesterissa, United on matkannut reilun 200 kilometrin päähän Englannin 

itärannikolle Sunderlandin vieraaksi. Mestaruustaiston lisäksi jännitettävää riittää muil-

lakin paikkakunnilla. Liigan kolmas sija – ja suora paikka seuraavan kauden Mestarien 

liigaan – ratkaistaan Pohjois-Lontoon jäsentenvälisissä. Arkkiviholliset Arsenal ja Tot-

tenham ovat ennen kierroksen alkua pisteen päässä toisistaan. Yhtä tiukka tilanne on 

sarjataulukon häntäpäässä; vasta viimeinen kierros ratkaisee, mitkä kolme joukkuetta 

tippuvat sarjaporrasta alaspäin Championshipiin.  

 

Muistan seuranneeni tuota vuoden 2012 toukokuussa pelattua ottelukierrosta suurella 

mielenkiinnolla. Televisiossa näkyi yksi ottelu, nettistreaminä toinen. Ja kolmatta seura-

sin puhelimen näytön liveseurannasta. Arsenal oli jo pitkään ollut suosikkijoukkueeni, 

mutta tuon kauden loppuratkaisut ovat jääneet erityisesti mieleeni. Nyt oman joukkuee-

ni olisi voitettava tai muuten paikka rahakkaaseen Mestarien liigaan saattaisi jäädä haa-

veeksi. Tai vielä pahempaa, Arsenalin ikuinen vihollinen Tottenham saattaisi kivuta 

sarjataulukossa edelle… 
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1. JOHDANTO 
 

Englantilainen jalkapallo on kiinnostanut suomalaisia penkkiurheilijoita pitkään. Valio-

liigan1 ottelut olivat ensimmäisiä kansainvälisiä urheilutapahtumia, joita alettiin näyttää 

suorana Suomen televisiossa. Kaiken kaikkiaan liiga oli ensimmäinen täysin mediavälit-

teinen ulkomaalainen urheilusarja, jota seurattiin Suomessa (Heinonen 2000, 340). Ai-

kana ennen älypuhelimia, satelliittikanavia ja langattomia nettiyhteyksiä jalkapallon 

ystävät joutuivat kuitenkin tyytymään melko rajalliseen ohjelmatarjontaan. Ylen TV2:n 

lauantaiset Englannin liigan ottelut legendaarisen Aulis Virtasen ja myöhemmin muun 

muassa Antero Mertarannan selostamina olivat monen suomalaisen jalkapallon ystävän 

ainoa kosketus kansainväliseen huippujalkapalloon. On hyvin pitkälle juuri näiden 

1960-luvulta 1990-luvulle pyörineiden Ylen jalkapallolähetysten ansiota – tai syytä – 

että Valioliiga on saavuttanut Suomessa nykyisen asemansa; suorat lähetykset nostivat 

englantilaisen jalkapallon profiilia ja loivat pohjan suomalaisille etäfaniyhteisöille2. 

 

Tänä päivänä monilla Valioliigajoukkueilla on Suomessa suuret ja vakiintuneet kannat-

tajakuntansa, joille oman joukkueen kannattaminen on elämäntapa. Näille ”elämäntapa-

faneille” (kts. Kolamo 2002, 20) jalkapallo ja jalkapallojoukkue on jotain paljon suu-

rempaa kuin yksitoista pelaajaa ruohokentällä; oma joukkue määrittää arkielämää, iden-

titeettiä ja mielialaa. Jalkapallo ohjaa uskontoon verraten elämäntapafanin elämää ja 

oma joukkue on koko ajan läsnä arjessa, ajatuksissa ja puheessa (Kolamo 2002, 20). 

Rakkaus omaa joukkuetta kohtaan roihuaa, vaikka rakkauden kohde sijaitsee ulkomail-

la: etäisyys ei pienennä faniuden intensiteettiä. 

 

Jos etäfaniuteen kuului 1960-luvulta vuosituhannen vaihteeseen jatkuva huoli siitä, mi-

ten nähdä oman joukkueensa ottelut, 2010-luvun etäfanin elämä on huomattavasti hel-

pompaa. Jatkuvasti kehittyvä internet eri sovelluksineen on tuonut jalkapallofaniuteen ja 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Valioliiga	  tunnettiin	  vuosina	  1889-‐1992	  Englannin	  1.	  divisioonana.	  Ensimmäinen	  Valioliiga-‐
nimellä	  pelattu	  kausi	  oli	  1992/1993.	  Syynä	  nimenvaihdokseen	  oli	  raha:	  1.	  divisioonan	  joukkueet	  
erosivat	  vuonna	  1992	  englantilaisen	  jalkapallon	  kattojärjestöstä	  The	  Football	  Leaguesta	  saadak-‐
seen	  päätösvallan	  televisio-‐	  ja	  sponsorisopimuksiin.	  	  
	  
2	  Käytän	  tässä	  tutkimuksessa	  termiä	  etäfani	  tarkoittamaan	  suomalaisia	  jalkapallofaneja,	  jotka	  kan-‐
nattavat	  ensisijaisesti	  ulkomaalaista	  seuraa.	  Suomalaisessa	  akateemisessa	  tutkimuksessa	  termiä	  on	  2	  Käytän	  tässä	  tutkimuksessa	  termiä	  etäfani	  tarkoittamaan	  suomalaisia	  jalkapallofaneja,	  jotka	  kan-‐
nattavat	  ensisijaisesti	  ulkomaalaista	  seuraa.	  Suomalaisessa	  akateemisessa	  tutkimuksessa	  termiä	  on	  
tiettävästi	  ensimmäisenä	  käyttänyt	  Samuli	  Ahola	  pro	  gradu	  –tutkielmassaan	  Etäfanin	  faniutuminen	  
ja	  identiteetti	  (2014).	  
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urheilun seuraamiseen uusia tapoja. Nettistreamit ja liveseurannat ovat 2010-luvulla 

luonnollinen osa fanien arkea. Jalkapallofani ei ole enää radio- tai televisiolähetysten 

armoilla, vaan suosikkijoukkueen kaikki ottelut voi nähdä suorana metsästämällä ne 

verkon syövereistä käyttämällä joko rehellisiä tai hieman kyseenalaisempia keinoja. 

Fani voi seurata Valioliigan tiukkaa päätöskierrosta reaaliajassa useista lähteistä ja eri 

otteluita samanaikaisesti seuraten. On tultu valovuosien päähän 1960- ja 1970-lukujen 

vaihteen mustavalkolähetyksistä, joissa tv-ruudulla juoksentelevat pelaajat erotti ainoas-

taan eri värisistä sukista – eikä aina niistäkään. Puhumattakaan siitä, kun 1800-luvun 

Englannissa jalkapallojoukkueet ottivat vieraspeleihinsä kirjekyyhkyjä, jotta kotijou-

koille saatiin nopeasti tieto pelin käänteistä (Helland 2007, 107 sit. Murray 1994). Tek-

nologinen kehitys – ensin radio ja satelliittitelevisio, myöhemmin internet, älypuhelimet 

ja sosiaalinen media – on mullistanut kaiken muun lisäksi jalkapallofaniuden. 

 

Muutos näkyy myös faniyhteisöissä. Vielä vuosituhannen lopulla faniyhteisöt kokoon-

tuivat pääosin sporttibaareissa ja itse ottelutapahtumissa. Teknologisen kehityksen myö-

tä faniyhteisöistä on tullut kansainvälisiä, ajasta ja paikasta riippumattomia verkkoyh-

teisöjä, joiden jäseneksi pääsemiseen riittää toimiva nettiyhteys ja oma kiinnostus. Kan-

sainvälisesti suosittujen suurten jalkapallojoukkueiden verkkosivut ja sosiaalisen medi-

an sivustot keräävät kävijöitä ympäri maailman. Kommenttipalstoilla yksittäisistä ja 

toisistaan kaukana olevista faneista muodostuu yhteisö, jossa on omat tunnuspiirteensä 

ja sääntönsä. Fanisivut, Facebook-ryhmät ja urheilublogit muokkaavat tämän päivän 

faniyhteisöjä. Tai paremminkin: ne ovat tämän päivän faniyhteisöjä.  

 

1.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimuskysymykset 
 

Käsittelen tässä pro gradu-tutkielmassa suomalaista Valioliigafaniutta etäfaniuden nä-

kökulmasta. Haastatteluaineistoon nojaten vastaan ensin siihen, miten ja miksi suoma-

laisesta jalkapallon seuraajasta tulee englantilaisen jalkapalloseuran kannattaja. Tutki-

musongelmanani on kartoittaa, minkälaista on 2010-luvun mediavälitteinen etäfanius. 

Kun internet ja muu teknologinen kehitys ovat täysin mullistaneen jalkapallofaniuden 

tavat ja konventiot, on selvää että etenkin pitkälti median varaan rakentuva etäfanius on 

kokenut reilussa neljässä vuosikymmenessä valtavia muutoksia. Tutkielmani keskiössä 

on tämä muutos:  haastattelemani fanit ovat kukin pitkänlinjan etäfaneja, joilla on ko-
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kemusta ajasta, jolloin fanius ei ollut yhtä helppoa kuin se on tänä päivänä. Etäfaniuden 

syiden ja muutoksen lisäksi käsittelen tutkielmassa yhteisön merkitystä etäfaniudelle 

sekä kehityksen seurauksena syntyneitä verkkoyhteisöjä. Tavoitteenani on luoda kuvaus 

suomalaisista Valioliigafaneista 2010-luvulla; minkälaista on uuden vuosituhannen 

verkkovetoinen etäfanius ja minkälainen rooli perinteisillä, kasvokkaiseen vuorovaiku-

tukseen perustuvilla faniyhteisöillä on nykyään. 

 

Tutkimuskysymykset: Miten internet ja teknologinen kehitys ovat muuttaneet etäfani-

utta? Mikä on faniyhteisön merkitys etäfaniudessa?  

 

Vastaan näihin tutkimuskysymyksiin haastatteluaineiston avulla. Aineistoni koostuu 

seitsemästä teemahaastattelusta, joissa vastaajina ovat toimineet Valioliigaseura Arsena-

lin suomalaiset fanit. Kaikki haastateltavat ovat jäseniä suomalaiset Arsenal-fanit yh-

teen kokoavassa kannattajayhdistyksessä, Arsenal Finland ry:ssä.  Käsittelen tutkielma-

ni empiiristä osuutta ja Arsenal Finland ry:tä tarkemmin luvussa 4. 

 

1.2 Tutkielman rakenne 
 

Teoriaosuudessa käsittelen aluksi tutkimukseni teoreettista viitekehystä, johon kuuluu 

fanitutkimus ja yhteisöjen tutkimus. Oma tutkimukseni kuuluu näiden kahden tutkimus-

perinteen joukkoon ja ne luovat pohjan tutkimukselleni ja sen empirialle. 

 

Kolmannessa luvussa käsittelen jalkapalloa ja jalkapallofaniutta tutkimuskohteena. Esit-

telen jalkapallofaniuden aiempaa tutkimusta sekä kaksi merkittävää teoreettista lähes-

tymistapaa: Leicesterin koulukunnan jalkapallohuliganismitutkimuksen sekä Richard 

Giulianottin nelikenttäjaottelun moderneista jalkapallofaneista. Käsittelen myös jalka-

pallofaniuden muutosta. Alaluvuissa käsittelen jalkapallofanin muutosta passiivisesta 

penkkiurheilijasta aktiiviseksi katsojaksi, televisiojalkapallon merkityksen vähittäistä 

heikentymistä, ”post-postfaniutta” sekä sosiaalista mediaa. 

 

Teorialukujen tarkoituksena on luoda kuva jalkapallo- ja fanitutkimuksen kentästä sekä 

tuoda esille se, kuinka merkittävästi tämän päivän faniyhteisöt sosiaalisine medioineen 

ja verkkoyhteisöineen ovat muuttuneet, kun niitä verrataan viime vuosituhannen fan-
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domeihin. Tutkimukseni empirian kannalta on myös tärkeää, että avaan teoreettisesti 

jalkapallofaniuteen ja fani-identiteettiin liittyviä konventioita, tapoja ja rituaaleja. Oma 

suosikkijoukkue nimittäin määrittää vahvasti elämäntapafanin identiteettiä ja elämää. 

 

Neljännessä luvussa esittelen tarkemmin oman tutkimukseni. Käyn läpi aineistonkeruu-

prosessini, esittelen haastateltavat ja käyttämäni metodit sekä analyysimenetelmät. Tuon 

myös esille oman hypoteesini tutkimuskysymyksiini. Viides luku pitää sisällään ana-

lyysiosuuden. Tutkielmani päättyy yhteenvetoon ja johtopäätöksiin kuudennessa luvus-

sa. 

 

1. 3 Tärkein lähdekirjallisuus 
 

Tutkielmaani on suuresti vaikuttanut Harri Heinosen vuonna 2005 ilmestynyt teos Jal-

kapallon lumo. Heinonen tutkii väitöskirjassaan Valioliigaseura Evertonin suomalaisia 

kannattajia. Yhdeksän teemahaastattelun kautta Heinonen pyrki selvittämään muun mu-

assa kaukokannattajien syitä ja seurauksia omalle faniudelleen, fanikerhotoimintaa, ot-

telupäivän rituaaleja ja konventioita sekä englantilaisen jalkapallon viehätystä suoma-

laisessa kontekstissa. Koska Heinosen teos on ilmestynyt jo yli vuosikymmen sitten ja 

analyysissa käytetyt teemahaastattelut on laadittu vuonna 1997, internet ja sosiaalinen 

media ovat Heinosen väitöskirjassa vain sivuhuomio. Oman tutkimukseni keskiössä on 

se muutos, joka on tapahtunut niiden lähes kahden vuosikymmenen aikana, joka on eh-

tinyt kulunut Heinosen tutkimushaastatteluista. Teknologinen kehitys – internet ja sosi-

aalinen media etunenässä – on täysin mullistanut etäfanien elämän. Kun Heinosen haas-

tattelemat fanit kertovat 90 minuutin tuokioista teksti-tv:n edessä ja otteluiden katsomi-

sesta VHS-kaseteille nauhoitettuna, haastattelemani Arsenal-fanit puhuvat vaivattomasti 

nettistreamien etsimisestä, Facebook-ryhmistä ja blogeista.  

 

Heinosen lisäksi pro graduni tärkeimpiä lähteitä ovat fanitutkimuksen saralla Kaarina 

Nikusen teokset Faniuden aika ja Fanikirja, Lisa A. Lewisin The Adoring Audience 

sekä Henry Jenkinsin uraauurtava fanitutkimus (Textual Poachers sekä Fans, Bloggers, 

and Gamers). Jalkapallotutkimuksen ja jalkapallofaniuden tutkimuksen teoreettisessa 

tarkastelussa nojaan etenkin Roy Krøvelin ja Thore Roksvoldin toimittamaan We Love 

to Hate Each Other – Mediated Football Fan Culture –teokseen. Vuonna 2012 ilmesty-
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nyt teos tarttuu muun muassa siihen, kuinka sosiaalinen media ja jalkapallon medioitu-

minen ovat vaikuttaneet jalkapallofaniuteen.  

 

Jalkapallofaniuteen liittyviä identiteettikysymyksiä tarkastelen yhteiskuntatieteiden 

klassikoiden kuten Stuart Hallin, Zygmunt Baumanin sekä Benedict Andersonin teori-

oiden kautta.  

 

1.4 Perusteet tutkimukselle 
 

”Kun miljardit ihmiset pitävät peliä tärkeänä, se lakkaa olemasta pelkkä peli. Jalkapal-

lo ei ole koskaan vain jalkapalloa. Se ruokkii sotia ja vallankumouksia, kiehtoo ma-

fiosoja ja diktaattoreita”. (Kuper 2000, 9-10, suom. Sami Sillanpää.) 

 

Jalkapallo on kiistatta maailman suosituin urheilulaji. Lajia laajalti tutkineen brittiläisen 

Simon Kuperin sitaattia mukaillen jalkapallo on paljon enemmän kuin vain urheilua; 

sillä on valtavasti poliittista, taloudellista ja sosiaalista valtaa. Pelkästään jalkapallon 

globaali valta-asema tekee siitä perustellun tutkimuskohteen myös akateemisella aree-

nalla, ja lajia onkin tutkittu laajalti eri tieteiden piirissä. 

 

Vaikka Suomessa jalkapallo jää helposti valtalajimme jääkiekon varjoon, eikä maa-

joukkueemme ole saavuttaneet suurta menestystä, jalkapallon tutkiminen on perusteltua 

myös suomalaisessa kontekstissa. Edellä mainituista syistä huolimatta laji herättää poh-

joisilla leveysasteillallemmekin suuria tunteita ja kiinnostusta: esimerkiksi vuoden 2014 

jalkapallon MM-kisojen loppuottelua seurasi pelkästään television kautta parhaimmil-

laan lähes puolitoista miljoonaa suomalaista3 .  

 

Jalkapallon yleisen merkittävyyden lisäksi englantilaisen jalkapallon asema Suomessa 

tekee etäfaniudesta otollisen tutkimuskohteen. Kuten edellä on käynyt ilmi, brittijalka-

pallolla on Suomessa pitkät perinteet. Millään muulla ulkomaalaisella urheilusarjalla 

lajista riippumatta ei ole maassamme yhtä suurta kannattajakuntaa, kuin Valioliigalla.  

Etäisyydestä huolimatta tuhannet suomalaiset ovat eri Valioliigaseurojen vannoutuneita 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Lähde:	  Yle	  ja	  Finnpanel:	  http://yle.fi/uutiset/jalkapallon_mm-‐
finaa-‐
li_veti_jattiyleison_tvn_aareen__lahes_15_miljoonaa_suomalaista_katsoi_loppuottelua/7354233	  
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kannattajia, vaikka heillä ei ole ainakaan ulkoisesti mitään siteitä kannattamiinsa seu-

roihin. Pelkästään etäfaniuden levinneisyys antaa perusteet syiden ja seurausten tieteel-

liselle tarkastelulle.  

 

Tutkimuskohteeni ja tutkimuskysymykseni limittyvät myös yleiseen kulttuuriseen muu-

tokseen. Teknologiset mullistukset ovat viimeisten vuosikymmenten aikana vaikutta-

neet kiistatta kulttuurimme jokaiseen osa-alueeseen. Sosiaalinen media ja teknologiset 

sovellukset ovat tulleet tiiviiksi osaksi yhteiskuntaamme ja niiden merkitystä ja vaiku-

tuksia on syytä tarkastella. Vaikka jalkapallofanius ei populaarin ja viihteellisen luon-

teensa vuoksi ehkä ole yhteiskuntaamme kaikkein merkittävimmin vaikuttavista asiois-

ta, urheilulla on yhtä kaikki suuri rooli niin kansallisella kuin globaalilla tasolla. Etä-

faniudesta ja etäfaniyhteisöistä voi myös etsiä liitoskohtia yhteisöjen tutkimukseen laa-

jemmin. 

 

Vaikka jalkapalloa on tutkittu paljon myös Suomessa, internetin laajoja vaikutuksia 

suomalaisten etäfanien elämään ei ole vielä kartoitettu.  Myös verkkoyhteisöt kaipaavat 

akateemista huomiota; onko esimerkiksi Facebookin ryhmät ja blogiyhteisöt vieneet 

perinteisten, kasvokkain tapaavien fanikerhojen paikan? 
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2. TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

 

Tutkielmani teoreettinen pohja rakentuu fanitutkimuksen sekä yhteisöjen tutkimuksen 

tutkimusperinteisiin.  

 

2.1 Fanitutkimus 
 

Fanius käsitteenä kärsi pitkään – ja kärsii jossain määrin edelleen – negatiivisesta lei-

masta. Niin akateemisessa tutkimuksessa kuin arkipuheessakin fanit on ymmärretty 

poikkeuksellisina, lähes häiriintyneinä yksilöinä ja asetettu ”normaaleita”, ei-

poikkeuksellisia ja kunniallisia ihmisiä vastaan (Jenson 1992, 9). Henry Jenkins (1992, 

13) on huomauttanut, kuinka faneista puhuttaessa esiin nostetaan usein sosiaalinen 

poikkeavuus, uskonnollinen kiihkoilu ja psykologinen tasapainottomuus. Negatiivinen 

mielikuva ei ole yllätys, onhan media täyttynyt esimerkiksi kuvauksilla kiljuvista ja 

pyörtyilevistä Beatles-faneista, normista poikkeavista ja mustaan pukeutuneista punkka-

reista sekä riehuvista ja tappelevista jalkapallohuligaaneista. Fanius on myös saanut 

synkät kasvot esimerkiksi Mark Chapmanin, Beatles-ikoni John Lennonin murhanneen 

”fanin”, kautta. Fanien mustamaalaajat myös huomauttavat, kuinka fanius on olemassa 

ainoastaan kuuluisuuden ja julkisuudenhenkilöiden kautta: se on vastareaktio julkisuu-

delle ja näin ollen passiivista toimintaa (Jenson 1992, 10). Yhtälailla faniuden negatiivi-

suus on arvokysymys: fanit on tyypillisesti liitetty kulttuurituotteisiin, joita hallitseva 

arvokoodisto vähättelee (popmusiikki, sarjakuvat, Hollywood-tähdet). Näin ollen faniu-

desta tulee samalla osa luokkien, ikäryhmien, rotujen ja sukupuolten välistä kulttuurista 

vallankäyttöä. (Fiske 1992, 30.) 

 

Faniuden negatiivisuuden juuret ovat jo sanan etymologiassa. Termi ”fani” juontuu la-

tinankieliseen ”fanaticus”-sanaan, jolla viitattiin alun perin antiikin ajan temppelinpal-

velijoihin . Myöhemmin sana laajeni uskonnollisen merkityksen lisäksi tarkoittamaan 

yleisesti liiallista innostuneisuutta. (Nikunen 2005, 16.) Latinankielisestä termistä joh-

dettiin englannissa ”fanatic” (=fanaattinen), joka lyheni muotoon ”fan” (=fani). Sillä 

termillä alettiin kutsua erityisesti urheilunseuraajia.  Termin historia ulottuu 1800-luvun 

loppuun, modernin urheilun nousuun, jolloin uusien stadioneiden ja urheilukenttien 

myötä raja urheilijoiden ja katsojien välillä selkiintyi. (Hognestad 2012, 26, sit. Holt 



	   9	  	  	  

1992, kts. myös Jenkins 1992, 12.) Tämä muutos tapahtui yhtäaikaisesti urheilulajien 

sääntöjen kehittymisen kanssa (Godenhjelm 1999, 42, sit. Guttmann 1986). Populaari-

kulttuuri omaksui termin 1950-luvulla ja nykyään faneja ovat jalkapalloseurojen kan-

nattajien lisäksi esimerkiksi musiikin, elokuvien, näyttelijöiden sekä yksittäisten urheili-

joiden intohimoiset ja intensiiviset seuraajat (Hognestad 2012, 25-26). Jenkins (1992, 

19) on tosin sitä mieltä, että urheilufanit ovat aina olleet erityisasemassa muihin fanei-

hin verrattuna: ”oikeita” tapahtumia seuraavat (mies)urheilufanit ovat statukseltaan kor-

keammalla kuin esimerkiksi kuviteltuja ja halveksittuja saippuasarjoja seuraavat 

(nais)fanit.  

 

Fanius ilmiönä kiinnittyy vahvasti mediateknologian ja massatuotannon kehitykseen. 

Vasta teknologinen kehitys radioineen ja televisioineen ”mahdollistivat faniudelle tyy-

pillisen etäisen ihailun ja entistä suuremmat yleisöt” (Nikunen 2005, 17). Arkiymmär-

ryksessä fanius on nimenomaan mediavälitteistä; kuuntelemme suosikkibändimme uutta 

kappaletta, katsomme suosikkisarjaamme televisiosta ja luemme suosikkijoukkueemme 

edesottamuksista sanomalehdestä. Sosiaalisessa mediassa painamme yläpeukkua omille 

faniuden kohteille. Medioituneen kulttuurimme seurauksena faniyhteisöt syntyvät lähes 

poikkeuksetta median konstruoimilla alustoilla: fanius ja faniuden kohteet löydetään 

nuorena television (ja nykyisin internetin) kautta, minkä jälkeen yksilöt muokkaavat ja 

rakentavat fani-identiteettiään itsenäisesti (Kolamo 2002, 20).  

 

Vaikka fani-termillä on edelleen negatiivinen kaiku, ei sen konnotaatiot ole enää yksin 

kielteisiä. Etenkin sosiaalinen media on puhdistanut termin negatiivista sävyä. Urheilu-

faneista on Twitterin ja Facebookin kautta tullut urheiluintellektuelleja, jotka tietävät 

pienimmätkin yksityiskohdat omista suosikkilajeistaan. He ovat blogiensa kautta kes-

kustelunavaajia ja mielipidejohtajia, joiden näkemyksiä ja lajitietoutta arvostetaan. He 

myös saattavat jopa tienata elantonsa raportoimalla omasta suosikkijoukkueestaan tai -

lajistaan. Sosiaalinen media myös paljastaa ”todellisuuden” faniuden takana. Twitterissä 

meuhkaava jalkapallofani on todellisuudessa ihan tavallinen perheenisä ja muusikkoa 

idolinaan pitävä intohimoinen fani paljastuu teinitytöksi. Yhtälailla sosiaalinen media ja 

muut internetsovellukset ovat osaltaan romuttaneet Jensonin näkemyksen faniuden pas-

siivisuudesta. Blogit, keskustelupalstat ja sosiaalisen median sovellukset ovat antaneet 

faneille mahdollisuuden mielipiteiden jakamiseen ja verkostoitumiseen muiden fanien 
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kanssa. Fisken mainitsema arvokysymys liittyy kuitenkin yhä faniuteen: tietyt kulttuuri-

tuotteet ovat yhä suuremmassa arvossa kuin toiset.  

 

2.1.1 Jalkapallofanin identiteetti 

 

Termi fani pitää sisällään mielenkiintoisen ristiriidan: se voi toisaalta viitata yksinker-

taisesti jostakin populaarikulttuurin tuotteesta pitämiseen ja toisaalta faniksi identifioi-

tuminen voi vaikuttaa yksilön elämään ja identiteettiin syvästi ja merkityksellisesti 

(Heinonen 2005, 29). Faniudesta puhuttaessa ja faniutta tutkittaessa esiin tuodaan poik-

keuksetta juuri identiteetit: sekä yksityiset että kollektiiviset. Elämäntapafaneille, kuten 

tutkielmani keskiössä oleville suomalaisille Arsenal-faneille, fanius ja oma seura on 

sitoutunut identiteettiin, eikä sitä voi erottaa ”normaalista” minästä (Kolamo 2002, 20): 

elämäntapafanius ei ole asia, jonka voi sammuttaa. Jalkapallofanin fani-identiteettiä ei 

siis pidä sekoittaa esimerkiksi teini-iässä puhkeaviin bändi-ihastuksiin. Siinä missä suo-

sikkibändit ja –laulajat vaihtuvat, suosikkijoukkue pysyy. 

 

Stuart Hallin mukaan identiteetit muodostuvat tiedostamattomissa prosesseissa, eikä 

niiden synty ole hallittavissa (Hall 1999). Vaikka faniksi on mahdollista syntyä – kuten 

esimerkiksi jalkapallofanit usein omaa ”faniutumistaan” kuvailevat – fani-identiteetit 

muokkautuvat usein tiedostamattomasti. Yksilön faniuden kohteet ovat usein sattuman 

kauppaa. Esimerkiksi suomalaisen Valioliigafanin suosikkijoukkueen valintaan saattaa 

olla syynä lapsena tuliaisena saatu pelipaita tai vaikuttava televisiokokemus (Ahola 

2014, kts. myös Heinonen 2005, 59).  Vaikka suomalaisen etäfanin faniutuminen alkaa 

oman joukkueen valinnasta, syvällisempi ”faniutumisprosessi” ja fani-identiteetin 

muokkautuminen on kuitenkin hyvin usein seurausta juuri Hallin esittämistä tiedosta-

mattomista prosesseista. Haastattelemani Arsenal-fanit löysivät  oman faniutensa syiksi 

kaulahuiveja, punavalkoisia peliasuja ja vierailuja joukkueen kotistadionilla, mutta mi-

kään ei yksiselitteisesti selitä sitä, miksi nämä suomalaiset miehet kokevat joukkueen 

niin läheiseksi itselleen. Kolamo (2002, 20) kuvaileekin elämäntapafani-identiteetin 

löytymistä uskonnollisena herätyksenä.  

 

Englantilaisen jalkapallofanin faniutuminen (olettaen että hän kannattaa paikallista seu-

raansa) eroaa suomalaisten etäfanien fanikertomuksista olennaisesti: englantilainen jal-

kapallofani saa fani-identiteettinsä nimittäin tavallisesti synnyinlahjana. Koska lajilla on 
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maassa niin suuri merkitys, iso osa lapsista sosiaalistetaan vanhempien ja asuinpaikan 

toimesta pienestä pitäen lähes huomaamatta kannattamaan tiettyä jalkapalloseuraa. Fa-

nius ei ole valinta, vaan faniksi synnytään, ja muun muassa asuinpaikka, yhteiskunta-

luokka ja perhetausta määrittävät sen, mikä joukkue määräytyy kunkin ”omaksi” jouk-

kueeksi.  

 

Englantilaisen jalkapallojoukkue Millwallin faneja tutkinut Garry Robson (2000) huo-

mauttaa, kuinka äärimmäiseen paikallisuuteen nojautuva Millwall-fanius alkaa aina 

joukkoon kuulumisesta. Kokemus yhteisöllisyydestä ja yhteisestä identiteetistä ei ole 

faniuden lopputuote, vaan sosiaalisen tietoisuuden ja faniuden lähtökohta. Vaikka 

Millwall-fanit eivät ole maantieteellisesti yhtenäinen joukko, yhteinen kokemus ja ym-

märrys esimerkiksi luokasta, maskuliinisuudesta ja paikallisesta historiasta sitoo heidät 

yhteen. Fani-identiteetti siis kumpuaa yksilöiden sisältä, ei satunnaisista symboleista, 

kuten pelipaidoista tai kannatuslauluista. (Robson 2000, 7.) 

 

Etäfaneilta puuttuu Robsonin kuvailema sisäinen fani-identiteetti. Se ei kuitenkaan tar-

koita sitä, ettei fanius määrittäisi suomalaisten Arsenal-fanien identiteettiä. Ero on siinä, 

että toisin kuin paikallisille faneille, joille fanius on usein osoitus yhteisöllisyydestä, 

etäfaneille englantilainen suosikkijoukkue on osoitus individualismista. Fanius on hen-

kilökohtainen valinta, ja suosikkijoukkueen avulla yksilö rakentaa omaa identiteettiään 

(Godenhjelm 1999, 43; kts. myös Ahola 2014).  

 

Suomalaisten etäfanien fani-identiteetti rakentuu pala palalta. Faniuden kohde pitää 

ensin löytää ja sen jälkeen fani-identiteettiä on itse vahvistettava (Heinonen 2000, 340). 

Medialla on suuri rooli suomalaisten etäfanien fani-identiteettien muodostumisessa. 

Sekä Heinosen haastattelemat Everton-fanit että haastattelemani Arsenal-fanit muisteli-

vat esimerkiksi TV2:n näyttämiä Englannin liigan otteluita. Monille suomalaisille Va-

lioliigafaneille juuri nuo 1960-luvulta alkaneet lauantaiset ottelut antoivat sysäyksen 

elämäntapafaniudelle ja oman fani-identiteetin löytymiselle. Television kautta nuoruu-

dessa löytynyt suosikkijoukkue on tärkeä identiteetin rakennuspalikka, joka usein pysyy 

matkassa läpi elämän. Lojaalius ja seurauskollisuus ovat jalkapallofanien universaali-

sesti vaalimia arvoja, eikä määrättyä tai valittua suosikkia voi vaihtaa – ei ainakaan 

elämäntapafani. Lapsuudessa ja nuoruudessa sattumanvaraisestikin valikoituneesta suo-

sikkijoukkueesta tulee siis pysyvä identiteetin pala. Identiteetti ei kuitenkaan ole Gid-
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densin (1991, 52-53) mukaan jotain, joka syntyy kerran ja pysyy aina mukana; sen yllä-

pitäminen vaatii jatkuvaa refleksiivistä tietoisuutta, rutiineja ja toimintaa. Etäfanin fani-

identiteetti syntyykin jatkuvuuden kautta: 

 

”Fani-identiteetti onkin eräänlainen diskursiivinen tarinoitu rakennelma, jota pi-

detään koko ajan aktiivisesti yllä ja uusinnetaan erilaisten faniuteen liittyvien ri-

tuaalien kautta” (Heinonen 2005, 84).  

 

Identiteetteihin limittyy vahvasti yhteisön ja yhteisöllisyyden kokemukset. Kaarina Ni-

kusen mukaan ”fani-identiteetin kannalta on keskeistä, löytääkö yhteisön, johon kuulua 

ja jossa voi jakaa faniuden kokemuksia muiden kanssa” (Nikunen 2005, 51). Identiteetti 

siis rakentuu suhteessa yhteisöön; ”minusta”  tulee ”me”, joukko, jolla on yhteinen 

identiteetti, ja johon yksilö peilaa omaa minuuttaan. Manuel Castells (2010, 3) on pe-

rustellut identiteettien ja yhteisöjen tärkeyttä sosiaalisella muutoksella: yksilöt kaipaavat 

jatkuvasti muuttuvassa yhteiskunnassa esimerkiksi uskontoyhteisön tuomaa turvaa ja 

pysyvyyttä. Vaikka ilmiö ei ole uusi, nyky-yhteiskunnassa sen merkitys on korostunut 

ja identiteeteistä on tullut sosiaalisten merkitysten tärkein tuottaja. ”Ihmiset eivät enää 

merkityksellistä itseään sen mukaan, mitä he tekevät, vaan sen mukaan, mitä ja keitä he 

ovat – tai kokevat olevansa”, Castells kirjoittaa (suom. kirjoittajan).  

 

Castellsin ajatusta voi soveltaa faniyhteisöihin. Fani-identiteetti, oli kyseessä sitten jal-

kapallofanius tai suositun näyttelijän ihannointi, voi  toimia suojapanssarina ”pahaa 

maailmaa” vastaan ja tarjota pysyvyyttä ja lohtua. Nyky-yhteiskunnassamme ihmiset 

merkityksellistävät itseään paitsi työnsä, perhesuhteidensa ja poliittisten sitoumustensa 

kautta, myös sen mukaan minkälaista musiikkia he kuuntelevat, mitä urheilujoukkueita 

he kannattavat ja mitä urheilulajeja he seuraavat. Paul Willisin (1990) mukaan tämä on 

seurausta ennen kaikkea ”symbolisen työn” lisääntymisestä. Lisääntyvä vapaa-aika on 

johtanut tilanteeseen, jossa yksilön identiteettiä määrittävät yhä enemmän vapaa-ajan 

valinnat ja toiminnot. Symbolinen työ – eli vapaa-aika – muokkaa yksilön identiteettiä. 

(Godenhjelm 1999, 43 sit. Willis 1990.)  
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2.1.2 Kuvitellut (fani)yhteisöt 

 

Fani-identiteeteistä ja faniyhteisöistä puhuttaessa on mahdotonta ohittaa kuviteltujen 

yhteisöjen vaikutusta yhteisten identiteettien rakentajana. Benedict Andersonin (1983) 

kuuluisaa termiä voidaan soveltaa erityisen hyvin juuri urheilufaniuteen. Median kautta 

urheilufani voi tuntea olevansa osa suurta globaalia yhteisöä, vaikka hän ei olisi kos-

kaan tavannut muita yhteisön jäseniä.  

 

Jalkapallofaniudessa me-hengellä ja jaetuilla identiteeteillä on suuri merkitys. Kuten 

urheilussa laajemminkin, jako meihin ja muihin ohjaa faniutta. Vastustajalla on myös 

tärkeä rooli jalkapallofanien identiteettien muodostumisessa. Me vastaan he –dikotomia 

on olennainen osa jalkapallopuhetta. Oma identiteetti muodostuu aina suhteessa vastus-

tajajoukkueeseen. Tämä ”antifanius” voi olla monelle kannattajalle todella tärkeä faniu-

den motivaattori (Theodoropoulou 2007). Jalkapallofaniuden (kuten muidenkin jouk-

kuelajien) erityispiirteenä onkin oman joukkueen ja vastustajajoukkueen välille syntyvä 

vihanpito. Oma identiteetti syntyy paitsi oman joukkueen kannustamisesta, myös vas-

tustajan vihaamisesta.  

 

2.1.3 Jalkapallofaniuden erityisyys 
 

Akateeminen tutkimus tekee usein eron urheilufaniuden (erityisesti urheilujoukkueiden 

faniuden) ja muiden kulttuurituotteiden fandomien (esim. musiikki, elokuvat, tv-sarjat) 

välille. Urheilufanius ja urheilun seuraaminen maskuliinisine konventioineen asetetaan 

myös arkiymmärryksessä usein populaarikulttuurin (feminististen) faniuksien yläpuolel-

le (Jenkins 1992, 19, kts myös Fiske 1992, 30). Tästä huolimatta jalkapallofaniuttakaan 

ei nosteta erityisen korkealle populaarikulttuurin saralla (Turtiainen 2008, 44). Kulttuu-

risella arvoasteikolla jalkapallofanit voidaan sijoittaa saippuasarjojen ja korkeakulttuu-

rin välimaastoon, kuitenkin lähemmäs arvomittarin heikompaa päätä ja ”massakulttuu-

ria”. Digitaalista mediaurheilua tutkineen Riikka Turtiaisen mukaan syinä jalkapallo-

faniuden negatiivisiin mielikuviin on etenkin huliganismi ja fanikulttuurin passiivisuus; 

fanit katsovat ja kuluttavat jalkapalloa sen pelaamisen sijaan. Mielikuva passiivisista 

penkkiurheilijoista siis elää yhä, vaikka teknologinen kehitys on monin tavoin muutta-

nut tilannetta tehden jalkapallofaneista aiempaa aktiivisempia (Turtianen mt 44). 

 



	   14	  	  	  

Negatiivisista konnotaatioista huolimatta jalkapallofaniudella on joukko positiivisia 

määrittäjiä, jotka tekevät siitä täysin omanlaisensa ja erityisen faniuden kohteen. Hog-

nestad (2012) kirjoittaa, kuinka jalkapallofanien puhuessa omasta suhteestaan suosikki-

seuraansa toistuvat termit ”elämänmittainen”, ”aito” ja ”todellinen”. Elämäntapafanit 

eivät ole (ainakaan omasta mielestään) vain katsojia ja kuluttajia, vaan he kokevat ole-

vansa oleellinen osa joukkueen suoritusta – toisin kuin vaikkapa musiikkifanit (Hogne-

stad 2012, 25). Myös Heinonen (2005, 257-258) erottaa jalkapallofaniuden esimerkiksi 

yksilöurheilun tai musiikin fanikulttuureista. Siinä missä yksilöurheilun ja musiikin 

näyttämöillä esiintyvät ”he”, jalkapallofanit puhuvat joukkueestaan me-muodossa. Hei-

nosen mukaan tämä eroavaisuus on merkittävä: 

 

”Puhuttaessa objektista subjektina paljastuukin olennainen piirre koko jalkapallo-

faniudesta. He eivät ikään kuin suostu hyväksymään eroa yleisön (kuluttajan) ja 

esiintyjien välillä (mt, 258).  

 

Jalkapallokatsomoissa ottelun seuraaminen on harvoin pelkkää katsomista ja ”passiivis-

ta observoimista”, vaan fanit kokevat olevansa pelaajien tavoin osallistujia ja vastuussa 

yhteisestä ”karnevaalista” (Heinonen 2000, 340-342). Vanha sanonta yleisöstä kahden-

tenatoista pelaajana näyttääkin pitävän paikkansa: samanvärisiin pelipaitoihin ja huivei-

hin verhoutunut yleisö muuttuu stadionilla yhtenäiseksi massaksi, jonka ainoa tehtävä 

on kannustushuutojen  ja vastustajan pilkkaamisen kautta auttaa oma joukkue voittoon. 

Kun joukkue menestyy, menestyy myös kollektiivinen ”me”, ja kun joukkue häviää, 

”me” häviämme.  

 

Vaikka jalkapallofanit ovat tiukasti sidoksissa omaan joukkueeseensa ja jalkapallo on 

monelle – legendaarisen Liverpool-manageri Bill Shanklyn4 usein siteeratuin sanoin – 

paljon, paljon tärkeämpää kuin elämä ja kuolema, Dixon (2013) huomauttaa kuitenkin, 

kuinka jalkapallo on pohjimmiltaan kulutustuote. Asiat, joita jalkapallofanit itse kuvai-

levat merkityksellisiksi rituaaleiksi muuttuvat helposti euroiksi, kun niitä tarkastelee 

kriittisesti. Ottelupäivän valinnat, pelipaidat, huivit, stadionit ja televisiojalkapallo – 

kulutus soluttautuu käytännön tasolle huomaamatta. Dixonin mukaan fanien ja kulutta-

jien kahtiajako ei ole toimiva, sillä myös otteluita paikan päällä seuraavat perinteiset 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  ”Some	  people	  believe	  football	  is	  a	  matter	  of	  life	  and	  death.	  I	  am	  very	  disappointed	  with	  that	  attiti-‐
tude.	  I	  can	  assure	  you	  it	  is	  much,	  much	  more	  important	  than	  that”	  (Bill	  Shankly)	  
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fanit tekevät jatkuvasti kulutuspäätöksiä (2013, 1-2). Itse näen jalkapallofanit Dixonin 

tavoin fanin ja kuluttajan hybridinä; elämänmittainen kannatus ja kuluttaminen eivät ole 

toisiaan poissulkevia. Kenties omasta fani-identiteetistäni johtuen olen kuitenkin sitä 

mieltä, että jalkapallofaniudessa on myös elementtejä, joita ei voi määritellä kuluttami-

sena. Pelipaidan ostaminen on totta kai kuluttamista, mutta fanille kyse on paljon 

enemmästä kuin vaatekappaleesta. Pelipaita symboloi yhtenäisyyttä oman joukkueen 

kanssa, rituaalista yhteenkuuluvuutta. Ei ole sattumaa, että joukkueen logo on peli-

paidan vasemmalla puolella, sydämen päällä.  

 

2.2 Yhteisöjen tutkimus 
 

Yksi tutkielmani tärkeimmistä teoreettisista lähtökohdista on jalkapallofaniuden näke-

minen yhteisöllisenä toimintana. Vaikka teoriassa on mahdollista olla jalkapallojoukku-

een fani ilman käsitystä muista faneista, käytännössä tällaisessa kuplassa eläminen on 

liki mahdotonta. Vaikka kannattaja ei välttämättä tietoisesti hakeutuisikaan muiden fa-

nien seuraan – esimerkiksi liittymällä Arsenal Finland ry:n kaltaiseen faniyhdistykseen 

– jalkapallojoukkueen kannattaminen liittää hänet silti väistämättä osaksi faniyhteisöä. 

Itsensä identifioiminen jalkapallofaniksi merkitsee samalla itsensä identifioimista fa-

niyhteisön jäseneksi. Tämä on seurausta etenkin jalkapallon medioitumisesta; televisio-

lähetysten, verkkolehtien kommenttipalstojen, blogien ja muun sosiaalisen median kaut-

ta suurten ja suosittujen jalkapallojoukkueiden fanipohjan laajuus käy väistämättä sel-

väksi. Median kautta yksittäisistä ja toisistaan kaukana olevista faneista muotoutuu sa-

masta asiasta kiinnostuneiden joukko, yhteisö. 

 

Yhteisöllisyys ja yhteisö eivät  kuitenkaan tutkimuksellisina käsitteinä ole näin yksise-

litteisiä. Käsitteitä käytetään vaihtelevasti ja usein epätarkasti merkityksellistämään eri-

laisia ryhmämuodostelmia ja ihmisryhmiä. Yhteisöllä voidaan viitata esimerkiksi valti-

oon, kansakuntaan, rodullisesti tai kielellisesti määrittyviin ihmisryhmiin, aatteellisiin 

joukkoihin tai jonkin asian ympärille kasautuneisiin pienryhmiin. Yhteisöä  voi pitää 

kasassa taloudelliset, poliittiset tai alueelliset aspektit ja yhteisöllisyys voi muodostua 

vaikka yhteisistä kiinnostuksenkohteista, harrastuksista, maailmankatsomuksista tai 

uskomuksista. (Lehtonen 1990, 15.)  
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Tässä tutkielmassa yhteisö ymmärretään ihmisryhmänä, jota pitää kasassa kiinnostus 

yhteisesti jaettuun jalkapallojoukkueeseen. Yhteisön jäseneksi pääsee, kunhan kannattaa 

”oikeaa” joukkuetta, Arsenalia. Sukupuolen, iän ja kotipaikan kaltaiset seikat eivät mää-

rittele suomalaista (eikä myöskään globaalia) Arsenal-faniyhteisöä. Määritelmäni mu-

kailee sosiologisen yhteisötutkimuksen interaktionistista (sosiologista) suuntausta. Siinä 

missä sosiologisen yhteisötutkimuksen toinen pääsuuntaus, alueellinen suuntaus, rajaa 

yhteisön alueellisesti (esimerkiksi kylään tai kaupunkiin), interaktionistisessa yhteisö-

tutkimuksessa mielenkiinto kohdistuu ryhmämuodostelmiin ja vuorovaikutukseen. 

(Lehtonen 1990, 16-17.) Suomalaisten Arsenal-fanien tarkastelussa – ja fanitutkimuk-

sessa ylipäänsä – on myös tärkeää ottaa huomioon alueellisuuden ja sosiaalisen vuoro-

vaikutuksen ohella kolmas yhteisötutkimukseen vakiintunut yhteisöjen määrittäjä, yh-

teenkuuluvuuden tunne ja symbolinen yhteisyys. (mt, 17). Pelkkä sosiaalinen vuorovai-

kutus ei tee faniyhteisöä, vaan yhteisön jäsenten on myös itse tunnettava olevansa osa 

yhteisöä. Lehtosen mukaan yhteisöllisyyden voidaan katsoa rakentuvan toiminnallisen 

ja symbolisen yhteisyyden kautta.  

 

Tässä tutkimuksessa verkkoyhteisöillä on myös suuri rooli. Verkkoyhteisöjen tutkimuk-

sen pioneeri Howard Rheingold esitti vuonna 1993 ilmestyneessä kirjassaan The Virtual 

Community – Homesteading on the Electronic Frontier kuinka tietokonevälitteiset sosi-

aaliset ryhmät – virtuaaliyhteisöt – ovat soluttautuneet reaalimaailmaan. Virtuaaliyhtei-

sö-termin5 (the virtual community) akateemiseen tutkimukseen tuonut Rheingold kuvai-

lee kirjansa johdannossa, kuinka virtuaaliyhteisö Well kasvatti jäsenmääräänsä vuoden 

1985 muutamasta sadasta kahdeksaan tuhanteen vuonna 1993. Rheingold ymmärsi jo 

tuolloin, että hänen silmiensä edessä on tapahtumassa kulttuurinen mullistus.  

 

Vielä viime vuosituhannen lopulla väiteltiin siitä, rakentaako internet uudenlaisia yhtei-

söjä ja yhteisöllisyyden muotoja vai rapauttaako se perinteiset, kasvokkaiseen viestin-

tään perustuvat yhteisöt. Internetin yhteisöllisen voiman puolesta liputtaneiden mielestä 

uusi teknologia tarjosi ihmisille mahdollisuuden yhteisöllisyyteen maantieteellisten es-

teiden yli ilman luokka-, rotu- ja sukupuolirajoja, mutta ei kuitenkaan uhannut reaali-

maailman yhteisöjen roolia. Nettikriitikot taas pelkäsivät, että verkkoyhteisöt viettelevät 

käyttäjät virtuaalimaailmaansa ja saavat unohtamaan todellisuuden. Heidän mukaansa 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5	  Tässä	  tutkielmassa	  virtuaaliyhteisöä	  ja	  verkkoyhteisöä	  käytetään	  synonyymeinä.	  	  
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internet ei koskaan voisi luoda todellista ja aitoa yhteisöllisyyttä, sillä ihmiset käyttävät 

verkkomaailmaa vai paetakseen ongelmiaan ja pahaa maailmaa. (Wellman & Gulia 

1999, 167-169.) Kaksikymmentä vuotta eteenpäin ja kriitikoiden pelko on ainakin osal-

taan osoittautunut aiheettomaksi. Vaikka nettiyhteisöt, sosiaalinen media, verkkopelit ja 

virtuaalimaailmat houkuttelevat ihmisiä, yhteisöllisyys ei ole kadonnut reaalimaailmas-

takaan. Internet ja verkkoyhteisöt ovat ennen kaikkea tulleet reaalimaailman yhteisöjen 

rinnalle. 

 

Vaikka virtuaaliset verkkoyhteisöt ovat olleet esillä erityisesti viimeisen vuosikymme-

nen aikana, internetin faniyhteisöt ja keskustelupalstat eivät kuitenkaan ole pelkästään 

2000-luvun ilmiö. Esimerkiksi edelleen toiminnassa oleva verkkoyhteisö The Well (pe-

rustettu  vuonna 1985) sekä internetin keskustelufoorumeiden esi-isä Usenet (perustettu 

vuonna 1979) raivasivat tilaa nykyisille verkkoyhteisöille (Ridings & Gefen 2004). 

Verkkoyhteisöjen varhainen tutkimus painottui etenkin populaarikulttuurin ilmiöiden 

fanifoorumeiden tutkimukseen. Erityisesti saippuasarjojen ja science fictionin faniyhtei-

söt löysivät nopeasti paikkansa verkossa; jo 1980-luvulla internetissä toimi laajalle le-

vittäytyneitä ja vakiintuneita faniyhteisöjä, joissa ruodittiin tv-sarjojen juonikuvioita, 

kirjoitettiin fanfictionia ja keskusteltiin muiden innokkaiden fanien kanssa (kts. esim. 

Baym 2000, Jenkins 1992).  

 

Ensimmäiset verkkoyhteisöt olivat nykyisiin yhteisöpalveluihin verrattuna staattisia ja 

yksiulotteisia. 1990-luvun puolivälissä The Wellin ja Usenetin kaltaisten ensimmäisten 

verkkoyhteisöjen rinnalle alkoikin teknologisen kehityksen myötä syntyä uudenlaisia, 

interaktiivisuutta ja käyttäjien välistä vuoropuhelua korostavia internetsovelluksia (Ri-

dings & Gefen 2004). Muun muassa MySpace, Blogger, LiveJournal, Second Life ja 

Facebook helpottivat internetin faniyhteisöjen toimintaa: käyttäjien välinen kommen-

tointi helpottui ja staattiset sivustot muuttuivat dynaamisiksi. 
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3. JALKAPALLOFANIUS TUTKIMUSKOHTEENA 
 

Segmentoituneessa maailmassamme on harvoja asioita, jotka kokoavat ihmiset maail-

manlaajuisesti yhteen samalla tavoin kuin jalkapallo: se on yksi harvoista urheilulajeis-

ta, joita todella pelataan ja seurataan maapallon joka kolkassa. Jalkapallon kansainväli-

sellä kattojärjestö FIFA:lla (Fédération Internationale de Football Association) on 209 

jäsentä6. Jalkapallon maailmanmestaruuskilpailut ovat valtava mediaspektaakkeli, joka 

kokoaa maailman huomion hetkeksi samaan suuntaan. Vaikka kisoissa toisistaan mittaa 

ottaa vain 32 maajoukkuetta, ottelut keräävät miljoonittain ihmisiä televisioiden ääreen 

ympäri maailman. Esimerkiksi vuoden 2014 Brasilian maailmanmestaruuskilpailujen 

loppuottelua Saksan ja Argentiinan välillä seurasi huimimpien arvioiden mukaan jopa 

miljardi ihmistä. Suomessa kyseinen ottelu houkutteli televisioiden ääreen keskimäärin 

reilut 1,1 miljoonaa ihmistä7, lähes 20 prosenttia koko kansasta. Tämä siitäkin huolimat-

ta, ettei Suomen miesten maajoukkue ole koskaan selviytynyt jalkapallon arvokisojen 

lopputurnaukseen eikä jääkiekon hallitsema maa ole koskaan ollut varsinaisesti mikään 

jalkapallokulttuurin kehto.   

 

Arvokisojen lisäksi suuret eurooppalaiset sarjat kiinnostavat maailmanlaajuisesti. Eten-

kin Englannin Valioliigaa, Espanjan La liigaa ja Saksan Bundesliigaa seurataan intohi-

moisesti kotimaidensa lisäksi niin Afrikassa, Australiassa kuin Pohjoismaissakin. Jalka-

pallon nousu maailman suosituimmaksi urheilulajiksi on seurausta etenkin lajin voi-

makkaasta kaupallistumisesta; globaalit tuotantokoneistot ovat muokanneet työväen 

alakulttuurista mediaspektaakkelin (Kolamo 2002, 19). Kaupallistumisen lisäksi globa-

lisaatiolla ja urheilun medioitumisella on suuri rooli jalkapallon maailmanvalloitukses-

sa. Syitä jalkapallon suosioon on etsitty myös ruohojuuritasolta. Selittäviksi tekijöiksi 

on nostettu muun muassa jalkapallon sääntöjen yksinkertaisuus ja lajin pienet aloitus-

kustannukset: palloja voi tehdä vaikka paperista (Giulianotti & Robertson 2004, 546-

547). Helppoudesta ja edullisuudesta johtuen kuka tahansa voi pelata jalkapalloa.  

 

Koska jalkapallon rooli ja merkitys on kansainvälinen, laji tarjoaa ”mielenkiintoisen 

näköalapaikan tarkastella nykykulttuuria ja yhteiskuntia, joissa ihmisten keskinäinen 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  http://www.fifa.com/aboutfifa/organisation/index.html	  	  
7	  http://www.finnpanel.fi/tulokset/tv/vuosi/top/2014/yle2.html	  	  
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vuorovaikutus yhä enenevässä määrin perustuu tietyn kulttuurituotteen yhteiseen kulu-

tukseen” (Heinonen 2005, 18). Globaalin lajin tutkiminen voi tuoda vastauksia laajoihin 

ja moniulotteisiin tutkimuskysymyksiin.  

 

3.1 Jalkapallon juuret 
 

Englanti on laajalti tunnustettu modernin jalkapallon (ja laajemmin modernin urheilun) 

synnyinkodiksi. Lajin historia ulottuu 1800-luvulle, jolloin englantilaisissa kylissä pela-

tut kansanpelit alkoivat vähitellen muistuttaa nykyisen kaltaista jalkapalloa. Pontimena 

lajin kehitykselle toimi yhteiskunnan laajempi muutos; kapitalismi, teollistuminen ja 

ihmisten lisääntynyt vapaa-aika mahdollistivat jalkapallon suuremman roolin englanti-

laisessa kulttuurissa. (Rowe, 2004, 13-17.) Lajin säännöt yhtenäistyivät viktoriaanisen 

ajan yliopistoissa ja 1900-luvulle tultaessa jalkapallo ja sen uudet, ylöskirjatut säännöt 

levisivät yliopistoista keskiluokan pariin (Roivas 2009, 7). Englannista laji levisi me-

renkulun ja kaupankäynnin seurauksena ensin muualle Eurooppaan ja myöhemmin 

muualle maailmaan, etenkin Etelä-Amerikkaan. Suomeen jalkapallo levisi lännestä: 

englantilaiset merimiehet toivat lajin Norjan ja Ruotsin länsirannikolle, josta se levisi 

läpi Pohjoismaiden. (Itkonen & Nevala 2007, 11-12.) 

 

Vaikka nykyisen kaltainen jalkapallo syntyi englantilaisen yläluokan keskuudessa, työ-

väenluokka omaksui lajin itselleen heti jalkapallon alkuvaiheessa 1800- ja 1900-lukujen 

taitteessa. Kun jalkapallosta kiinnostui sivistyneistön lisäksi muut yhteiskuntaluokat, 

laji kehittyi massaliikkeeksi. Osin tämän ”sosiaalisen pohjan laajentumisen” ansiosta 

jalkapallo saavutti asemansa maailman suosituimpana urheilulajina. Vertailukohtana 

voidaan käyttää esimerkiksi samoihin aikoihin syntynyttä krikettiä, joka ei koskaan saa-

vuttanut suosiota suurten ihmisryhmien keskuudessa ja lajiin jäi elitistinen leima. (Itko-

nen & Nevala 2007, 12.)  

 

Jalkapallon historiaa ja lajin kehitystä on määrittänyt kaksi perustavanlaatuista mullis-

tusta. 1960-luvulla jalkapallon työväenluokkainen leima alkoi hälventyä ja laji keski-

luokkaistui, kansainvälistyi ja viihteellistyi. Kolmekymmentä vuotta myöhemmin, 

1990-luvulla, kaupallistuminen teki jalkapallosta kauppatavaraa. Maailman suosituim-

maksi urheilulajiksi nousseen jalkapallon todellinen kaupallinen potentiaali ymmärret-
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tiin, minkä seurauksena sponsorit ja mainostajat kiinnostuivat lajista. Samalla alkoi 

myös televisiojalkapallon nousu ja lajin televisio-oikeuksista käytävä taistelu. (Turtiai-

nen 2008, 48, katso myös Roivas 2009, 13.) Nykyinen, tutkimuksessa usein postmoder-

niksi kuvattu jalkapallo on ennen kaikkea liiketoimintaa, jota määrittää sponsorit, tv-

pomot , suuryritykset ja poliittiset toimijat. Huippujalkapallo on miljardien bisnes: 

kymmenen rikkainta jalkapalloseuraa ansaitsivat kaudella 2013-2014 yhteensä  1,9 mil-

jardia euroa yksin mainostuloista. Kun siihen lisätään 1,5 miljardia televisiorahaa ja 0,9 

miljardia ottelupäivätuloja, jo kymmenen eniten tienaavan joukkueen kokonaisansiot 

yhden kauden aikana nousevat 4,3 miljardiin euroon8. Jalkapallon mediahuomio on val-

tavan suuri ja pelaajista on tullut julkisuudenhenkilöitä, jotka tunnetaan jalkapalloa seu-

raavan maailman ulkopuolellakin. David Beckhamin, Cristiano Ronaldon ja Lionel 

Messin kaltaisista pelaajista on tullut tähtiä, jotka tienaavat miljoonia pelikenttien lisäk-

si sponsorisopimuksista, yhteistyökuvioista ja julkisista esiintymisistä. Heidän elämään-

sä seurataan paitsi urheilu-, myös viihdesivuilla. 

 

3.2 Jalkapallon ja jalkapallofaniuden akateeminen tutkimus 
 

Jalkapalloa ja sen ympärillä olevia lukuisia ilmiöitä on tarkasteltu akateemisen tutki-

muksen parissa paljon. Muun muassa mediatutkijat, sosiologit ja filosofit ovat tarkastel-

leet maailman suosituinta urheilulajia lukuisista eri näkökulmista. Vaikka jalkapallon 

kulttuurinen ja yhteiskunnallinen konteksti on vuosien saatossa mullistunut (esim. kau-

pallistuminen, teknologinen kehitys) itse tutkimuksen kohde, jalkapallo, on pysynyt 

alkuvaiheistaan asti melko samanlaisena. Yhteiskunnan kaupallistumisesta ja jalkapal-

lon ammattimaistumisesta huolimatta jalkapallofanius ja lajin perimmäinen olemus ovat 

osoittautuneet pysyviksi. Fani-identiteetit muodostuvat edelleen samoista asioista, kuin 

sata vuotta sitten: konflikteista oman joukkueen ja vastustajan välillä, kannustushuu-

doista, ottelupäivän aktiviteeteista ja lojaaliudesta (Hognestad 2012, 26). 

 

Jalkapalloa ja sen ilmiöitä alettiin ensimmäiseksi tutkia lajin synnyinmaassa Englannis-

sa. Kun ensimmäiset akateemiset tutkimukset ilmestyivät 1960-luvulla, jalkapallo oli jo 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  Deloitte	  Football	  Money	  League	  2013-‐2014:	  
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/sports-‐business-‐
group/deloitte-‐football-‐money-‐league-‐2015.PDF	  
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vakiinnuttanut paikkansa englantilaisessa kulttuurissa. Tutkimus oli alusta lähtien moni-

tieteistä, mutta erityisesti jalkapallo kiinnosti sosiologian, sosiaalipsykologian ja antro-

pologian parissa (Roivas 2009, 12). Yksi varhaisen tutkimuksen teemoista oli jalkapal-

lon rooli luokkayhteiskunnan shakkinappulana. Englannin kulttuurista ja poliittista il-

mastoa mukaillen jalkapallo nähtiin 1960- ja 1970-luvuilla poliittisena taistelukenttänä, 

jossa työväenluokka pyrki vastustamaan keskiluokan kontrollia. Tuon valtapelin keski-

össä oli jalkapallon alkava kaupallistuminen. Jalkapallotutkimuksen pioneeri Ian Taylor 

esitti jo 1960-luvulla, kuinka kaupallistumisprosessien tarkoituksena oli etäännyttää 

alkuperäiset, työväenluokkataustaiset kannattajat lajin parista ja tehdä tilaa varakkaam-

malle keskiluokalle. Taylorin mukaan jalkapallosta pyrittiin tehdä spektaakkelinomaista 

koko perheen viihdettä kaupallistumisen ehdoilla. (Taylor 1971, sit. Hognestad 2012, 

28.) 

 

Vaikka jalkapallon keskiluokkaistuminen on ollut suosittu linja jalkapallotutkimukses-

sa, ylivoimaisesti suosituin lähestymistapa on silti huliganismi. Sen syitä ja seurauksia 

on tarkasteltu paljon – monien mielestä jopa liikaa (Roivas 2009, 12). Vaikka huliga-

nismia alettiin tutkia heti akateemisen jalkapallotutkimuksen alusta lähtien – esimerkik-

si Taylor näki huliganismin syynä mainitun kaupallistumisen ja työväenluokan vieraan-

nuttamisen – sen kulta-aika sijoittui 1980-luvulle. Tuona aikana huliganismi dominoi 

jalkapallotutkimusta. Jalkapallofanit nähtiin niin tutkimuksessa kuin arkipuheessa väki-

valtaisina ja tappelevina miehinä, joiden suhtautuminen omaan joukkueeseen oli fanaat-

tista. Tutkimuksen suuntautuminen huliganismiin ei ole yllätys, muistetaanhan vuosi-

kymmeneltä muun muassa kymmeniä ihmishenkiä vaatineet Heyselin9 ja Hillsboroug-

hin10 katsomo-onnettomuudet. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	  Vuonna	  1985	  Liverpoolin	  ja	  Juventuksen	  oli	  määrä	  pelata	  Euroopan	  Cupin	  loppuottelu	  Heysel-‐
stadionilla	  Brysselissä.	  Ennen	  ottelun	  alkua	  joukkueiden	  kannattajien	  väliset	  tappelut	  kuitenkin	  
aiheuttivat	  tungoksen,	  jossa	  kuoli	  39	  ihmistä	  ja	  loukkaantui	  600.	  Tragedian	  seurauksena	  kaikki	  
englantilaiset	  joukkueet	  saivat	  viiden	  vuoden	  porttikiellon	  UEFA:n	  alaisiin	  kilpailuihin,	  sillä	  onnet-‐
tomuuden	  katsottiin	  johtuneen	  Liverpool-‐fanien	  ryntäyksestä	  kohti	  Juventus-‐fanien	  täyttämää	  
katsomonosaa.	  	  
	  
10	  Vuonna	  1989	  Hillsborough-‐stadionilla	  Sheffieldissä	  pelattiin	  Nottingham	  Forestin	  ja	  Liverpoolin	  
välinen	  FA	  Cupin	  välieräottelu.	  Poliisivirheen	  vuoksi	  Liverpool-‐katsojien	  kansoittamaan	  päätykat-‐
somoon	  päästettiin	  liikaa	  katsojia	  ja	  seurauksena	  oli	  tungos,	  jossa	  96	  kannattajaa	  puristui	  kuoliaak-‐
si.	  Lisäksi	  766	  loukkaantui.	  	  Hillsborough’n	  onnettomuuden	  seurauksena	  seisomakatsomot	  sekä	  
kentän	  ja	  katsomoiden	  väliset	  raja-‐aidat	  poistettiin	  Britannian	  jalkapallostadioneilta.	  (kts.	  The	  
Taylor	  Report)	  
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Vaikka huliganismi pysyi merkittävänä tutkimustalinjana, 1990-luvulla sen rinnalle tuli 

vaihtoehtoisia lähestymistapoja (Brown 1998, 3). Monet tutkijat alkoivat tuolloin kriti-

soida huliganismi-tutkimuksen yksipuolisuutta ja tapaa nähdä jalkapalloyleisöt yhtenä 

suurena homogeenisenä huligaanijoukkona. Uusi tutkimus keskittyi muun muassa jal-

kapallofaniuteen identiteettien rakentajana, jalkapallon globaalistumiseen sekä kaupal-

listumisen vaikutuksiin. Jalkapallofaneja ei enää tarkasteltu yhtenä joukkona, vaan kiin-

nostus kohdistui pienyhteisöihin ja fanien henkilökohtaisiin kokemuksiin. (Hognestad 

2012, 29; kts. myös Robson 2000, 7.)  

 

2000-luvulla jalkapallolla on kasvaneen kaupallistumisen ja lajin kansainvälistymisen 

seurauksena entistä suurempi rooli akateemisessa tutkimuksessa. Aiemmilta vuosi-

kymmeniltä tuttujen teemojen lisäksi jalkapallotutkimuksen piirissä on tarkasteltu esi-

merkiksi lajin sukupuolittuneisuutta (esim. Hynes 2012), Twitterin ja muiden sosiaalis-

ten medioiden roolia jalkapallofaniudessa (esim. McCarthy, Rowley, Ashworth & Pioch 

2014), korruptiota (esim. Kolamo 2012) sekä jalkapalloblogeja (esim. Ytterstad 2012). 

 

Seuraavissa alaluvuissa esittelen tarkemmin kaksi jalkapallotutkimuksen ja jalkapallo-

faniuden tutkimuksen lähestymistapaa, Leicesterin koulukunnan huliganismi-

tutkimuksen sekä Richard Giulianottin nelikentän jalkapallofanityypeistä. Kolmannessa 

alaluvussa esittelen suomalaista jalkapallotutkimusta. 

 

3.2.1 Leicesterin koulukunta  

 

Englantilaista Leicesterin Yliopistoa pidetään yhtenä merkittävimmistä urheilusosiolo-

gian tutkimuskeskuksista. Leicesterissä alettiin jo 1960-luvun alussa tarkastella akatee-

misella tutkimuskentällä tuolloin vielä kovin marginaalissa ollutta urheilua sosiologisen 

tutkimuksen kautta. Etenkin Eric Dunningin tutkimuksia pidetään uraauurtavina koko 

urheilusosiologialle ja yleisesti urheilun akateemiselle tutkimukselle (Bairner 2006, 

583).  

 

Dunning tarkasteli urheilua – erityisesti jalkapallohuliganismia – saksalaisen oppi-

isänsä, sosiologi Norbert Eliaksen (1897-1990) sivilisaatioprosessiteorian näkökulmas-

ta. Eliaksen sivilisaatioprosessin mukaan vapaa-ajan aktiviteetit (leisure) – kuten jalka-

pallo – tarjoavat muutoin kontrolloiduille ja rutinoituneille ihmisille mahdollisuuden 
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sosiaalisesti hyväksyttävään ja julkiseen tunteiden osoittamiseen ja innostumiseen. 

Eliaksen mukaan vapaa-ajan aktiviteetit ovat läpi historian mahdollistaneet ihmisten 

hetkittäisen itsehillinnän menetyksen, mutta vasta sivilisaatioprosessi, modernin yhteis-

kunnan synty, ajoi ihmiset etsimään jännitystä vapaa-ajan aktiviteettien kautta. Eliaksen 

mukaan modernin yhteiskunnan ihmisillä on tarve kamppailla kontrollia vastaan ja va-

paa-ajan aktiviteetit, kuten urheilu, tarjoavat tähän hyväksyttävän väylän. (Elias & Dun-

ning 1986, 65-66.)  

 

Leicesterin koulukunta, Dunning ja Elias etunenässä, määrittelivät urheilun seuraamisen 

pääfunktioksi jännityksen hakemisen sekä kontrolloitua elämää vastaan kamppailemisen 

(Dunning 1999, 3). Tämä kamppailu, Dunningin ja Eliaksen mukaan, johtaa äärimmäi-

syyteen vietynä jalkapallohuliganismiin. Vaikka Leicesterin koulukunta on tutkinut ur-

heilun ja vapaa-ajan sivilisaatioprosessia laaja-alaisesti, koulukunnan kollektiivisesti 

tunnetuimmat työt käsittelevät jalkapallohuliganismin syitä ja seurauksia. Koska jalka-

pallohuliganismi miellettiin 1970-1990-luvuilla yleisessä puheessa erityisesti englanti-

laiseksi ongelmaksi, Leicesterin Yliopistosta tuli vaikutusvaltainen ääni huliganismi-

keskustelussa (Hognestad 2012, 28-29).  

 

Leicesterin koulukunnan kiistanalaisen näkemyksen mukaan jalkapallohuliganismi on 

”miehisen aggression” ilmentymä, mikä on yleistä etenkin työväenluokkataustaisille 

jalkapallofaneille. Jalkapallohuliganismin suurimpana aiheuttajana on siis yhteiskunta-

luokka ja yhteisömuodot: alempien luokkien edustajat ovat alttiimpia huliganismille, 

sillä näissä luokissa yhteisön rakenne on suotuisa jengien synnylle. Jalkapallo kärsii 

muita lajeja enemmän huliganismista, sillä esimerkiksi krikettiin verrattuna sen kannat-

tajat ovat pääosin taustaltaan työväenluokkaisia. 

 

3.2.2 Giulianottin nelikenttä 

 

Yksi siteeratuimpia jalkapallofaniuden teorioita, Richard Giulianottin nelikenttä fani-

tyypeistä, pyrkii – eräänlaisena vastalauseena Leicesterin koulukunnan yksiulotteiselle 

fanikäsitykselle – osoittamaan, kuinka jalkapallonseuraajat eroavat toisistaan. Giulianot-

ti esittelee artikkelissa Supporters, Followers, Fans and Flaneurs: A Taxonomy of Spec-

tator Identities in Football (2002) neljä erilaista modernin jalkapallon kuluttajaa: kan-

nattajat, seuraajat, fanit ja flanöörit, jonka voi suomeksi kääntää esimerkiksi liikkuviksi 
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faneiksi. Nelikenttä ottaa voimakkaasti kantaa jalkapallon kaupallistumiseen; Giulianot-

tin mukaan kaupallistumisella on ollut merkittävä vaikutus eri fanityyppien muotoutu-

miseen. Jalkapallon alati kasvava suosio, lajin siteet yrityksiin ja televisio-oikeudet 

muokkaavat faneja samalla tavalla kuin itse lajia. Giulianotti peilaa fani-nelikenttäänsä 

tähän muuttuneeseen tilanteeseen lajittelemalla fanityypit akseleille kuuma-kylmä (hot-

cold) ja perinteinen-kuluttaja (traditional-consumer) (kuvio 1). 

 
Kuvio 1: Giulianottin nelikenttä (Giulianotti 2002, 31) 

 

 

Perinteinen-kuluttaja -akseli viittaa yksilön tunnepitoisuuteen kannattamaansa jalkapal-

loseuraa kohtaan. Perinteisillä kannattajilla on pitkä historia kannattamansa joukkueen 

kanssa ja hän identifioituu vahvasti seuraan. Toisessa ääripäässä kuluttajan suhdetta 

seuraan määrittelee markkinavoimat, eikä hänellä ole perinteisen kannattajan tapaan 

emotionaalista suhdetta seuraan. Pystyakselin kuuma-kylmä erottelulla Giulianotti mää-

rittää sitä, kuinka keskeinen jalkapallojoukkue on yksilön minuuden muodostumisessa 

ja rakentumisessa. Kuuma korostaa pitkää lojaaliutta ja vahvaa identifioitumista seu-

raan, kylmä päinvastoin pinnallista identifioitumista ja heikkoa solidaarisuutta. 

 

Giulianotti käyttää kaikkein sitoutuneimmista ja vahvasti kannattamaansa seuraan iden-

tifioituneista, perinteinen/kuuma-kentän jalkapallonseuraajista termiä kannattaja (sup-
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porter). Kannattajalla on pitkä, henkilökohtainen ja emotionaalinen sidos seuraansa. 

Giulianotti kuvaa kannattajien suhdetta seuraa kohtaan läheisten perhe- ja ystävyyssuh-

teiden kaltaisiksi. Kannattajalla on kulttuurinen sopimus omaa seuraansa kohtaan, eikä 

kannattamisenkohteen vaihto ole mahdollista.  

 

Perinteinen-kylmä-kentän katsojia nimitetään Giulianottin jaottelussa seuraajiksi (fol-

lowers). Seuraaja ei ole välttämättä – kannattajien tavoin – syntynyt kannattamaan seu-

raa, vaan seuraaja on identifioitunut joukkueeseen esimerkiksi median kautta.  Vaikka 

seuraaja voi olla valitsemaansa joukkuetta kohtaan syvästi solidaarinen ja lojaali, hän ei 

ole kannattajan tavoin ”sisällä” seurassa ja seuraa tilallisesti ympäröivissä yhteisöissä.  

 

Kuuma/kuluttaja-seuraajat ovat Giulianottin mukaan faneja (fans). Giulianottin mukaan 

fani on modernin jalkapallon ja lajin kaupallistumisen tulos; fani kehittää itselleen fani-

identiteetin. Fani identifioituu joukkueeseen vahvasti, mutta suhde on ”kuumuudesta” 

huolimatta pinnallinen.  

 

Kaikkein kaupallistuneimpia jalkapallonseuraajia Giulianotti kutsuu flanööreiksi (fla-

neurs). Kylmä-kaupallinen-kentän flanöörit valitsevat itselleen milloinkin parhaiten 

sopivan fani-identiteetin ja vaihtelee kannattamaansa joukkuetta tarpeen mukaan. Hän 

ei ole joukkueisiin emotionaalisesti sidoksissa, vaan jalkapallon seuraaminen ja ”kan-

nattaminen” on hänelle postmodernia itseilmaisua. Flaneerius on lisääntynyt etenkin 

globaalistumisen myötä, kun esimerkiksi aasialaiset ja mannereurooppalaiset jalkapal-

lon ystävät valitsevat itselleen sopivan joukkueen Englannin Valioliigasta ja alkavat 

määrittelemään itsensä faneiksi.  

 

Giulianottin fanityyppi-erottelu on luonnollisesti saanut myös kritiikkiä. Esimerkiksi 

Hognestad (2012; katso myös Heinonen & Godenhjelm 2001) on esittänyt, että yksilö 

voi samanaikaisesti kuulua jokaiseen luokkaan: 

 
”On mahdollista, että sama jalkapallonseuraaja kutsuu itseään kannattajaksi kotimaansa 

liigan ottelussa, faniksi katsoessaan useimmiten seuraamaansa joukkuetta televisiosta, 

seuraajaksi maajoukkueen peleissä ja flanööriksi suurten ja loistokkaiden megatapahtu-

mien, kuten jalkapallon maailmanmestaruuskilpailujen aikana” (Hognestad 2012, 41, 

suom. kirjoittajan). 
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3.2.3 Jalkapallon ja jalkapallofaniuden tutkimus Suomessa 

 

Jalkapallo on kiinnostanut myös suomalaisia tutkijoita. Jo mainitun ja paljon siteeratun 

Harri Heinosen lisäksi suomalaisen jalkapallotutkimuksen tunnetuimpiin nimiin kuuluu 

Sami Kolamo, joka tarkastelee väitöskirjassaan FIFAn valtapeli – Etelä-Afrikan jalka-

pallon MM-kisat 2010 keskitettynä mediaspektaakkelina jalkapallon maailmanmesta-

ruuskilpailujen kulisseja; vallankäyttöä, kisojen mediastrategiaa, performatiivisuutta ja 

tuotantokoneistoa. ”Jalkapallotohtorina” tunnettu Kolamo on myös käsitellyt jalkapallo-

faniutta muun muassa Kulttuurintutkimus-lehdessä ilmestyneessä artikkelissaan Futis-

fanius ja tunteen kulttuuri – Yhteisöllistä draamaa median konstruoimalla näyttämöllä. 

Artikkelissa Kolamo tarkastelee jalkapallon mediavälittyneisyyttä ja elämäntapafaniut-

ta.  

 

Marianne Roivaksen väitöskirja Jalkapalloa kirjoittamassa – Jalkapallon merkityksiä 

uudessa englantilaisessa jalkapallokirjoituksessa (2009) käsittelee fiktiivistä, autobio-

grafista ja muuta englantilaista jalkapallokirjotusta muun muassa luokkaidentiteettien ja 

sukupuolikysymysten kautta.  

 

Jalkapallofaniudesta on kirjoitettu myös lukuisia pro gradu-tutkielmia. Itse olen tutustu-

nut Petri Godenhjelmin gradun pohjalta kirjoitettuun artikkeliin Hulluna urheiluun – 

fanin samaistuminen suosikkijoukkueeseen ja suosikkipelaajaan (1998), Samuli Aholan 

etäfaneja kartoittavaan tutkielmaan Etäfanin faniutuminen ja identiteetti – Yksityisiä 

kaukosuhteita vai yhteisön karnevaalia (2014) sekä Esa Lehikoisen Veikkausliigaseura 

FC Lahden kannattajien verkkokäyttäytymistä tutkivaan Futisfani verkossa – Vahvis-

tuuko yhteisöllisyys –tutkielmaan (2005). 

 
3.3 Jalkapallofaniuden muutos 
 

Kaksi suurta mullistusta, 1960-luvun keskiluokkaistuminen ja 1990-luvun kaupallistu-

minen, jättivät pysyvästi jälkensä jalkapallofaniuteen. Ensin jalkapallosta tuli viihdettä, 

kun laji levisi yli luokkarajojen ja myöhemmin kaupallistuminen teki lajista kulutustuot-

teen ja kannattajista kuluttajia. Jalkapallofaniuden kolmannen mullistuksen voidaan 

sanoa olleen käynnissä 1990-luvun lopusta lähtien; teknologisen kehityksen seuraukse-
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na syntyneet ja yleistyneet internet-sovellukset, sosiaalinen media, älypuhelimet ja tele-

vision merkityksen vähittäinen heikentyminen ovat asteittain tehneet jalkapallon seu-

raamisesta helpompaa, monipuolisempaa, interaktiivisempaa ja monimediaisempaa.  

 

Teknologinen kehitys – etenkin internetin vahva esiinmarssi – on aiheuttanut vastalau-

seita mediaurheilun hyvin säännellyllä areenalla. Eri intressitahot televisioyhtiöistä 

sponsoreihin ovat olleet huolestuneita omista tuloistaan, kun urheilusisältö on hiljalleen 

alkanut valua internetiin ja pois televisiosta, jossa sen sääntely on helppoa. Teknologi-

sen kehityksen aiheuttama huoli ei kuitenkaan ole vain uuden vuosituhannen ilmiö. Läpi 

mediaurheilun historian teknologiset mullistukset ovat ajaneet intressitahoja vastakkain. 

Television yleistyminen sai urheiluväen varpailleen laskevien yleisömäärien kanssa ja 

nyt samanlainen huoli on televisiourheilun katsojamääristä. Koska mediayritykset lait-

tavat paljon rahaa oikeuksiin näyttää urheilusisältöjä yksinoikeudella, huoli on ymmär-

rettävä. 

 

3.3.1 Postfaniudesta post-postfaniuteeen 

 

Maailman ensimmäinen suorana lähetetty jalkapallo-ottelu pelattiin vuonna 1937, kun 

BBC televisioi Arsenalin edustusjoukkueen ja reservin välisen harjoitusottelun (Boyle 

& Haynes 2000). Tuosta ottelusta alkoi jalkapallon vähittäinen nousu kansainväliselle 

televisioagendalle ja 1960-luvulle tultaessa esimerkiksi Englannin 1. divisioona (Valio-

liigan edeltäjä) oli jo vakiinnuttanut paikkansa televisio-ohjelmistoissa ympäri maail-

maa, myös Suomessa. Television rooli jalkapallofaniuden kehityksessä on ilmeinen: 

suorana televisioidut jalkapallo-ottelut muuttivat faniutta tehden jalkapallon seuraami-

sesta mediavälitteistä. Enää ei ollut välttämätöntä raahautua kentän laidalle, vaan otte-

luita oli mahdollista seurata omalta kotisohvalta. Jalkapallofaniudessa siirryttiin postfa-

niuden aikaan. Heinonen (2007, 33) on määritellyt postfaniuden seuraavasti: 

 

”Postfanius ei enää perustu aidolle kasvokkain jaetulle yhteisöllisyydelle vaan median 

luomalle  kuvitteelliselle läheisyyden tunteelle kaukaisten toisten kanssa. Postfani voikin 

sohvallaan myötäelää joukkueiden ja heidän kannattajiensa kohtaloita, sillä televisio, vi-

deot ja internet tarjoavat loputtomat mahdollisuudet tuijottaa ja katsoa uudelleen. Postfani 

on tietoinen siitä, että kyseessä on ”vain peli”, jonka seuraamisen kokemuksellisuus on 

aina välittynyttä ja epäsuoraa. Peli on erinomainen metafora jälkimodernille asenteelle: 
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pelissä ainutkaan asia ei ole täysin ennustettavissa ja hallittavissa muttei myöskään pe-

ruuttamaton, sillä aina voi aloittaa uudestaan – tässä suhteessa peli ei pääty koskaan”. 

 

Jos 1960-luvulla alkanutta mediavälitteistä jalkapallofaniutta kutsutaan postfaniudeksi, 

2010-luvun sosiaalisen median, livestreamien ja älypuhelinten hallitsemaa faniutta voi-

daan kutsua jo post-postfaniudeksi. Jalkapallofanius ei ole enää ainoastaan mediavälit-

teistä, vaan myös interaktiivista, moniulotteista ja epähierarkkista. Fanius on muuttunut 

globaaliksi, ajasta tai paikasta riippumattomaksi yhteisöllisyydeksi; kuka tahansa, missä 

tahansa voi pelkän internetyhteyden avulla olla osa kansainvälisiä jalkapallofaniyhteisö-

jä. Kun postfaniudessa ”myötäelettiin sohvalla”, post-postfaniudessa muodostetaan ver-

kostoja muiden fanien kanssa, jaetaan mielipiteitä sosiaalisessa mediassa, kommentoi-

daan ja keskustellaan, perustetaan blogeja ja fantasiajoukkueita.  Myötäeläminen jaetaan 

muiden kanssa. 

 

Samalla kun digitaalinen media tuo urheilufaneille lisää valinnanvaraa, se myös moni-

puolistaa käsitystä siitä, mitä fanius on. Internetin myötä passiivisista penkkiurheilijois-

ta on tullut aktiivisia ”pientuottajia”. Fanit yhä enenevässä määrin osallistuvat mediaur-

heilun tekemiseen perinteisten toimijoiden rinnalla. (Turtiainen 2008, 52-57). Fanien 

ylläpitämät YouTube-sivustot ja urheilublogit ovat esimerkkejä uudesta, aktiivisesta 

urheilunkuluttamisesta. Myös fantasialiigat tarjoavat uuden ulottuvuuden urheilun seu-

raamiseen. Urheiluaiheisten internet-pelien tarkoituksena on koota reaalimaailman pe-

laajista oma joukkue, jonka menestys riippuu todellisista urheilutuloksista (Turtiainen 

2007, 40). Fantasialiigojen kautta urheilun kuluttajat seuraavat ottelutapahtumia entistä 

tarkemmin. Myös mediankäyttörutiinit uudistuvat, kun pelkän lopputuloksen lisäksi 

fantasialiigojen ”managerit” ovat kiinnostuneita pistepörsseistä ja torjuntaprosenteista. 

(Turtiainen 2007, 46.)  

 

3.3.2 Televisiojalkapallon kuolema?  

 
Jos televisio vielä 1990-luvulle tultaessa monopolisoi mediavälitteistä jalkapalloa, uu-

den vuosituhannen post-postfaniudessa sen merkitys on jatkuvasti kutistumassa. Televi-

sio ei ole enää yksinvaltias, vaan sen rinnalle on tullut vaihtoehtoisia tapoja seurata otte-

luita. Nettistreamit, laittomat tai lailliset, ovat vieneet perinteisiltä televisiokanavilta  

jalansijaa. Kun esimerkiksi Suomessa Valioliigan ottelut on 2000-luvulla piilotettu 
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maksumuurin taa, nettistreamien avulla fanit pystyvät ohittamaan jähmeät valtaraken-

teet ja seuraamaan otteluita ilmaiseksi.  

 

Hutchinson & Rowe ovat kuitenkin huomauttaneet, etteivät eri mediateknologiat ole 

toisiaan poissulkevia; esimerkiksi televisio ei täysin syrjäyttänyt radiota,  vaan ainoas-

taan muutti radion roolia urheiluraportoinnissa (2012, 4.) Vaikka nettistreamit ovat vä-

hitellen nakertaneet maata televisiojalkapallon voimapelureiden jalkojen alta, televisio 

on siitä huolimatta pitänyt pintansa. Fanien valuminen internetiin ei ole vähentänyt tele-

visioyhtiöiden kiinnostusta suurten palloilusarjojen tv-oikeuksiin. Kausi 2013-2014 oli 

ensimmäinen, jolloin jalkapalloseuran tv-oikeuksista tienaamat tulot nousivat yli 200 

miljoonaan euroon. Espanjalaisjätti Real Madridin huimasta 549,5 miljoonan euron 

kausituloksesta 37 prosenttia (204,2 miljoonaa euroa) oli tv-rahaa. (Deloitte Football 

Money League.) Samaa kieltä puhuu Valioliigan vuoden 2015 helmikuussa solmima 

uusi TV-sopimus. Televisioyhtiöt Sky ja BT maksoivat yhteensä 7,16 miljardia euroa 

oikeudesta näyttää Valioliigan otteluita11. Kasvua vuoteen 2012 (jolloin oikeudet oli 

edellisen kerran kaupan) verrattuna oli huimat 71 prosenttia. 

 

Myös Mestarien liigan ja MM-kisojen kaltaiset globaalit jalkapallotapahtumat keräävät 

internetistä huolimatta miljoonia ihmisiä televisioruutujen eteen. Internet ja televisio 

näyttävätkin mahtuvan vielä 2010-luvulla samaan pöytään: suoratoistopalveluista huo-

limatta suuri osa jalkapallofaneista katsoo ottelut yhä perinteisesti televisiosta. Toisen-

laistakin kehitystä kuitenkin on. Suomessa – jonka jalkapalloliigan vetovoima kansain-

välisellä tv-agendalla on Valioliigaan ja Espanjan La liigaan verrattuna tietenkin mitä-

tön – pääsarja Veikkausliigan oikeudet lunasti IS-Extra, sanomalehti Ilta-Sanomien net-

ti-tv. Tämä on osoitus sisältöjen vähittäisestä  

valumisesta perinteisiltä toimijoilta verkkoympäristöön. 

 

3.3.3 Verkkoyhteisöt ja sosiaalinen media  

 

Puolalainen sosiologi Zygmunt Bauman on kuvaillut yhteisöjä runollisin sanankääntein: 

 
”Yhteisössä voimme luottaa toisten hyvään tahtoon. Jos kompastumme ja kaadumme, 

muut auttavat meidät takaisin jaloillemme. Kukaan ei pilaile kustannuksellamme, kukaan 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11	  http://www.bbc.com/news/business-‐31379128	  
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ei ivaa meidän kömpelyyttämme eikä iloitse epäonnestamme. Jos otamme harha-

askeleen, voimme yhä tunnustaa, selittää ja pyytää anteeksi”. (Bauman 2001, 2, suom. 

kirjoittajan.) 

 

Yhteisö-sanalla on arkiymmärryksessäkin positiivinen sävy: yhteisöissä autetaan ja tue-

taan toinen toistaan. Toisin kuin epämääräisissä ryhmissä, massayleisöissä tai kasvot-

tomissa joukoissa, yhteisön jäsenet tuntevat toisensa. Jalkapallomaailmassa faniyhteisöt 

ovat perinteisesti muodostuneet saman joukkueen kannattajista, jotka kokoontuvat 

sporttibaareihin jännittämään joukkueensa puolesta ja keskustelemaan pelaajista, peli-

taktiikoista ja joukkueen edesottamuksista. Ilot ja surut jaetaan yhdessä ja vaikka eri-

mielisyyksiä saattaakin syntyä, kaiken takana on kuitenkin yhteisesti jaettu rakkauden-

kohde, oma joukkue. Teknologisen kehityksen myötä nämä tuttuuteen ja kasvokkaiseen 

viestintään nojaavat pienyhteisöt ovat siirtyneet internetiin. Yhteisesti jaettu rakkauden-

kohde – oli se sitten jalkapallojoukkue, muusikko tai televisiosarja – on yhä tallella, 

mutta sporttibaarin tutut ovat vaihtuneet anonyymeiksi ja kasvottomiksi nimimerkeiksi.  

 

Ridings et al. on määritellyt virtuaaliset yhteisöt ”ihmisryhmiksi, joilla on yhteisiä in-

tressejä ja toimintatapoja ja jotka kommunikoivat säännöllisesti tietyn ajanjakson aikana 

organisoidusti internetin välityksellä yhteisen paikan tai mekanismin kautta” (Ridings et 

al. 2002, 273, sit. Ridings & Gefen 2004, suom. kirjoittajan). Lopez-Gonzales et al. 

(2014) huomauttavat että toisin kuin monilla muilla populaarikulttuurin ilmiöillä, urhei-

lulla on verkkoon siirryttäessä puolellaan se, että sen faniyhteisöt ovat olleet olemassa 

jo kauan ennen verkon vallankumousta. Faniyhteisöillä on takanaan pitkäaikainen, va-

kaa suhde faniuden kohteeseen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että urheilufanius pysyisi 

täysin muuttumattomana siirtyessään reaalimaailmasta verkkoon. Internet luo uusia 

sääntöjä ja toimintatapoja, uudelleen määrittää faniuden ja faniyhteisöjen ajalliset ja 

paikalliset rajoitteet sekä osallistaa faneja uudella tavalla. Yhteisöllisen faniuden näkö-

kulmasta internetin tärkein anti on kuitenkin uudet,  yhteisöllisyyteen nojaavat konven-

tiot.; uudet teknologiat ovat mahdollistaneet sen, että ajatusten vaihdosta, vuoropuhelus-

ta ja interaktiivisuudesta muodostuu uudenlainen yhteisöllinen kokemus. (Lopez-

Gonzales et al. 2014, 85.)  

 

Verkko tuo uuden ulottuvuuden faniyhteisöihin ja ryhmäidentiteetteihin. Kun kuka ta-

hansa, missä tahansa voi tietokoneen kautta identifioitua osaksi globaalia faniyhteisö, 
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yhteisökäsitteen rajat venyvät perinteisistä, kasvokkaiseen yhteisöllisyyteen nojaavista 

yhteisöistä. Verkko poistaa Lehtosen mainitseman sosiologisen yhteisömääritelmän 

ensimmäisen mittarin, alueellisesti rajattavissa olevan yksikön (Lehtonen 1990, 17). 

Verkko tekee yhteisöistä rajattomia, epämääräisiä ja vapaita. Vaikka suurin osa verkko-

yhteisöistä toimii täysin vapaasti (ei maksuja, kuka tahansa voi vierailla sivuilla ja 

kommentoida), se ei kuitenkaan tarkoita, että ne ovat perinteiseen yhteisöön verrattuna 

kuin villi länsi, ilman sääntöjä ja hierarkioita.  

 

Verkkoyhteisöjen aktiivisimmat kommentoijat rakentavat jatkuvasti mainettaan. 

Huchinsin ja Rowen (2012, 102) mukaan jatkuvasti kommentoivilla käyttäjillä on epä-

virallisesti tunnustettua auktoriteettia ja agenda settingin kaltaista valtaa ohjailla keskus-

telua. Kaikkein aktiivisimmat kommentoijat esimerkiksi blogialustoilla ja fanisivuilla 

rakentavat jatkuvasti mainettaan, joka perustuu jatkuvuuteen ja informaation jakamiseen 

(Hutchins & Rowe 2012, 102).  

 

Blogin pitäminen eli bloggaaminen nousi vuosituhannen vaihteessa suosituksi harras-

tukseksi  ja verkkovaikutuksen muodoksi; blogien yleistyminen nähdään usein koko 

sosiaalisen median syntyajankohdaksi. (Laaksonen & Matikainen 2013, 197.) Blogit 

olivat alkuaikoinaan käyttäjiensä henkilökohtaisia verkkopäiväkirjoja, mutta reilussa 

vuosikymmenessä ne ovat kehittyneet ja ammattimaistuneet: Suomestakin löytyy useita 

bloggareita, jotka saavat bloginsa pitämisestä palkkaa. Erityisesti muoti- ja lifestyle-

bloggarit keräävät paljon rahaa mainos- ja yhteistyösopimuksilla. Laaksonen ja Mati-

kainen (2013) kuvailevat blogikirjoituksia kolumnimaisiksi teksteiksi, jotka yhdessä 

kommenttien kanssa tarjoavat alustan vuorovaikutteiselle keskustelulle. Juuri vuorovai-

kutteisuus on monen blogin tärkein ominaisuus: bloggaaja esittää ensin oman näkemyk-

sensä blogitekstinä, ja sen jälkeen kommenttialueilla blogin lukijat kysyvät, kommen-

toivat ja kehuvat. Käyttäjien aktiivisuutta korostavassa ja perinteistä mediaa haastavaan 

pyrkivässä uudessa mediaurheilussa blogit ovat mainio tapa faneille tuoda omat mielipi-

teensä julki. 

 

Urheilu on yksi blogimaailman suosituimpia aiheita; tutkimuksen mukaan 13 prosenttia 

kaikista blogeista käsittelee nimenomaan urheilua (Technorati, 2011). Urheilublogi voi 

käsitellä urheilua laaja-alaisesti tai olla sidottu esimerkiksi yhteen lajiin, urheilijaan tai 

joukkueeseen. Urheilubloggarit ovat usein samalla myös urheilufaneja, joilla on lähei-
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nen suhde bloggauksen kohteeseensa. Blogin kautta urheilufani pääsee esittämään omat 

mielipiteensä ja analyysinsa suosikkijoukkueestaan tai lajistaan. Bloggaus voidaan 

myös nähdä faneille tapana reagoida ja esittää kritiikkiä perinteistä urheilumediaa koh-

taan (McCarthy 2014, 65).  

 

Vaikka bloggaus on verrattain nuori ilmiö, urheilubloggauksen alkumuotoina voidaan 

pitää 1980-luvulla vallassa ollutta, erityisesti jalkapallofanien suosion saavuttanutta 

fanzine-perinnettä. Fanzinet ovat fanien itse tuottamia, ei-professionaalisia lehtiä, jotka 

tavallisesti keskittyvät tietyn joukkueen ympärille. Kuten muidenkin fani-kulttuurien 

kohdalla, internetin yleistyminen ja kehittyminen viimeisten vuosikymmenten aikana 

siirsi fanzinet verkkoon – tehden samalla urheilufaniudesta entistä globaalimpaa ja ajas-

ta ja paikasta vapaampaa. Internet myös vapautti fanit kirjoittamaan suosikkiurheilijois-

taan ja –joukkueistaan ilman paino- tai jakelukuluja. (McCarthy 2013, 422.)  
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4. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS: AINEISTO JA MENE-
TELMÄT 
 
Pro gradu –tutkielmani tavoitteena on luoda kuvaus siitä, millaista on 2010-luvun suo-

malainen Valioliigan etäfanius. Tutkin sitä, miten etäfanius on muuttunut teknologisen 

kehityksen, verkkoyhteisöjen ja sosiaalisen median myötä. Tutkielman toisena pääläh-

tökohtana on yhteisöllisyyden tutkiminen; minkälaisia ovat etäfaniudelle tyypilliset 

verkkoyhteisöt ja mikä rooli perinteisillä faniyhteisöillä on tämän päivän faniudessa. 

Mielenkiintoni kohdistuu elämäntapafaneihin, joiden identiteettiin ja elämänrytmiin 

”oma” joukkue vaikuttaa suuresti. Vastaan kahteen tutkimuskysymykseen: 1) Miten 

internet ja teknologinen kehitys ovat muuttaneet etäfaniutta? ja 2) Mikä on faniyhteisön 

merkitys etäfaniudessa? 

 

Tässä luvussa esittelen tutkimuksessa käytetyn aineiston, tutkimusmetodit sekä käyttä-

mäni analyysimenetelmät. Käyn myös läpi tutkimusetiikkaa ja esittelen tutkimushypo-

teesini. 

 

4.1 Tutkimusaineisto 
 

Valitsin tutkittavaksi ryhmäksi englantilaisen jalkapallojoukkue Arsenalin suomalaiset 

fanit. Valioliigan menestyneimpiin joukkueisiin kuuluvalla Arsenalilla on Suomessa 

suuri fanipohja ja se kuuluu myös maailmanlaajuisesti suosituimpien ja seuratuimpien 

urheiluseurojen joukkoon. Esimerkiksi eri urheilubrändien globaaleja sosiaalisen medi-

an seuraajamääriä mittaavassa SportsFanGraph-rankingissa12 lontoolaisjoukkue  on 

seitsemännellä sijalla (6,7 miljoonaa Twitter-seuraajaa, 32,8 miljoonaa Facebook-

tykkääjää, 6,4 miljoonaa Instagram-seuraajaa, tilanne 30.4.2016).  

 

Suuren suomalaisen kannattajakuntansa ja joukkueen globaalin faniyhteisön vuoksi 

Arsenal on otollinen tutkimuskohde. Vaikka kaikilla Valioliigaseuroilla on Suomessa 

omat kannattajansa, harvalla seuralla on yhtä menestyksekästä fanitoimintaa kuin Arse-

nalilla. Suomessa toimii aktiivinen ja jäsenmäärältään suuri faniyhteisö, Arsenal Fin-

land ry., joka kerää yhteen suomalaiset ”goonerit” (yleisesti käytetty lempinimi Arsena-

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12	  http://www.sportsfangraph.com/index.php#.VjdtzkvpdE4	  	  
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lin faneille). Tämän lisäksi suomalaiset Arsenal-fanit ovat aktiivisia verkossa: fanit ”ta-

paavat” toisiaan etenkin Facebookin faniyhteisöissä ja blogien kommenttipalstoilla.  

 

Arsenal Finland perustettiin virallisesti vuonna 2004 ja rekisteröitynyt yhdistys siitä tuli 

vuonna 2014. Ennen virallista perustamistaan Suomessa on toiminut Arsenal fanien 

löyhä yhteenliittymä. Arsenal Finland järjestää tapahtumia ja yhdistyksen kautta on 

myös mahdollista hankkia ottelulippuja Arsenalin peleihin. Arsenal Finland ry on Arse-

nalin virallisesti hyväksymä kannattajakerho. 

 

Tutkimusaineistoni koostuu seitsemästä Arsenal Finlandin jäsenen teemahaastattelusta. 

Haastattelut on tehty vuoden 2015 keväällä. Ensimmäisen haastattelun tein maaliskuun 

2. päivä ja viimeisen huhtikuun 1. päivä. Seitsemästä haastattelusta kolme tehtiin puhe-

limen välityksellä, sillä maantieteelliset syyt estivät kasvokkaisen tapaamisen. Vaikka 

esimerkiksi Hirsjärvi ja Hurme (2001) tuovat esille, että puhelinhaastattelu voi olla kva-

litatiivisessa tutkimuksessa ongelmallinen nonverbaalisten vihjeiden puuttuessa, itse en 

nähnyt puhelinhaastatteluissa puutteita. Koska tutkimusaiheeni ei ole millään lailla tu-

lenarka tai haastateltaville vaikea, pystyin luottamaan siihen, että haastateltavat kertovat 

totuuden, vaikka en pystynytkään lukemaan heidän kasvoiltaan vihjeitä tai tulkitsemaan 

taukoja samalla tavalla kuin kasvokkaisissa haastatteluissa. 

 

Kaikki haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin. Yksi haastattelu kesti ajallisesti keski-

määrin tunnin – lyhimmän haastattelun pituus oli 45 minuuttia ja pisin haastattelu kesti 

puolitoista tuntia. Ennen varsinaisia haastatteluita testasin haastattelurunkoani (liite 1) 

tekemällä yhden testihaastattelun, jonka jälkeen muokkasin kysymyspatteriston varsi-

naiseen muotoonsa. Haastattelukysymykset voi jakaa karkeasti kolmeen teemaan: haas-

tateltavan omaan faniuteen, faniuden yhteisöllisyyteen sekä median käyttöön. Luokat 

voidaan edelleen jakaa pienempiin alateemoihin: esimerkiksi mediakäyttöön liittyvät 

kysymykset voidaan jakaa sosiaaliseen ja perinteiseen mediaan. Kysymyksiä haastatte-

lurungossa on yhteensä 126, mutta osa niistä menee päällekkäin toisten kysymysten 

kanssa ja osa on tarkentavia alakysymyksiä tai yksinkertaisia kyllä/ei –kysymyksiä. 

 

Koska kyseessä on laadullinen tapaustutkimus, verrattain pieni, vain seitsemän haastat-

telun suuruista aineistoa voidaan perustella saturaation käsitteellä. Hirsjärven, Remek-

sen ja Sajavaaran mukaan aineiston on riittävä, kun haastattelut alkavat toistaa itseään 
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(2004, 171). Pitkälti haastateltavien samanlaisista taustoista johtuen saturaatiopiste tuli 

nopeasti: jo kolme ensimmäistä haastattelua osoittivat, että tutkittava ryhmä on mielipi-

teissään melko yhdenmukainen. Jos tutkimusongelmani olisi vaatinut esimerkiksi ver-

tailevaa otetta, haastateltavien määrää olisi tarvinnut nostaa, mutta oman, rajatun tutki-

muskohteeni (Arsenal Finlandin jäsenet, jotka ovat kannattaneet seuraa jo ennen inter-

netin yleistymistä) analysoinnissa seitsemän vastaajaa oli riittävä otos. Kvalitatiivisen 

tutkielman tavoitteena on nimenomaan kuvata ja ymmärtää tutkimuskohdetta, ei luoda 

kattavia yleistyksiä (mt 171). 

 

4.1.1 Haastateltavat 

 

Kaikki seitsemän haastateltava ovat kannattaneet Arsenalia vähintään 1990-luvun puo-

livälistä saakka – osan fanius johtaa juurensa aina 1970-luvun puoliväliin. Haastatelta-

vakseni valikoitui tarkoituksellisesti pitkänlinjan kannattajia, sillä yksi tärkeimmistä pro 

graduni lähtökohdista on nimenomaan fanikonventioiden ja etäfaniuden muutos. Tätä 

selvittääkseni tarvitsin haastateltavia, joilla on kokemusta faniudesta ennen internetin 

murrosta.  Iältään haastateltavat  olivat 37-51-vuotiaita. Yhtenä huolenaiheena haastatel-

tavia valitessani oli se, onko keski-ikäisillä miehillä paljon sanottavaa esimerkiksi sosi-

aalisen median käytöstä, mihin iso osa mielenkiintoani suuntautuu. Huoli osoittautui 

turhaksi, sillä vaikka sosiaalinen media mielletään nuorempien sukupolvien välineeksi, 

kyseiset jalkapallofanit olivat ottaneet sen kiitettävästi käyttöönsä. 

 

Osa haastateltavista kuuluu Arsenal Finlandin hallitukseen. Heihin lukeutuvat Tommi 

P., Arsenal Finlandin puheenjohtaja, hallituksen sihteerinä toimiva Petteri sekä hallituk-

sen jäsen Juha ja varajäsen Hente. Hallitusrooleistaan johtuen  heillä on paljon tietoa 

yhdistyksestä, mutta he voivat osaltaan vääristää tuloksia esimerkiksi yhdistyksen toi-

mintaan käytettävän ajan osalta.  Kaikki Arsenal Finlandin jäsenet eivät luonnollisesti 

ole yhtä aktiivisia kuin aktiivitoimijat, jotka korostavat kasvokkaisten tapaamisten mer-

kitystä. Toisaalta juuri nämä yhdistysaktiivit ovat mielenkiintoinen osa nykyfaniutta, 

sillä he pitävät yllä faniutta sellaisena, mitä se oli ennen kuin yhdistystoiminta siirtyi 

sporttibaareista ja kotisohvilta internetin sosiaalisen median alustoille. Yhdistysaktiivien 

lisäksi muutkin haastateltavat ovat osallistuneet Arsenal Finland ry:n tapaamisiin, osa 

enemmän, osa vähemmän. Tapaamisilla tarkoitan joko yhdistyksen virallisia tapahtu-

mia, kuten vuosikokousta, kesällä pelattavaa Englannin liigan kannattajien jalkapallo-
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turnausta ja yhdistyksen järjestämiä FA-Cupin oheen järjestettyjä finaalitapahtumia tai 

epävirallisempia kokoontumisia, jossa yhdistyksen jäsenet spontaanisti kokoontuvat 

tiettyihin baareihin seuraamaan otteluita. Nämä kokoontumiset sovitaan tavallisesti pie-

nen piirin sisällä esimerkiksi Facebookissa, mutta niihin ovat tervetulleita kaikki paik-

kakunnalla (pääosin Turussa, Tampereella ja Helsingissä) olevat fanit. Edellytyksenä 

haastattelulle oli nimenomaan se, että vastaaja kokee olevansa edes jossain määrin ak-

tiivinen Arsenal Finlandin jäsen. Tutkimuskysymykseni vaativat, että vastaajilla on tie-

toa ja kokemusta Arsenal Finlandin tapahtumista myös verkon ulkopuolelta. Ymmärrys 

yhteisön toimintatavoista ja historiasta oli välttämätöntä tiettyihin kysymyksiin vastaa-

misen kannalta.  

 

4.1.2 Metodi 

 

Tutkielmani metodina on teemahaastattelut. Koska päämielenkiintoni kohdistuu nimen-

omaan suomalaisten Arsenal-kannattajien omaan näkemykseen ja kokemukseen faniu-

den konventioista ja faniuden muutoksesta, koin haastattelut sopivana metodina. Koen, 

että pystyn vastaamaan tutkimuskysymyksiini parhaiten kysymällä asiaa suoraan faneil-

ta itseltään. Aikaisessa vaiheessa yksi ideani oli keskittyä pelkästään sosiaaliseen medi-

aan, jolloin mahdollisuutenani olisi ollut verkkoetnografinen tutkimus. Tulin kuitenkin 

siihen tulokseen, että pelkkä Facebook-ryhmien ja blogikommenttien analysointi olisi 

jättänyt tutkimuksesta pois kaikkein mielenkiintoisimman asian, eli muutoksen kartoit-

tamisen. Sosiaalisen median tutkiminen olisi vastannut siihen, millaista 2010-luvun Ar-

senal-fanius on, kun mielestäni oleellisempi kysymys on miten Arsenal-fanius on muut-

tunut.  

 

Teemahaastattelussa – tai puolistrukturoidussa haastattelussa –  ”haastattelu kohdenne-

taan tiettyihin teemoihin, joista keskustellaan” (Hirsjärvi & Hurme 2001, 47-48).  Idea-

na on laatia haastattelurunko, jonka mukaan edetä haastatteluissa, mutta joka ei kuiten-

kaan liikaa sido keskustelua. Teemahaastattelun tarjoama, toisaalta strukturoitu ja toi-

saalta vapaa haastattelumenetelmä soveltuu hyvin tutkimusongelmani purkamiseen. 

Lomakehaastattelu, jossa kysymykset ja niiden järjestys on ennalta määrätty, olisi oman 

tutkimusongelmani selvittämiseen liian tiukasti rajattu metodi. Tällöin tilaa ei jäisi tar-

kentaville kysymyksille eikä kysymysten muokkaamiselle haastattelutilanteen ja haasta-

teltavan mukaan. Toisaalta taas strukturoimattoman, avoimen haastattelun vaarana olisi 
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mahdollisesti se, että tärkeitä aiheita jäisi käsittelemättä, kun haastattelu soljuu eteen-

päin keskustelunomaisesti. Lomakehaastattelun ja strukturoimattoman haastattelun vä-

limuotona teemahaastattelu vastaa molempiin yllä mainittuihin ongelmiin; etukäteen 

määritellyt teemat ja kysymykset pitävät huolen siitä, että kaikki aiheet tulee käytyä 

läpi, mutta metodi antaa kuitenkin tilaa myös lisäkysymyksille ja tilanteeseen sopeutu-

miselle – päinvastoin kuin kiveen hakattu lomakehaastattelu.  

 

Lomakehaastattelu oli kuitenkin puutteistaan huolimatta yksi harkitsemani menetelmä. 

Sen ansiona voidaan pitää sitä, että se olisi tarjonnut mahdollisuuden laajemman aineis-

ton keräämiseen, kun lomake olisi voitu internetin kautta lähettää jopa sadoille suoma-

laisille Arsenal-faneille. Tulin kuitenkin siihen tulokseen, että haluan ison aineiston 

keräämisen sijaan keskittyä syvällisemmin Arsenal-fanien ajatuksiin ja Arsenal Finland 

–yhteisön tarkasteluun. 

 

4.1.3 Tutkimusetiikka 

 

Kaikki haastattelut on laadittu, purettu ja litteroitu hyvää tieteellistä tapaa noudattaen. 

Litteroidut haastatteluaineistot ovat läpi tutkimuksen olleet ainoastaan omassa käytös-

säni ja haastateltavia on informoitu tutkimuksen aiheesta ja tavoitteista. Tutkimusai-

heestani johtuen en kokenut tarpeellisena peittää haastateltavien identiteettiä: kaikki 

haastateltavat esiintyvät tutkimuksessa omilla etunimillään tai lempinimillään. Keskus-

telin aiheesta jokaisen haastateltavan kanssa ja kukin antoi tähän suostumuksensa siitä-

kin huolimatta, että yhteisön sisällä tutkielmassa esiintyvät sitaatit voi yhdistää henki-

löön.   

 

Tutkijana olen läpi tutkimusprosessin pyrkinyt noudattamaan tieteen tärkeimpiä eettisiä 

arvoja, riippumattomuutta ja itsenäisyyttä (Kuula 2006, 25). Koska kyseessä on yhteis-

kuntatieteellinen tutkimus, tarkastelen aineistoa kuitenkin luonnollisesti omista lähtö-

kohdistani käsin. Yksi mahdollisista eettisistä ongelmista onkin oma asemani Arsenal-

fanina. Miten oma faniuteni vaikuttaa aiheen objektiiviseen tutkimukseen? Mielestäni 

faniuteni on kuitenkin enemmän hyöty kuin haitta: kysymysten laadinta ja tutkimusai-

neiston analysointi on helpompaa, kun itsellä on tietoa aiheesta jo valmiiksi. Faneilla on 

paljon ns. hiljaista tietoa, jonka vain yhteisöön kuuluva voi tietää. Tutkijana minun ei 



	   38	  	  	  

ole tarvinnut käyttää aikaa tämän hiljaisen tiedon opettelemiseen, vaan olen pystynyt 

analysoimaan aineistoa käyttämällä hyödyksi omaa asiantuntijuuttani.  

 

Arsenal-faniuden lisäksi olen myös jäsen Arsenal Finland ry:ssä. En kuitenkaan ole 

aktiivinen yhteisön toiminnassa, enkä tuntenut haastateltavia ennen tutkimusta. En 

myöskään ole koskaan osallistunut Arsenal Finlandin tapaamisiin. 

 

4.2 Analyysimenetelmät 
 

Käytän analyysissani pääosin induktiivista päättelyä eli pohjaan analyysini aineistosta 

esiin nouseviin teemoihin (Hirsjärvi & Hurme 2001, 136). Nämä aineistosta esiin nou-

sevat toistuvat teemat toimivat analyysini pohjana ja rakennan tieteellisen päättelyni 

niiden varaan. Aloitin analyysini tekemisen jo haastatteluvaiheessa poimimalla haastat-

teluista samankaltaisuuksia; homogeenisen aineiston ansiosta toistuvuutta esiintyi pal-

jon ja yhtäläisyyksien huomaaminen oli helppoa. Litterointivaiheessa jatkoin yhtäläi-

syyksien etsimistä. Valtaosa analyysista tapahtui kuitenkin lopulta vasta puhtaaksikir-

joitetusta aineistosta tyypittelemällä ja luokittelemalla. Analyysin tekemistä helpotti se, 

että haastattelurunko oli jo valmiiksi luokiteltu teemoihin, esimerkiksi sosiaaliseen me-

diaan, omaan faniuteen ja faniuden yhteisöllisyyteen.  

 

Käytän analyysissäni Deyn kvalitatiivisen aineiston kolmivaiheista prosessimallia eli 

kuvaamista, luokittelemista ja yhdistelyä (Dey 1993, 31; sit. teoksessa Hirsjärvi & 

Hurme 2001, 145).  Ennen varsinaista analyysiä pyrin siis muodostamaan kuvauksen 

siitä, millaisia haastateltavat ovat ja miten esimerkiksi haastateltavien ikä ja muut omi-

naisuudet vaikuttavat tuloksiin. Hirsjärven ja Hurmeen (mt. 146) mukaan kuvauksessa 

on myös tärkeää sijoittaa tutkittava ilmiö oikeaan kontekstiin, joten olen pyrkinyt läpi 

tutkielman tuomaan esille etäfaniuteen vaikuttavaa kulttuurista tilannetta. Luokittelu ja 

yhdistely toimivat analyysini peruslähtökohtina. Ensin mainitun keinoin olen tyypitellyt 

ja jäsentänyt aineistosta esiin nousevia teemoja ja yhdistelyllä olen lopullisesti tehnyt 

analyysini nostamalla aineistosta esille samankaltaisuuksia ja säännönmukaisuuksia 

(mt. 147-150).  
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Aineistolähtöinen sisällönanalyysi on mielestäni toimiva analyysimetodi tutkimusky-

symyksiini vastaamiseen. Metodi joustaa tutkimusaiheen mukaan; omalla kohdallani 

tarkasteluyksikkönäni toimi se, miten usein eri teemat nousivat esille haastateltavien 

vastauksista. En siis keskittynyt yksittäisten sanojen analyysiin, vaan pyrin tarkastele-

maan eri teemojen ja mielipiteiden yleistettävyyttä. (kts. esim. Hirsjärvi & Hurme 1988, 

114-116).  

 

Vaikka analyysini päämetodina on nimenomaan aineistolähtöinen sisällönanalyysi, 

poikkean myös hieman teorialähtöisen sisällönanalyysin pariin. Tällä tarkoitan sitä, että 

käytän tutkielmani teoriaosuudessa esittelemiäni teorioita ja tieteellisiä näkökulmia se-

littämään analyysiäni. Esimerkiksi faniudesta puhuttaessa nostan esille Giulianottin ne-

likentän ja peilaan sitä omaan analyysiini. Käyn siis jonkun verran vuoropuhelua haas-

tatteluaineistoni ja teoriakirjallisuuteni välillä.  

 

Tutkielmani analyysiluvun tavoitteena on teoreettisiin lähtöolettamuksiin vedoten löytää 

vastauksia asettamiini tutkimuskysymyksiin ja samalla tuoda esittelemieni jalkapallo-

faniteorioiden rinnalle uusia näkemyksiä faneista. Koska aineisto on verrattain pieni, 

vain seitsemän haastattelun suuruinen, yleistyksien tekeminen kaikista suomalaisista 

etäfaneista on mahdottomuus. Tutkielmani tarkoituksena ei siis ole luoda kattavaa ku-

vausta etäfaniudesta yleensä, vaan luoda pienen viiteryhmän kautta kuvaus aiheesta.  

 

4.3 Hypoteesi 
 

Tutkimuskysymys 1: Miten internet ja teknologinen kehitys ovat muuttaneet etäfaniut-

ta? 

 

Hypoteesi: Etäfanius on tullut internetin myötä helpommaksi ja samalla siihen käytetty 

aika on lisääntynyt. Etäfanit käyttävät paljon aikaa verkossa ja saavat tietonsa perintei-

sen median sijaan internetin kautta. Erilaiset verkkoyhteisöt ovat nousseet perinteisten 

”sporttibaari”-yhteisöjen ohi ja fanit tapaavat toisiaan pääosin verkkoalustoilla. Uusi 

media on korvannut perinteisen median. Samalla kasvokkain tapaaminen on menettänyt 

merkitystään.  
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Tutkimuskysymys 2: Mikä on faniyhteisön merkitys etäfaniudessa? 

 

Hypoteesi: Vaikka kasvokkaiset tapaamiset ovat menettäneet merkitystään, yhteisölli-

syys on äärimmäisen tärkeässä asemassa etäfaniudessa. Arsenal Finlandin kaltaiset fa-

niyhteisöt tarjoavat faneille vertaistukea ja juttukavereita. Yhteisö tuo faniuteen uuden 

tason ja tekee siitä merkityksettömän ajanvietteen sijaan merkityksellisen harrastuksen 

ja elämäntavan. Sosiaalisen median kautta faniyhteisön toiminta on aktiivista ja limittyy 

päivittäisiin rutiineihin.  
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5. ANALYYSI 

 

Tässä luvussa analysoin teemahaastatteluideni tuloksia. Analyysissä käsittelen haasta-

teltavien omia näkemyksiään etäfaniudesta, etäfanien mediankäyttötapoja sekä yhteisön 

ja yhteisöllisyyden merkitystä.  

 

Kuten metodiluvussa totesin, analyysini perustuu aineistolähtöiseen sisällönanalyysiin. 

Olen siis pyrkinyt teemoittelemalla ja luokittelemalla löytämään yhtenäisyyksiä aineis-

tostani. Tuon kuitenkin esille myös teoriaosuudessa esittelemiäni jalkapallofaniuden 

teoreettisia lähestymistapoja; vertaan esimerkiksi Giulianottin nelikenttää omaan haas-

tatteluaineistooni. 

 

Kursiivilla kirjoitetut tekstinpätkät ovat peräisin aineistostani ja toimivat väitteideni 

perusteluina ja esimerkkitapauksina. Tutkijan esittämät kysymykset on erotettu nimi-

merkillä MS (Maisa Soininen). 

 

5.1 Fanikertomuksia – eli miten etäfaniksi tullaan? 
 

Suomessa Arsenalin kannattajaksi ei synnytä samalla tavalla kuin Englannissa. Faniutta 

ei saada syntymälahjaksi eikä siihen sosiaalistuta vahvan paikallisidentiteetin tuloksena. 

Suomalainen etäfani on ennen kaikkea valinnut faniuden: hän on päättänyt alkaa kan-

nattamaan Arsenalia. Tämä valinta – oli se tapahtunut lapsuudessa tai aikuisiällä – vai-

kuttaa yksilön elämään hyvin perustavanlaatuisesti. On kuitenkin huomioitava, että kai-

kista jalkapallon seuraajista ei tule elämäntapafaneja. Ne, joiden mukana Arsenal pysyy 

vuodesta toiseen ja joiden elämään, mielialaan ja arkeen fanius vaikuttaa ovat tässä tut-

kielmassa kuvattuja elämäntapafaneja. Haastattelemani fanit korostivatkin, kuinka Ar-

senal on merkittävä osa heidän elämää; satunnaisen jalkapallonseuraajan suusta tällaista 

lausuntoa ei kuulla.  

 

Analyysin kannalta tärkeimmät huomiot aineistosta: 

 

1) Haastateltavat ovat syntyneet 1960- ja 1970-luvuilla. 
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2) Kaikki  haastateltavat ovat kannattaneet Arsenalia vähintään 1990-luvulta lähti-

en. 

 

5.1.1 Televisiokokemuksia ja erottautumista: fanikertomusten yhdistävät tekijät 

 

Koska suomalainen etäfani ei suoraan synny Arsenal-faniksi, fani-identiteetin muodos-

tuminen on prosessi, joka muokkautuu median, lajikiinnostuksen, yksilöllisen erottau-

tumisen ja sattumusten summana. Faniutuminen tapahtuu tavallisesti lapsuudessa tai 

nuoruudessa, aikana, jolloin oma identiteetti on vielä rakennusvaiheessa. Vaikka etäfa-

nin  faniutumisprosessi on aina yksilöllinen, haastateltavieni fanikertomukset ovat yllät-

tävänkin samankaltaisia. Suomalaisten Arsenal-fanien faniutumisen syyt voidaan aineis-

toni perusteella jakaa neljään kategoriaan, joista kolmea ensimmäistä voidaan pitää tois-

tensa seurauksina: 

 

1) Jalkapallotausta 

2) YLE:n lauantaikierrokset = media 

3) Inhokkiseura (=Liverpool), halu erottautua 

4) Muu syy  

 

Aineistostani käy ilmi, että etäfanin fani-identiteetin muodostuminen alkaa hyvin usein 

kiinnostuksesta jalkapalloon. Jokaiselta haastattelemaltani fanilta löytyy oma jalkapallo-

tausta; kaikki ovat harrastaneet jalkapalloa edes jollakin tasolla lapsuudessaan, osa pelaa 

edelleen. Harrastuksen kautta jalkapallo on alkanut kiinnostaa laajemmin, jolloin on 

luontevaa seurata lajia myös median välityksellä. Lajitausta toimii alustana, jonka päälle 

omaa fani-identiteettiä aletaan rakentaa. Vaikka jalkapalloharrastus on ulkoapäin katsot-

tuna tärkeä osa faniutumisprosessia, haastateltavat eivät kuitenkaan ylikorosta sen mer-

kitystä fanikertomuksissaan. Oma junioriura on syy lähinnä jalkapallofaniudelle, ei Ar-

senal-faniudelle. Fani-identiteetin kannalta oma pelaaminen on toissijainen seikka, ku-

ten Juhan vastauksesta käy ilmi: 

 

MS: Löytyykö sulta jalkapallotaustaa? 
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Juha: Ihan pienenä junnuna pelasin pari vuotta, mutta se jäi silloin koripallo-

harrastuksen takia kakkoseksi. Tykkään enemmän seurata sitä (jalkapalloa) kuin 

pelata. 

 

Etäfanien kohdalla pelikokemuksen merkitys on kiinnostuksen herättäjänä. Harrastuk-

sen kautta syttyy into lajin seuraamiseen, joka taas johtaa oman suosikkijoukkueen va-

lintaan. Kaikki jalkapallon ystävät nimittäin tietävät, että lajin seuraaminen on mielek-

käämpää, kun on ”oma” seura. Urheilufaniuden logiikka perustuu puolen valintaan – 

esimerkiksi jalkapallo-ottelun aikana tapahtumia myötäeletään valitun ”sankarin”, eli 

oman suosikkijoukkueen kautta (Heinonen 2005, 67). Kun valinta on tehty, fani-

identiteettiä aletaan rakentaa itsenäisesti (Kolamo 2002, 20). Postmodernille yhteiskun-

nalle tyypillisesti identiteetin rakentaminen on mediavälitteistä.  

 

Medialla on suuri rooli ensin ”oman”  joukkueen löytymisessä, sitten faniuden syventä-

jänä. Eri tiedotusvälineet tarjoavat jalkapallofaneille samaistumisen kohteita kertomalla 

sankaritarinoita eri  pelaajista ja joukkueista. Television välityksellä nähty jalkapallo-

ottelu toimii faniutumisen alkulähteenä. Koska kaikki haastateltavani ovat syntyneet 

1960- ja 1970-luvuilla (ja eläneet lapsuutensa ja nuoruutensa 1970-1990-luvuilla), hei-

dän fanikertomuksissaan korostuu Ylen lauantaiset Englanninliigan ottelut. Kaksikym-

mentä vuotta myöhemmin syntyneillä jalkapallofaneilla oli jo lapsena satelliittitelevisi-

on ja internetin myötä lähes rajoittamaton mahdollisuus seurata eri maiden jalkapallolii-

goja, mutta 1960-1970-lukujen lapsilta tämä valinnanmahdollisuus puuttui käytännössä 

kokonaan. Näin ollen nykyinen Valioliiga, ensimmäinen television välityksellä Suo-

messa seurattu ulkomaalainen urheilusarja, tarjosi ainoan tarttumapinnan kansainväli-

seen jalkapalloon. Voi hyvinkin olla, että mikäli vaikkapa Espanjan La liiga olisi 60-

luvulla korvannut Englannin liigan televisiossa, Suomesta löytyisi vieläkin enemmän 

espanjalaisten jalkapallojoukkueiden kannattajia. Valioliiga pääsi kuitenkin medianäky-

vyytensä turvin tekemään jo varhaisessa vaiheessa pesäeroa muihin Euroopan huippu-

liigoihin.  

 

TV2:n lauantaiset kello 17 ottelukierrokset  jättivät jälkensä tekemällä tuhansista jalka-

pallofaneista englantilaisten seurojen faneja. Suorana tulleet ottelut – aikana jolloin ne 

olivat vielä harvinaisuus – rakensivat myös pohjan Arsenal Finland ry:lle ja suomalai-

selle Arsenal-faniyhteisölle, kun lapset ja nuoret kiinnostuivat massoittain englantilai-
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sesta jalkapallosta. Haastateltavien fanikertomuksissa toistuu näiden tv-otteluiden mer-

kitys: ne mahdollistivat etäfaniuden.  

 

Mac: Myös se, että silloin tällöin näkyi teeveessä pelit, kumminkin Arsenalin pe-

lit näkyivät joskus, Aulis Virtasen selostuksella niin olihan se lauantai-iltapäivän 

kohokohta ehdottomasti. 

 

Hente: Englannin liiga tietenkin kun sitä tuli tv-kakkoselta aina Aulis Virtasen 

selostamana lauantai-iltana, vielä siihen aikaan keräännyttiin tv:n ääreen. 

 

Juha: Meillä oli poikaporukalla muutenkin tapana lauantaisin kerääntyä kello 

viiden matsia kattomaan, kun silloinhan TV Kakkonen lähetti kerran viikossa 

suoran lähetyksen, Antero Mertaranta selosti ja Jukka Rönkä oli silloin kommen-

taattorina. Kateltiin silloin aina mikä matsi sattuikaan tulemaan, mutta kyllä se 

sitten sytytti kummasti kun Arsenal sattui pelaamaan. 

 

Televisiolla on valtavan suuri rooli haastateltavieni edustamien ikäluokkien fanikerto-

muksissa. Koska postmodernissa maailmassa identiteetti rakentuu pitkälti suhteessa 

mediaan (Godenhjelm 1999, 43), voidaan perustellusti sanoa, että juuri televisio ja Ylen 

lauantaikierrokset ovat äärimmäisen tärkeä, ellei jopa tärkein syy etäfanien faniutumi-

selle ja fani-identiteetille. Aikana ennen internetiä television valta oli järkkymätön, jo-

ten lapset ja nuoret rakensivat identiteettiään sen mukaan, mitä televisiosta näkyi. Jalka-

pallofaneille tarjottiin Englannin liigaa, joten samaistumisenkohteet ja suosikkijoukku-

eet löydettiin sieltä. Kun televisiotarjonta oli vielä rajallinen, lauantaiset kello 17 suorat 

televisio-ottelut olivat jalkapallofaneille kuin pieniä, segmentoituneen yleisön mediata-

pahtumia. Ne rikkoivat ”tavallisen” arjen ja tarjosivat faneille mahdollisuuden kollektii-

viseen katsomiskokemukseen. (Dayan & Katz 1992; Dayan 2010, 25.)  

 

Jalkapallotaustan ja vaikuttavien televisiokokemusten ohella fanikertomusten kolmas 

yhdistävä seikka on altavastaajan valitseminen. Haastateltavat korostavat ettei heidän 

suosikkijoukkueen valintaa ohjannut menestys. Kunniakkaasta historiastaan ja pitkistä 

perinteistään huolimatta Arsenal ei 1960- ja 1970-luvuilla kuulunut liigan kestomenes-

tyjiin. Tuolloin hallitsi Liverpool, mikä näkyi TV2:n vaikutuksesta myös suomalaisten 

Liverpool-fanien suurena määränä.  
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Mac: Tuolloin (1970-luvulla) kaikki muut kannatti suurin piirtein Liverpoolia, 

mä en halunnut olla samanlainen. Arsenalhan ei siihen aikaan missään nimessä 

ollut mitenkään menestyksekäs seura, eli ei ollut semmoisia taustoja. 

 

Hente: Ja Arsenal löytyi sen takia, että löytyi vihollinen. Ei ollut vielä omaa 

joukkuetta, mutta oli Liverpool, joka hallitsi siihen aikaan Englannin kenttiä. Ja 

kun ei halunnut asettua Liverpooliin puoleen vaan siitä tuli vihollinen, niin sitten 

kun tapahtui tämä legendaarinen -89, Michael Thomas Anfieldillä 0-2, niin se is-

ki kuin tuhat volttia. Siinä se on, Liverpool on lyöty ja kuka sen löi, se oli Arse-

nal. Siitä se lähti. 

 

Arsenalin valinta suosikkijoukkueeksi on 1960- ja 1970-luvuilla syntyneille etäfaneille 

ollut keino erottautua massasta ja identifioida itsensä altavastaajan asemaan. Kun ”kaik-

ki muut” kannattivat tuohon aikaan menestyvää Liverpoolia, Arsenalin valinta tarjosi 

mahdollisuuden todistaa faniuden perustuvan aitoon tunnesiteeseen, ei menestykseen. 

Tosifanin mielestä mikään muu ei ole vastenmielisempää kuin ”glory hunterit”, kannat-

tajat, jotka hyppäävät menestyjän kelkkaan ja vaihtavat lojaalisuuksiaan sarjataulukon 

mukaan. Tämän vuoksi monet haastateltavat korostivat erikseen sitä, että ovat kannatta-

neet Arsenalia jo silloin, kun seura ei vielä ollut niin menestyksekäs.  Koska glory hun-

ter ei kannata altavastaajia (eli 1960- ja 1970-luvuilla esimerkiksi Arsenalia), Arsenal-

fani voi todistaa faniutensa ”aitouden”. Janin koko fanius sai alkunsa tappiosta: 

 

Miä itse asiassa tiedän ihan tarkan päivänkin mistä se ihan oikeesti se fanittami-

nen alkoi, eli toukokuun 10. päivä vuonna 1995. Arsenal pelasi cupvoittajien cu-

pin finaalissa Pariisissa ja oli edellisenä vuonna voittanut saman kilpailun ja pe-

lasi nyt toista kertaa peräkkäin finaalissa. Peli meni jatkoajalle, ja jatkoajan vii-

meisillä sekunneilla Nayim niminen pelaaja teki puolesta kentästä maalin. Se oli 

vielä sellainen tilanne että ite odotti rankkarikisaa… että Arsenal tän viimeistään 

rankkareilla helposti, koska Seaman on niin hyvä torjuu rankkareita mutta sitten 

tapahtui ihan tällainen täysin kummallinen maali, puolesta kentästä veto Seama-

nin selän taakse ja tota sen pelin jälkituoksinassa jotenkin tuli sellainen fiilis, et-

tä tää seura tarttee nimenomaan mun kannatusta. 

 

Mainitun kolmen seikan lisäksi Arsenal faniksi identifioituminen on voinut alkaa myös 

pienestä yksityiskohdasta: vaikuttavasta ottelukokemuksesta, lahjaksi saadusta kaula-
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huivista tai silmää miellyttävistä peliasuista. Näissä tapauksissa korostuu etäfanin faniu-

tumisprosessin sattumanvaraisuus; pienikin yksityiskohta voi vaikuttaa siihen, että yksi-

lö omaksuu tietyn seuran fani-identiteetin. Paikan päälle Lontooseen pääseminen on 

myös voinut sementoida faniuden, kuten Juhan tapauksessa: 

 

Keväällä -95 lähdin silloista tyttöystävää morjenstamaan Lontooseen, joka opis-

keli siellä. Menin sitten Highburylle katsomaan matsia ja se oli sitten rakkautta 

ensi silmäyksellä sen jälkeen. Se oli mahtavaa! 

 

Vaikka etäfanien fanikertomuksista voi eritellä syitä faniutumiselle, mikään ei kuiten-

kaan täysin selitä sitä, miksi juuri Arsenal on valikoitunut suosikiksi. Jos oma pelitausta 

ja televisio luovat pohjan faniudelle ja menestyksekäs inhokkijoukkue luo mahdollisuu-

den erottautumiseen, faniutuminen on kuitenkin lopulta pienten sattumusten summa. 

Oman joukkueen valinta voi olla lähtöisin vaikka kaulahuivista: 

 

Petteri H: Mun tätini kävi Lontoossa ja toi mulle sieltä Arsenalin kaulahuivin ja 

siitä lähtien mä olen ollut Arsenal-fani. 

 

Loppujen lopuksi ei olekaan mitään tyhjentävää ja lopullista vastausta siihen, miksi 

haastattelemani miehet ovat alkaneet kannattaa Arsenalia – ja etenkään siihen, miksi he 

ovat pysyneet Arsenalin kannattajina vuosikymmeniä. Kun faniutumisen hetkeä kuvail-

laan sanoilla ”rakkautta ensisilmäyksellä” tai ”iski kuin tuhat volttia” on selvää, että 

etäfanius-ilmiön taustalla on syitä, joita ei voi suoraan laittaa sanoiksi. Etäfaniutumista 

voidaankin parhaiten kuvailla rakastumisen kaltaisena tunnereaktiona. Vaikka on mah-

dollista eritellä fysiologisia, emotionaalisia ja biologisia syitä sille, miksi henkilö x ra-

kastuu henkilöön y, pinnan alle jää aina jotain selittämätöntä. Kaulahuivit, punavalkoi-

suus, huumaava televisiokokemus ja Aulis Rytkönen ovat etäfaniuden kauniita hymy-

kuoppia, hersyviä nauruja ja nokkelia huumorintajuja – asioita, joihin ihastutaan. Ra-

kastuminen taas on monen asian summa, aivan kuten etäfaniuskin. 

 

5.1.2 Lojaliteettien jakautuminen 

 

Etäfaneille tyypilliseen tapaan suomalaisilla Arsenal-faneilla on kotimaassa omat suo-

sikkijoukkueensa. Nämä suomalaiset joukkueet eivät kuitenkaan kuulu fanien elämään 
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yhtä merkittävällä tavalla kuin Arsenal. Kyse on enemmänkin sympatiasta omaa kasvat-

tajaseuraa kohtaan tai kotikaupungin joukkueen tukemista. Etäfani voi jakaa lojaaliut-

taan Arsenalin ja oman kaupungin joukkueen kesken, sillä on äärimmäisen epätodennä-

köistä, että Arsenal koskaan asettuisi näitä suomalaisjoukkueita vastaan. Näin ollen fani 

ei joudu kokemaan ristiriitaa suosikkiensa välillä.  

 

Seitsemästä haastateltavasta kuusi kertoo seuraavansa tai kannattavansa jotakin suoma-

laista seuraa. Suomalaiset suosikkiseurat ovat usein kotikaupunkien joukkueita: Tampe-

reelta kotoisin oleva Tommi P. seuraa Tampereen Ilvestä, Pohjois-Pohjanmaalta tuleva 

Hente mainitsee seuraavansa aktiivisesti Ylivieskan Palloa ja Tommi M. kannattaa syn-

nyinkaupunkinsa Kokkolan Palloa. Suomalainen suosikki voi myös olla se joukkue, 

jossa on itse pelannut tai jota edustaa yhä, kuten Macin ja Petterin tapauksessa: 

 

MS: Onko sulla muita joukkueita joita kannatat? 

 

Petteri: Mä olen junnuna, olen Tampereelta kotoisin, niin mä pelasin sellaisessa 

seurassa kuin PP-70, joka pelaa nykyään nelosdivarissa. En mä voi sanoa kan-

nattavani sitä seuraa, mutta mä seuraan niitä edelleen. 

 

Mac: En voi sanoa… No POHU:a sen takia kun pelaan itse siellä, mutta… Kyl 

mä käyn joskus HJK:n tai minkä tahansa (otteluissa), mutta ei mulla oo mitään 

kannatusta. 

 

Vastauksista käy hyvin ilmi kannattamisen taso. Kukaan ei tunnustaudu suomalaisen 

seuran faniksi sanan syvimmässä merkityksessä, eikä suomalaisen suosikin menestys tai 

menestymättömyys vaikuta haastateltaviin samalla tavoin kuin Arsenalin. Kannattami-

sen taso on alhainen ja jää paljon jälkeen haastateltavien Arsenal-faniuden tasosta. Kyse 

ei ole samanlaisesta, uskontoon verrattavissa olevasta elämäntapafaniudesta kuin Arse-

nalin kohdalla. Aito fanius erotetaan selvästi kotikaupunkien joukkueiden fanittamises-

ta, kuten käy ilmi Juhan vastauksesta:  

 

 MS: Kannatatko muita joukkueita kuin Arsenalia? 

 

Juha: No Suomessa seuraan kyllä TPV:tä eli Tampereen Palloveikkoja, joka pe-

laa kolmos-, eiku kakkosdivaria tällä hetkellä. 
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MS: Koetko olevasi heidän fani? 

 

Juha: En ehkä fani, mutta kannatan seuraa. 

 

Giulianottin nelikenttää (kts. kappale 3.3.2) ja Hognestadin (2012, 41) ajatusta mukail-

len suomalainen etäfani voi olla samanaikaisesti Arsenalin pelejä intohimoisesti ja tun-

nepitoisesti seuraava kannattaja ja kotikaupungin joukkueeseen rationaalisesti suhtautu-

va osa-aika-fani. Etäfanius ilmiönä kääntää Giulianottin nelikentän ympäri: syvin ja 

intohimoisin fanisuhde ei välttämättä vaadi sitä, että on syntynyt kannattajaksi. Vaikka 

etäfaneilta puuttuukin vahvan paikallisidentiteetin synnyttämä kannattajaksi sosiaalis-

tuminen, heidän suhtautumisensa seuraa kohtaan on paikallisten fanien tavoin syvästi 

henkilökohtainen ja emotionaalinen. Ero on siinä, että etäfani on valinnut tämän suh-

teen, paikallisille faneille se tulee automaattisesti. Etäfanien kohdalla henkilökohtainen 

side seuraan rakentuu vuosien kannattamisen myötä, mutta sitä voidaan pitää aivan yhtä 

”kuumana” kuin Giulianottin teorian kuuma/perinteinen-akselin kannattajia (suppor-

ters).  

 

Arsenalin ja suomalaisten joukkueiden lisäksi haastateltavista löytyy myös maajoukku-

eiden kannattajia. Etupäässä tietenkin Suomen maajoukkueen, mutta suosikki voi olla 

myös ulkomaalainen maajoukkue: 

 

Hente: Niin kuin mä sanoin, niin kun 1982 hurahdin jalkapalloon se oli MM-

kisoissa ja se oli Englanti, niin pieni lukkarinrakkaus on Englannin maajoukkuet-

ta kohtaan.  

 

Yleisempää on kuitenkin, että fani-identiteetti täydentyy Arsenalin ja suomalaisen seu-

rajoukkueen lisäksi Suomen maajoukkueella. 

 

Petteri: Mä olen Suomen maajoukkueen kannattajien jäsen ollut oikeestaan alus-

ta asti. Mutta en mä ole siinä aktiivinen paitsi että käyn katsomassa Pohjoiskaar-

teessa pelit.  

 

Tommi P: Seurajoukkue on mun mielestä globaali-ilmiö, maajoukkue on sitten 

toinen asia. Mutta Suomen maajoukkue kun se ei ole koskaan ollut arvoturnauk-
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sessa niin sitä ei voi kannattaa arvoturnauksissa, ainoastaan karsinnoissa. Ja 

mulla on Huuhkajien (Suomen jalkapallomaajoukkueen lempinimi) kausikortti 

myöskin, eli käyn niissäkin peleissä. 

 

Tommin ja Petterin suhtautuminen Suomen maajoukkueeseen on etäfanille tyypillinen. 

Maajoukkuetta, samoin kuin suomalaista suosikkijoukkuetta, kannustetaan ja tuetaan, 

mutta kannattaminen ei ole Arsenal-faniuden veroista. Maajoukkueita voidaan pitää 

nationalistisen representaation alueina (kannatan Suomen maajoukkuetta, koska olen 

suomalainen), kun taas (ulkomaalainen) seurajoukkue kuvastaa yksilön omaa identiteet-

tiä (kannatan Arsenalia, koska olen itse tehnyt sen päätöksen ja identifioin itseni seuran 

kannattajaksi). Rationaalinen suhde maajoukkueeseen selittyy myös sillä, että Suomen 

miesten maajoukkue ei ole koskaan edennyt jalkapallon arvoturnaukseen. Maajoukku-

een kannustaminen rajoittuu pelkästään karsintoihin, ei itse arvoturnauksiin, joissa na-

tionalistinen diskurssi voisi voimistua. 

 

Etäfanin suhtautuminen omaan maajoukkueeseen voi olla myös negatiivista. Tämä joh-

tuu kansainvälistä seurajalkapalloa rytmittävistä maajoukkuetauoista: kun maajoukkueet 

pelaavat, seurajoukkueet eivät. Valioliigan kannattajat ovat tottuneet tiiviiseen ottelu-

tahtiin ja maaottelut katkaisevat seurajalkapallon pariksi viikoksi. 

 

MS: Entä maajoukkuefutis? 

 

Jani: Ei minua enää jaksa kiinnostaa. Näen maajoukkuepelit häiriönä seura-

joukkuekaudelle, kaikki nämä maajoukkuetauot mikä nytkin on menossa niin lä-

hinnä vain ärsyttää, missaa pari viikkoa Arsenal-toimintaa, kaikki uutisointi py-

sähtyy kun ei ole pelejä.  

 

Jalkapallofaniudelle on ominaista, että seurajoukkueen kannattaminen ohittaa oman 

maajoukkueen kannattamisen. Identifioituminen omaan joukkueeseen voittaa nationa-

lismin (Dal Lago & De Biasi 1994, 71-75; sit. Heinonen 2005, 71).  Etenkin haastatte-

lemieni etäfanien kohdalla tämä näyttää selvältä; Arsenal, englantilainen joukkue täyn-

nä ulkomaalaisia pelaajia, on tärkeämpi kuin Suomen maajoukkue. Heinosen (2005, 73-

75) mukaan suomalaisessa kontekstissa fanius on monimutkainen lojaliteettien järjes-

telmä, jossa etäfanit jäsentävät ja suhteuttavat jalkapalloon liittyvät asiat oman ulkomaa-
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laisen suosikkijoukkueensa kautta. Omassa tutkimuksessa haastateltavieni etäfanien 

”jalkapalloelämän” keskiössä on Arsenal. Koska fanit ovat kiinnostuneita jalkapallosta 

myös Arsenalia laajemmalla mittakaavalla, kotimaiset suosikit ja maajoukkueet ovat 

tyypillisiä. Ne ovat kuitenkin aina alisteisia Arsenalille.  

 

Giulianottin nelikentän mukaisesti etäfanien fani-identiteetit voidaan siis luokitella seu-

raavasti: 

 

1) Arsenalin kannattajia (tunnepitoinen suhde seuraan, joukkue määrittää identi-

teettiä, fani on sisällä alakulttuurissa, pyrkii omalla toiminnallaan auttamaan 

seuraa) 

2)  Kotimaisen suosikkiseuran faneja (fanius on pinnallista eikä vedä vertoja etä-

faniuden kohteelle) 

3) Maajoukkueen seuraajia (identifioituu joukkueeseen nationalismin kautta, fanius 

ei ole Arsenal-faniuden tavoin syvästi emotionaalista ja henkilökohtaista) 

 

5.1.3 Etäfani vs. englantilainen fani  

 

Etäfanit joutuvat usein selittelemään faniutensa syitä, puuttuuhan heiltä ns. ”luonnolliset 

syyt” kannattaa Arsenalia. Kun fanius perustuu valintaan, ei paikallisuuteen eikä traditi-

oon, ulkopuolisten on helppo kyseenalaistaa se. Suomalaisten jalkapallofanien asenteis-

sa etäfanius ilmiönä jakaakin hyvin vahvasti mielipiteet; monet ovat sitä mieltä, että 

ulkomaalaisten seurojen kannattaminen heikentää jo valmiiksi huterassa tilassa olevaa 

kotimaista jalkapallokulttuuria. ”Support your local team, kannata paikallista seuraa”-

mentaliteetti on vahvistunut sitä mukaa, kun ulkomaalaiset seurat ovat alkaneet kiinnos-

taa jalkapallon ystäviä yhä enemmän. Varsinkin Suomessa, jossa jalkapallo ei pienistä 

edistysaskeleista huolimatta edelleenkään vedä vertoja esimerkiksi jääkiekolle, etäfani-

en tuomitseminen on helppoa.  

 

Haastattelemani fanit eivät luonnollisestikaan näe Arsenalin kannattamista negatiivisena 

asiana. Heille Arsenal-fanius on yhtä luonnollinen asia kuin HJK:n tai muun suomalai-

sen seuran kannattaminen. Ajatus siitä, että Arsenalin kannattaminen olisi jollakin taval-

la pois suomalaiselta jalkapallolta tuntuu haastateltavista absurdilta. He eivät koe ole-

vansa velvollisia kannattamaan suomalaista seuraa vain sen vuoksi, että niin kuuluu 
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tehdä. Vaikka haastateltavat pystyvät nimeämään syitä omalle Arsenal-faniudellensa 

(kts. kappale 5.1.1), he eivät kuitenkaan koe olevansa velvoitettuja perustelemaan omaa 

faniuttaan. Argumentti ”kannatan mitä joukkuetta haluan” nousee esiin aineistosta.  

 

MS: Jotkut kritisoivat etäfaneja, miten vastaat tähän kritiikkiin? 

 

Tommi P: Mä vastaan vaan, että mä kannatan ketä mä haluan, ei siinä ole sen 

kummempaa perustelua. Ei se ole Suomi-futikselta pois kuitenkaan, kyllä mä 

kannatan aina Suomen maajoukkuetta.  

 

Juha: Mä en oikeen ymmärrä niitä väitteitä, eihän se ole tavallaan Suomessa kel-

tään pois. Pikemminkin päinvastoin, mä olen sitä mieltä että jos kannattaa jotain 

tämmöistä ulkomaalaista seuraa niin kyllä se Suomessakin lisää lajin tietoisuutta 

--- Kyllä mä uskon, että semmoinen tuo sitten taas lisää kannattajia kotimaiselle 

jalkapallolle ja lisää harrastajia. Tuolta ulkomailta on helpompi löytää vaikka 

idoleita ja lähtee niitä apinoimaan ja mennä sitten omaksi Wilshereksi (Jack 

Wilshere, Arsenalin keskikenttäpelaaja) johonkin Pirkkalan Jalkapalloklubiin. 

 

Siinä missä haastateltavat kokevat olevansa oikeutettuja kannattamaan Arsenalia, he 

myös kokevat olevansa ”samanarvoisia” faneja kuin paikalliset fanit. Kaikki seitsemän 

haastateltavaa vastasivat kysymykseen ”koetko olevasi yhtä hyvä fani kuin paikalliset” 

myöntävästi. Onkin selvää, että etäfani laittavat itsensä samaan kastiin ennemmin pai-

kallisten kanssa kuin muiden ”turistifanien” kanssa.  

 

Aineistosta nousee esille muun muassa se, kuinka etäisyys vaikeuttaa kannattamista. 

Fanit joutuvat siis tekemään paljon enemmän ”töitä” faniutensa eteen. Myös rahalliset 

panostukset ovat huomattavia: paikan päällä otteluiden seuraaminen vaatii aina lento-

lippuihin ja hotelleihin kuluvan panostuksen.  

 

MS: Koetko olevasi yhtä hyvä fani kuin paikalliset fanit? 

 

Juha: Tietysti mulla on rajallisemmat mahdollisuudet kannattaa sitä sillä tavalla, 

että fyysisesti paikallaolo on vähän heikompaa, mutta muuten kyllä joo. Jos mä 

nyt ite täällä käytän muutaman tunnin päivässä seuran asioiden tonkimiseen tai 
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huhujen ja juorujen lukemiseen, niin uskon, että samalla tavalla tehdään siellä-

kin. En mä usko, että suomalainen fani on huonompi kuin englantilainen fani. 

 

Tommi M.: No mä puhun vaan omasta puolesta, mutta kyllä mä niin ajattelen, 

koska mä seuraan seuran asioita jatkuvasti päivittäin. Käyn seuran sivuilla ja 

tiedän yhtä paljon kuin mitä vaikkapa joku lontoolainen kannattaja tietää ja seu-

raan hyvin tarkkaan facebookkien ja muiden tällaisten systeemien kautta näitä 

juttuja, luen englantilaisia lehtiä --- kyllä mä tähän harrastukseen aika paljon 

uhraan aikaa ja rahaa, ja sitten mun läheisetkin ihmiset monesti, kun on pelipäi-

vä niin sitten katellaan jalkapalloa meillä ja ei ainakaan sen parin tunnin aikana 

ihan turha muita asioita alkaa ehdottelemaan. Kyllä mä oon mielestäni vihkiyty-

nyt tälle asialle, että varmaan joku Lontoossa asuva kannattaja on ihan yhtä vih-

kiytynyt, mutta tuskin mä ainakaan siinä asiassa yhtään häviän, vaikka asunkin 

vähän täällä kauempana. 

 

Mac: Kyllä. Enkä mä lähtis… miten kuka sen sanoo, että mikä on parempi fani 

tai huonompi fani, mutta kyllä siis ehdottomasti. Totta kai heillä on mahdollisuus 

nähdä ja ovat nähneet enemmän pelejä, ei sitä voi kiistää, mutta toisaalta mä 

joudun näkemään paljon enemmän vaivaa päästäkseni sinne paikan päälle. 

  

Globaalina suurseurana Arsenal herättää maailmanlaajuisesti valtavaa kiinnostusta ja 

seuran Emirates-stadionilla pelatut ottelut ovat lähes aina loppuunmyytyjä, kun jalka-

pallon ystävät niin Englannista kuin ympäri maailmaa hakeutuvat stadionille. Kaikki 

haastateltavat tekevät pesäeroa muun muassa Aasiasta Emiratesille saapuviin turisteihin. 

Haastateltavat kokevat itsensä ”todellisiksi” faneiksi, Arsenalin ottelut eivät ole heille 

turistikohde. Paikallisten fanien tavoin suomalaiset fanit ovat muun muassa huolissaan 

stadionin tunnelmasta, joka kertoo tunteellisesta sitoumuksesta seuraan. 

 

Tommi P.: No kotiotteluissa niin kyllähän se meteli saisi olla isompaa, että se on 

ihan yleinen kritiikin aihe. 

 

Hente: Jos meille kannattajayhdistykselle saadaan paikkoja Emiratesille, niin 

kyllä se on sellainen turistikatsomonosa. Että kyllä siellä ollaan aika hiljaa, eikä 

siellä paljon huudeta paitsi vähän jotain joutavia lauluja. Siellä on japanilaista, 

kiinalaista, intialaista, amerikkalaista, ne on aivan turisteja tavallaan. Se pikkui-

sen latistaa sitä tunnelmaa kun sun ympärillä näyttää siltä että on ihmisiä, jotka 
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on vaan tullut katsomaan Arsenalin ottelua suurin piirtein niin, ettei ne olisi edes 

kannattajia, vaan se on vain tapahtuma. Ne on tullut lomalle Lontooseen tutus-

tumaan Big Beniin ja samalla ottanut jonkun Arsenalin pelin lipun. 

 

”Turistifaneista” erottautumiseen kuuluu se, että on perillä Arsenalin asioista, tuntee 

seuran tavat ja historian, kannatuslaulujen sanat ja faniyhteisön perinteet. Läpi haastat-

teluiden haastateltavat korostavat asiantuntijuuttaan: aineistosta nousee esiin niin seuran 

historiaan liittyvää knoppitietoa kuin faniyhteisön tapoihin liittyvää asiantuntevuutta. 

Haastateltavat korostavat, etteivät ole maineen perässä juoksevia glory huntereita tai 

jalkapallon passiivisia kuluttajia, vaan samanlaisia faneja kuin paikallisetkin. He vain 

sattuvat asumaan Lontoon sijaan Suomessa. 

 

Etäfaniuden perusteluissa tuodaan esille myös globalisaatio: jatkuvasti globalisoituvassa 

maailmassa kulttuurit leviävät vaivatta yli maantieteellisten rajojen. Sosiaalinen media 

ja internet on pienentänyt etäisyyksiä, ja kehityksen seurauksena suomalaiset Arsenal-

fanit pystyvät olemaan samalla tavoin perillä joukkueeseensa liittyvistä asioista kuin 

paikallisetkin. Globalisaatio on tehnyt etäfaniudesta entistä hyväksyttävämpää: jos us-

konnot, trendit, ruoka ja tavat liikkuvat yli nationalististen rajojen, miksei myös jalka-

pallojoukkueet.  

 

Juha K: En mä usko, että suomalainen fani on huonompi kuin englantilainen fa-

ni. Tää on globaali maailma tällä hetkellä, ja samalla pieni maailma. Täällä pys-

tyy seuraamaan naapurimaan tai Lontoon touhuja ihan samalla tavalla kuin 

naapurikaupungin, se on äärimmäisen helppoa tänä päivänä. Mun mielestä ei 

tee meistä huonompia faneja, vaikka me ollaan kauempana.  

 

5.1.4 Etäfanin identiteetti 

 

Etäfanin fani-identiteetti rakentuu pääosin samanlaisista palasista, kuin paikallisten fa-

nien usein syntymälahjaksi saama identiteetti. Siinä missä paikalliset fanit oppivat oike-

at käytösnormit osallistumalla ottelurituaaleihin, etäfanit sosiaalistuvat median kautta 

vihaamaan oikeita joukkueita, laulamaan kannatuslauluja ja tuntemaan seuran historian 

merkittävät tapahtumat. Media opettaa etäfanit oikeanlaiseen ja yleisesti hyväksyttyyn 
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faniuteen. ”Oikean”, englantilaisen fanikulttuurin ja fani-identiteetin omaksuminen on 

internetin myötä tullut entistä helpommaksi. 

 

Koska haastattelemani fanit ovat kannattaneet Arsenalia jo ennen internetin valtakautta, 

he ovat rakentaneet fani-identiteettinsä pohjan perinteisten medioiden, lähinnä televisi-

on, avulla.  Jo mainitut YLE:n lauantaiset TV-ottelut ovat olleet suuressa roolissa hei-

dän fani-identiteetin muodostumisessa. Televisio tarjosi haastateltavien edustamalle 

ikäpolvelle jalkapalloon liittyviä hetkiä, jotka tekivät heistä faneja ja esittelivät ulko-

maalaisia huippuseuroja nuorille suomalaisille.  Aineistostani nousee vahvasti esille se, 

kuinka tiiviisti media ja fani-identiteetti kietoutuvat yhteen. Vaikuttava tv-hetki kuten 

Henten kuvailema Anfield 1989 tai Janin muistelema cup-finaali tappio vuonna 1995, 

Juhan muistot opiskelijaporukan yhteisistä peli-illoista tai Tommi P.:n vähittäin, televi-

sio-otteluista alkanut kiinnostus Arsenaliin kertovat kaikki omalla tavallaan samaa tari-

naa: etäfanin fani-identiteetin rakentuminen alkaa lähes poikkeuksetta mediasta.  

 

Etäfanin identiteetti on kompleksinen ilmiö, eikä media ole kuitenkaan sen ainoa raken-

taja. Etäfanius alkaa usein mediavälitteisenä, yksilöllisenä erottautumisena, joka vaikut-

taa yksilön henkilökohtaiseen identiteettiin. Aineistostani on kuitenkin luettavissa myös 

jaettujen ryhmäidentiteettien vaikutus etäfanin käsitykseen omasta faniudestaan. Kuten 

jo todettu, jalkapallofanius tarkoittaa lähes poikkeuksetta sitä, että yksilö sitoo itsensä 

yhteisöön. ”Minästä” tulee ”me” hyvin nopeasti. Etäfanin kohdalla tämä ”me” vaikuttaa 

omaan fani-identiteettiin merkittävästi. Koska haastattelemani fanit ovat alkaneet kan-

nattaa Arsenalia lapsuudessaan ja nuoruudessaan, aikana, jolloin seuralla ei ollut Suo-

messa nykyisen kaltaista, suurta faniyhteisöä, heidän fani-identiteettinsä muovaantui 

(englantilaisen) Arsenal-faniyhteisön kautta. Yksittäinen, omalla tavallaan ulkopuolinen 

suomalainen fani sitoutuu nopeasti suureen Arsenal-faniyhteisöön. Tämän jälkeen Ar-

senal-fanius ei ole ainoastaan omaa identiteettiä muokkaava asia, siitä tulee Kolamon 

(2002) kuvailemaa elämäntapafaniutta.  

 

Juuri tämä muutos erottaa haastattelemieni kaltaiset etäfanit muista suomalaisista ulko-

maalaisen seuran kannattajista. Kun yksilö kokee olevansa osa yhteisöä, jalkapallosta 

tulee tärkeä osa hänen elämäänsä. Tällöin ulkomaalaisen seuran kannattaminen ei ole 

enää oman egon tai erilaisuuden korostamista, vaan aito ja merkityksellinen osa yksilön 

elämää. Aineistossani käykin ilmi, kuinka tärkeänä kaikki haastateltavat pitävät yhtei-
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söä: Arsenal-faniudessa ei ole kyse enää pelkästään omasta identiteetistä, vaan myös 

yhteisön identiteetistä. 

 

Oman aineistoni valossa myös Arsenal Finland ry:n jäsenyys on merkittävä fani-

identiteetin rakentaja. Koska kaikki haastateltavat ovat jossain määrin aktiivisia yhdis-

tyksen toiminnassa, suomalainen yhteisö on mukana rakentamassa heidän fani-

identiteettiään. Paitsi että he ovat Arsenal-faneja laajassa mielessä, he ovat myös suo-

malaisia, Arsenal Finland ry –yhteisön muokkaamia Arsenal-faneja. Arsenal Finland ry 

ja sen jäsenet rakentavat haastateltavien kuvaa siitä, millaista Arsenalin kannattaminen 

on oman itsensä ulkopuolella. Kaikki haastateltavat kuvailevat muita yhteisön jäseniä 

positiivisin sanankääntein. Samalla he kuvailevat omaa minuuttaan; ”me olemme” pitää 

aina sisällään ajatuksen ”minä olen”. 

 

MS: Miten kuvailisit Arsenal Finlandin jäseniä? 

 

Mac: Erittäin hyvähenkinen ja ei-sisäänpäinlämpeävä eli uudet jäsenet on kaikki 

aina otettu hyvin vastaan ainakin mun mielestä. Ja kaikki ymmärretään, että ol-

laan hyvinkin erilaisista niin kuin taustoista eli ei olla mitään samanlaista, siellä 

on työmiehistä johtajiin, ja kaikkia yhdistää vaan se Arsenal elikkä siellä on 

helppo --- jutut ei lopu kesken.  

 

Petteri: Hyvin, hyvin laajasti eri tyyppisiä ihmisiä kaikista sosiaaliluokista, kai-

kista ammateista, hyvin erikoisia harrastuksia ja elämäntapoja, joka on rikastut-

tanut sitä Arsenal Finlandia, ainakin minun elämääni, että on ihmisiä, joihin ei 

olisi ikinä taatusti tutustunut ilman Arsenalia.  

 

Juha: --- kyllä siellä on paljon tämmöisiä pitkän linjan kannattajia, ja se on jän-

nä huomata, että nuorimmat on alaikäisiä, ettei pääse kaikkiin meidän tapahtu-

miin ja vanhimmat tommoisia lähempänä seittemääkymppiä. Kyllä se aika kirja-

vaa porukkaa on, mutta hyvin intohimoista ja sitoutunutta, ei siellä tuuliviirejä 

juurikaan ole. Joka siihen touhuun tulee, niin on kyllä pysynytkin, harva sieltä on 

lähtenyt pois. Aika intohimoista tän lajin ja varsinkin siis seuran suhteen.  

 

Arsenal Finlandin jäsenille on kasvokkaisten tapaamisten ja kaveruussuhteiden myötä 

syntynyt käsitys siitä, millaisia ”kaikki” Arsenal-fanit ovat. Koska suomalainen yhteisö 
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on niin suuressa roolissa haastateltavien faniudessa, se muokkaa heidän käsitystään fa-

niyhteisöstä laajemmin. Kuvaukset Arsenal Finlandin jäsenistä paljastavat myös, mil-

laista faniutta haastateltavat pitävät arvossaan. Intohimo, pitkä kannatushistoria ja asian-

tuntevuus ovat piirteitä, joita fanit arvostavat toisissaan. 

 

Paitsi että Arsenal Finland muokkaa etäfanien fani-identiteettiä, myös Arsenal laajem-

malla tasolla vaikuttaa heidän käsitykseen itsestään. Vaikka etäfaniuden syyt jäävät lo-

pulta arvoitukseksi (luku 5.1.2), on selvää että valittu suosikkijoukkue herättää fanissa 

positiivisia tunteita. Etäfanit rakentavat näiden positiivisten arvojen ja merkitysten avul-

la identiteettiään (kts. myös Ahola 2014). Fanit muokkaavat positiivisuuden kautta ku-

vaa paitsi itsestään, myös koko faniyhteisöstä. Etäfaneille oman joukkueen positiiviset 

arvot toimivat faniuden perusteluna; kun omaan joukkueeseen ja oman joukkueen fa-

neihin voi liittää määritteitä kuten älykkyys, perinteikkyys ja oikeamielisyys, myös oma 

fanius näyttäytyy positiivisena asiana.  

 

Tutkimusaineistossani Arsenaliin liitetyistä merkityksistä kaksi nousee ylitse muiden: 

perinteikkyys ja tyylikkyys. Etenkin sitä, että haastateltavat arvostavat Arsenalin pitkää 

historiaa ja perinteitä voidaan pitää huomionarvoisena. Kriittisesti tarkasteltuna etä-

fanithan edustavat kaikkea muuta kuin perinteikkyyttä. 

 

MS: Miten kuvailisit Arsenalia? 

 

Hente: Kyllä kai sellainen iskulause, että ”tyyliä ei voi ostaa”. Se on niin perin-

teinen seura --- se on vaan niin tyylikäs, arvokas englantilainen, hyvin pukeutuva 

herrasmies, se on kohtelias, mun mielestä Arsenalin kohdalla ei ole koskaan ollut 

mitään huliganismiongelmia. Se käyttäytyy korrektisti, se on arvokas ja tyylikäs.  

 

Mac: Tavallaan monessa ollut tiennäyttäjä jalkapallon taktisessa ja teknisessä 

puolessa --- mutta kaikin puolin hyvin hoidettu seura ollut aina, ja hyvät perin-

teet ja paljon loistavia pelaajia.  

 

Juha: Sillä on mun mielestä terveet arvot, se ei ole koskaan ollut tällainen osto-

joukkue ja oikeestaan se on ollut sellainen median sylkykuppi pitkään, mistä mä 

tykkään, se on aina ollut vähän altavastaajan asemassa --- kyllä se historia on 
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aika hieno ja hyvin perinteikäs joukkue, tykkään siitä. Ja tykkään siitä taustasta-

kin, että ei ole ollut mikään snobien porukka. 

 

Petteri: Kyllä mä edelleen vaikka se on tässä 2000-luvulla muuttunut, niin kyllä 

Arsenal on perhe, pieni seura, hyvin voimakkaasti juuret Lontoossa, Islingtonis-

sa. Hyvin omistautuva fanikunta, mutta kuitenkin hyvällä tavalla, ei oikeastaan 

huligaaneja.  

 

Vaikka suomalaiset Arsenal-fanit sitovat itsensä vahvasti laajaan ja globaaliin Arsenal-

faniyhteisöön ja heidän identiteettinsä saa vaikutteita siitä, heidän identiteettiinsä suo-

dattuu paloja ympäröivästä kulttuurista. Arsenal Finland –yhteisön lisäksi suomalainen 

konteksti vaikuttaa fani-identiteettiin. Hyvä esimerkki tästä on Henten kertomus omasta 

inhokkijoukkueestaan. 

 

Hente: Ensin löytyi vihollinen, usean vuoden en tykännyt, että taas se ärsyttävä, 

paska Liverpool, sen takia mä inhoan tänä päivänä kaikkein eniten Liverpoolia, 

eli en toisin sanoen siihen aikaan tiennyt vielä tuon taivaallista, tai tiesi, että on 

Pohjois-Lontoon paikallinen Tottenhamia vastaan, mutta ei (Tottenham) vielä 

tänäkään päivänä ole mulle se ykkösvihollinen vaan se on Liverpool.  
 

Jalkapallofanin elämään kuuluu aina vihollinen – tai vihollisia. Tietyn joukkueen kan-

nattaminen tarkoittaa automaattisesti sitä, että tiettyjä joukkueita kuuluu vihata. Lontoo-

laisille Arsenal-faneille kaikkein syvin ja ”tärkein” vihasuhde on paikalliskilpailija Tot-

tenhamiin. 1900-luvun alun rajariitoihin ulottuva kauna kahden pohjoislontoolaisseuran 

välillä on yksi Arsenal-faniuden tärkeimmistä määrittäjistä. Suomalaiset fanit eivät kui-

tenkaan ole sosiaalistuneet vihaamaan Tottenhamia samalla tavoin kuin paikalliset fanit, 

viha on ulkoapäin ja median kautta omaksuttua. Vaikka etäfani on oman käsityksensä 

mukaan samanlainen fani kuin paikallisetkin, kulttuurinen konteksti jättää kuitenkin 

jälkensä.   

 

5.2 Jaettu fanius – eli mikä on yhteisön rooli etäfaniudessa? 

 
Englannissa suosikkijoukkueet määräytyvät perinteisesti alueellisten rajojen, yhteiskun-

taluokan tai muiden sosiaalisten erottajien, kuten uskonnon mukaan (kts. esim. Goden-
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hjelm 1999, 47-48; Heinonen 2000, 340; Robson 2000). Esimerkiksi Arsenalin juuret 

ovat työväenluokkataustaisessa Pohjois-Lontoossa, sen paikalliskilpailija Tottenham on 

historiallisesti juutalaistaustainen seura ja länsilontoolaista vastustaja Chelseaa pidetään 

yleisesti ylempiluokkaisten seurana. Fani saa fani-identiteetin ja faniyhteisön yhdessä 

paketissa, ilman sen suurempia ponnisteluja. Etäfaneilta puuttuu tämä ”perinteiseen”, 

paikallisuuteen perustuvaan faniuteen automaattisesti kuuluva yhteisö. Vaikka jalkapal-

lojoukkueen fanina oleminen ja faniksi identifioituminen liittää etäfanitkin automaatti-

sesti osaksi kuviteltua, globaalia yhteisöä, perinteinen yhteisö etäfanin on etsittävä ja 

muodostettava itse. 

 

Tässä luvussa vastaan siihen, miten ja miksi Arsenal Finland –etäfaniyhteisö on synty-

nyt ja minkälainen merkitys sillä on sen jäsenten elämässä. Käsittelen myös Arsenal 

Finlandin jäsenten verkkoyhteisöjä ja analysoin niiden roolia etäfaniudessa. Tarkastelen 

Arsenal Finland –yhteisön kautta sitä, miksei sosiaalinen media ja muu teknologinen 

kehitys ole poistaneet perinteisiä face-to-face-yhteisöjä ja mikä niiden merkitys on me-

dioituneessa 2010-luvun faniudessa. 

 

5.2.1 Arsenal Finland – miten ja miksi? 

 

Paikallisen yhteisön puuttuessa etäfanin on helppoa päätyä oman sosiaalisen piirinsä 

ainoaksi faniksi. Arsenal-faniuden syitä tarkastellessani (luku 5.1.1) merkittäväksi teki-

jäksi nousi massasta erottautuminen: kun muut kannattivat menestyksekästä Liverpoo-

lia, haastateltavat identifioituivat silloiseen altavastaajaan. Aikana ennen internetin 

yleistymistä massasta erottautumisen seurauksena saattoi kuitenkin olla, että Arsenal-

fanit eivät kohdanneet toisiaan. Tommin ja Macin (molemmat faneja 70-luvun puolivä-

listä lähtien) kertomuksista käy ilmi, kuinka muiden Arsenal-fanien löytyminen lopulta 

yllätti: 

 

Tommi P: Satuin menemään tonne ravintola Sports Academyyn siinä vuositu-

hannen vaihteessa ja siellä sattui olemaan tyyppejä ja huomasin, että niillä on 

oikeet pelipaidat päällä. Yllätyin vähän, että niitä oli niin monia.  

 

Mac: Jotain lapsuudenkavereita oli, mutta suurin osa oli väärien jengien kannat-

tajia --- sanotaan, että ennen kun mä tutustuin… ja se oli ennen internetiä, tutus-
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tuin näihin Tommiin ja muihin Englannin liigan kannattajien tapaamisissa, mä 

katoin, että oho, Suomessakin on Arsenalin kannattajia. 

 

TV2:n lauantaikierrosten myötävaikutuksesta 1970-1990-luvuilla faniutuneet olivat 

suomalaisen etäfaniuden ensimmäisiä suuria ikäluokkia. Vaikka englantilaista jalkapal-

loa on seurattu Suomessa jo aiemminkin, televisio teki Englannin liigasta ja myöhem-

min Valioliigasta massaviihdettä. Ei ole yllätys, että ensimmäiset Valioliigan suomalai-

set kannattajayhdistykset alkoivat muodostua 1990-luvun alussa, kun 1960- ja 1970-

luvuilla syntyneet ja televisiojalkapalloon tottuneet ikäluokat olivat kasvaneet aikuisik-

si. Aineistostani käy ilmi, kuinka esimerkiksi muutto työn tai opiskeluiden perässä toi-

selle paikkakunnalle sai etäfanin etsimään yhteisöllisyyttä ja yhteisöä. 

 

Suomalaisten kannattajayhdistysten tienraivaajana toimi vuonna 1992 perustettu Eng-

lannin liigan kannattajat ry. (Elkki), jonka jälkeen perustettiin muun muassa Manchester 

Unitedin, Liverpoolin ja Chelsean suomalaiset kannattajayhdistykset. (Heinonen 2005, 

35.) Arsenal Finland perustettiin virallisesti vuonna 2004. Jo ennen sitä Suomessa toimi 

Finnsbury Gooners –nimellä tunnettu Arsenal-fanien löyhä yhteenliittymä. Arsenal Fin-

landin puheenjohtajan ja perustajajäsenen Tommi P:n mukaan epävirallista fanitoimin-

taa on ollut 1990-luvun puolivälistä lähtien: 

 

Tommi P.: Oli tällaisia varhaisempia yhteisöllisiä virityksiä ollut jo muutaman 

vuoden ajan, ehkä about 2000, sanoisin. Finnsbury Gooners –nimellä pyörittiin 

ja kokoonnuttiin katsomaan yhdessä pelejä, eipä sen kummempaa juuri. Se Vii-

kinsaari-touhu (Englannin liigan kannattajat ry:n vuosittainen jalkapalloturna-

us), meillä oli oma joukkue siellä jo 90-luvun puolivälissä --- mutta silloin ei pu-

huttu mistään Arsenal Finlandista tai Finnsbury Goonersista, se oli vaan Suo-

men Arsenal kannattajat, ketä nyt sattui tulemaan sinne.  

 

Arsenal Finlandin syntymistä ja jäsenmäärän kasvua edesauttoi vielä ennen internetin 

todellista läpimurtoa merkittävä askel vuosituhannen vaihteessa. Vuonna 1998 kaupalli-

nen Canal+ -kanava sai Valioliigan televisiointioikeudet, jonka seurauksena moni sport-

tibaari sai luvat näyttää Valioliigan otteluita. Muutoksen myötä Valioliiga ja sen fanit 

eivät olleet enää sidottu koteihin. Arsenal Finland –etäfaniyhteisön tarinassa sporttibaa-

reilla – etenkin helsinkiläisellä Sports Academylla – onkin suuri rooli. 
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Petteri: Tarina on sellainen, että vuonna 2001 Sports Academy sai luvat näyttää 

Valioliigaa ja tota, silloin mä rupesin käymään Sportissa ja mä tutustuin siellä 

tietysti muihin Arsenal faneihin --- ja tavallaan se porukka rupesi kerääntymään. 

 

Mac: Myös mikä on tärkee muutos, kun nämä ravintolat pystyivät ruveta näyttä-

mään matseja --- että sehän yhdisti lopullisesti, kun siellähän sä tapasit saman-

henkisiä. Se on ainakin itellä ollut se tärkein ennen tätä internetiä. Täällähän se 

oli, että meitä oli ensin yli kymmenen ihmistä, sit oli kakskymmentä ja sit viis-

kymmentä ja parhaimmillaan oli yli sata tuolla Sports Academyssä, että se paisui 

nopeasti. Sana levisi niin sittenhän tuli myös muista kaupungeista käymään jos-

kus.  

 

Televisiointioikeuksien myötä Sports Academysta tuli pääkaupunkiseudulla asuvien 

Arsenal-fanien kantapaikka. Toiminta oli aluksi, Henten sanoin, ”muodollista tutustu-

mista” pienen piirin kesken: 

 

Hente: Jos mä muistelen sitä, kun mä olen Stadiin muuttanut ja elettiin sitä vuo-

situhannen vaihdetta, se oli hyvin tiivis, siinä 10-20 ihmistä pyöri siellä Sportis-

sa, hyvin pieni piiri. 

 

Tästä Sports Academyssa otteluita seuranneesta porukasta muodostui pohja viralliselle 

Arsenal Finland –faniyhteisölle. Haastateltavista faneista Tommi P., Mac, Hente ja Pet-

teri kuuluvat Arsenal Finlandin perustajajäseniin. Vaikka he olivat ajautuneet Sports 

Academyyn yhteisöllisyyden perässä, yhteisön virallistamisen taustalla eivät kuitenkaan 

olleet fanit, vaan itse seura: 

 

Tommi P.: About kaudella 2003/2004 me kuultiin että seura haluaa virallistaa 

kannattajakerhotoimintaa ympäri maailman niin me ajateltiin että täälläkin voisi 

tehdä sellaisen liikkeen, että he hyväksyisivät meidät, niin me sitten saataisiin vi-

rallinen kannattajakerhostatus ja saisi ottelulippuja helpommin. Se oli se pääsyy 

(Arsenal Finlandin perustamiselle). 

 

Perustamisensa jälkeen Arsenal Finlandin jäsenmäärä kasvoi tasaisesti, kunnes elokuus-

sa 2013 Arsenal pelasi harjoitusottelun Helsingin Olympiastadionilla toista Valioliigan 
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huippujoukkuetta Manchester Cityä vastaan. Ottelun myötä kiinnostus Arsenal Finlan-

dia kohtaa kasvoi, ja sitä myötä myös jäsenmäärä.  

 

Petteri: Silloin meidän Facebook-ryhmä räjähti käsiin. Meillä oli ollut semmoi-

nen 300-400 --- mutta silloin se räjähti käsiin, silloin tuli päivässä parhaimmil-

laan sata jäsenpyyntöä, todella paljon Aasiasta, mutta niitä me hylättiin, kun 

meidän kaikki keskustelu on pääosin suomeksi niin me ollaan pidetty, että pitää 

olla joku kontakti Suomeen. Mutta silloin se meni, ja se oli toistatuhatta hyvin 

nopeesti. Se oli myös alkusykäys sille, että pitää ehkä perustaa ry, että saadaan 

asiat hallintaan. Yksi niistä syistä. 

 

Arsenal Finland ry on vuosien saatossa kasvanut pienestä sisäpiiristä ja kaveriporukasta 

viralliseksi yhdistykseksi. Vaikka jäsenmäärä on noussut yli neljäänsataan, oma tutki-

musaineistoni osoittaa, että syyt yhdistykseen kuulumiseen eivät ole muuttuneet. Yhtei-

sö tarjoaa jäsenilleen ennen kaikkea vertaistukea, juttuseuraa ja tunnetta yhteisöllisyy-

destä.  Käsittelen yhteisön jäsenyyden syitä tarkemmin seuraavassa luvussa. 

 

5.2.2 Yhteisö offline 

 

Vaikka etäfanius alkaa erottautumisena ja individualistisena ”symbolisena työnä” (Wil-

lis 1990), oman suosikkijoukkueen valinnan seurauksena on lähes poikkeuksetta yhtei-

söllisyys. Moderniin jalkapallofaniuteen kuuluu automaattisesti (kuviteltu) yhteisö; fanit 

ja pelaajat muodostavat yhdessä kollektiivisen joukon, jossa yksilöistä tulee ”me”. 

Steve Redheadin mukaan medioituneen yhteiskunnan ”postfanius” perustuu kuitenkin 

aidon, kasvokkain jaetun yhteisöllisyyden sijaan kuvitteelliseen läheisyyteen (Redhead 

1997; sit. Heinonen 2005, 249).  Vaikka Arsenal Finlandin jäsenet tiedostavat olevansa 

osa globaalia, kuviteltua Arsenal-faniyhteisöä, ei postmodernin yhteiskunnan postfanius 

ole heidän kohdallaan pelkästään kuvitteellista läheisyyttä. Faniuden konventiot ovat 

toki yhä enenevässä määrin mediavälitteisiä, mutta Arsenal Finlandin toiminta lepää 

Facebook-ryhmiä ja muuta sosiaalisen median yhteisöllisyyttäkin enemmän kasvokkain 

jaetussa yhteisöllisyydessä.  

 

Haastatteluissa nousi toistuvasti esiin, kuinka merkityksellisiä nimenomaan face-to-face 

–tapaamiset ovat Arsenal Finland ry:n jäsenille. Niiden kautta jalkapallon seuraamisesta 
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tulee sosiaalista toimintaa ja kuviteltu faniyhteisö ruumiillistuu. Juuri yhteenkuuluvuu-

den tunne, ystävyyssuhteet ja otteluiden seuraaminen yhdessä ovat syinä sille, miksi 

haastateltavat ovat mukana Arsenal Finlandin toiminnassa. 

 

Tärkeimmät syyt Arsenal Finlandin jäsenyydelle: 

 

1) Yhteisöllisyys (me-henki, yhteenkuuluvuuden tunne) 

 

Juha: No se on tämmöinen fanius kun jotain asiaa intohimoisesti kannattaa, niin siinä 

tulee elettyä ylä- ja alamäkiä --- niitä on kiva jakaa jonkun kanssa ja tää porukka on 

samanhenkistä, niiden kanssa on mukava jutella ja mukava tavata saman kiinnostuksen 

puitteissa --- se tuo mulle elämyksiä ja tavallaan sellaisen yhteenkuuluvuuden tunteen, 

että kuuluu johonkin.  

 

Tommi P.: Mä en ole silleen järjestöihminen varsinaisesti, mutta kyllä mä tykkään olla 

tollasessa, kun Arsenal on kuitenkin niin tärkee asia mulle ja musta on kiva tuntee ne 

ihmiset täällä Suomessa, jotka kanssa välittää seurasta. Niiden kanssa on mukava jutel-

la ja olla tekemisissä. 

 

Jani: Se on varmaan se yhteenkuuluvuuden tunne…  sellainen porukkafiilis. 

 

2) Vertaistuki  

 

Mac: Just sen takia (olen jäsen), että tapaa toisia. Siis jalkapalloahan on hauskempi 

katsoa yhdessä kuin yksin. Sitä mä en ikinä opi, jos joutuu himassa kattoo, niin ei se oo 

lähellekään… se raivoominen on vähän omituista itekseen. 

 

Petteri: No kyllä se on toi vertaistuki… vaikka netissäkin voi keskustella niin onhan se 

aina mukavampi keskustella naamakkain ihmisten kanssa, joilla on sama intohimo. Ja 

kyllähän se näin on, että ei kukaan muu kuin toinen joka kannattaa intohimoisesti jotain 

joukkuetta ymmärrä ihan oikeasti sitä toimintaa, kun koko päivä on jännittämistä ja 

päivä on hyvin pitkälti pilalla jos tulee tappio  tärkeässä pelissä. 

 

Hente: Tappion hetkellä varsinkin se on mahtava kiroilla yhdessä ja se antaa tukea, ei 

tarvi murehtia ja hajottaa huonekaluja yksin himassa. Ja sitten tietysti voiton hetkellä 

se joukossa tyhmyys tiivistyy hyvällä tavalla, kun näkee muut ympärillä yhtä hulluna 
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hyppimässä tasajalkaa --- se on jotain sellaista, ettet sä yksin huutamalla saa sellaista 

fiilistä. 

 
3) Kaverit 

 
Hente: Se ydinporukka, ne on mulle hirveän tärkeitä ihmisiä --- mulla on sellainen oma 

pieni piiri, semmoinen sanotaanko kymmenen hengen porukka täällä Stadissa, jotka on 

tavallaan… kai sitä voi kuppikunnaksikin kuvata. 

 

Mac: Kyllä se (Arsenal Finland) on ihan… sanotaanko että iso perhe --- vaikka nyt ei 

aina ole läsnä eli ei näe kavereita, mutta ollaan niin paljon yhteyksissä. 

 
4) Otteluliput 

 
Jani: Ja sitten tietysti  – nyt ei ole pariin vuoteen tullut käytyä matseissa paikan päällä 

– mutta kyllä se lippujen saaminen on myös yksi hyvä syy.   

 

Vaikka yhteisöllisyys, vertaistuki ja kaverisuhteet voivat muodostua myös esimerkiksi 

sosiaalisen median kautta, Arsenal Finlandin erityisyys ja tärkeys haastateltavien elä-

mässä pohjautuu nimenomaan reaalimaailmassa solmittuihin ihmiskontakteihin. Osal-

taan tämä on seurausta siitä, että haastateltavat ovat olleet yhteisön jäseniä jo ennen 

sosiaalisen median todellista räjähdystä (eli ystävyyssuhteet on jo rakennettu). On kui-

tenkin selvää, että etäfanit osallistuvat yhteisön tapaamisiin muustakin syystä, kuin ta-

van vuoksi.  

 

Postmodernissa yhteiskunnassa harrastusten kautta syntyneitä yhteisöjä voi pitää ky-

läyhteisöjen ja muiden perinteisten yhteisöllisyyden muotojen korvaajina: toisistaan 

erillään olevat yksilöt kerääntyvät nykyään yhteen yhteisten mielenkiinnonkohteiden 

perusteella. Yhteisöt tuovat turvaa jäsenilleen ja sitovat erillään olevat yksilöt edes het-

kellisesti yhteen (kts. esim Bauman 2001, 4). Arsenal Finland on jäsenilleen yksi tällai-

nen ”turvasatama”. Yhteisön parissa fanit saavat olla juuri niin hulluja ja omistautuneita 

faneja kuin oikeasti ovatkin – ”omiensa” parissa heidän faniuttaan ei kyseenalaisteta tai 

aseteta naurunalaiseksi.  Arsenal Finlandin jäsenyys toimii faniuden järkeistämisenä ja 

perusteluna. Kun fani tietää, että Suomessa on muitakin, jotka suhtautuvat Arsenalin 

kannattamiseen yhtä vakavasti, ottelulippuihin ja pelipaitoihin käytetyt eurot saavat 

hyväksynnän ja oma ”hulluus” ei vaikuta niin kummalliselta.  
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Kaarina Nikunen tuo esiin, kuinka faniuteen liittyy erilaisia puhetapoja. Konteksti vai-

kuttaa siihen, miten fani puhuu: puolustellen, ylpeillen vai rationalisoiden. (Nikunen 

2005, 37.) Etäfaniuteen liitetään lähtökohtaisesti paljon negatiivisia stereotypioita ja 

fanit joutuvat usein tilanteeseen, jossa he joutuvat käyttämään puolustelevaa puhetapaa. 

Ulkopuolelta tuleva oman faniuden kyseenalaistaminen korostaa yhteisön merkitystä. 

Arsenal Finlandin merkityksellisyys pohjautuu nimenomaan yhteisön voimaan. Yhtei-

sön kautta yksittäinen fani saa voimaa ja suojelua ulkopuolisten väheksynnältä (Jenkins 

1992, sit. Nikunen 2005, 51). Arsenal Finland toimii jäsenilleen paikkana, jossa he voi-

vat luopua vähättelevästä ja puolustelevasta puhetavasta. Käsitys siitä, että ”muutkin 

välittävät” on yhteisön jäsenille tärkeä ja osaltaan syy yhteisöön liittymisen taustalla. 

 

Mikä merkitys yhteisöllä on sulle? 

 

Tommi P.: On se tärkeetä, että ne on… se tietoisuus, että on muitakin, jotka välit-

tää. 

 

Hente: --- sitten kun itekin on tatuoitu gooneri, niin tietää, että ne tietyt ihmiset 

ottaa sen yhtä tosissaan kuin minä, että ne jakaa tämän harrastuksen yhtä tosis-

saan. 

 

Jani: On se, se tuo sitä yhteenkuuluvuutta, ja just sitä, etten ole yksin täällä Suo-

messa kannattamassa, että näkee heitä livenäkin --- samanlaisten ihmisten tois-

tensa tukeminen, se on kyllä tärkeä juttu. 

 

Juha: --- on kiva nähdä näitä ihmisiä ja jutella oikeiden ihmisten kanssa kasvo-

tusten, se on kuitenkin aina isompi juttu, kuin se että sä voit netissä jonkun kans-

sa kasvottomana tai anonyyminä henkilönä keskustella… se ei anna niin paljon. 

 

Etäfanius eroaa paikallisuuteen pohjautuvasta faniudesta siinä, että yhteisö ei muodostu 

automaattisesti. Tämän vuoksi Arsenal Finlandin kaltaiset, rakennetut yhteisöt ovat jä-

senilleen tärkeitä. Arsenal-harrastus on haastattelemilleni elämäntapafaneille tärkeä osa 

heidän elämäänsä ja arkeaan ja on luonnollista, että tämä harrastus halutaan jakaa. Kun 

ympäriltä ei löydy yhteisöä (kuten monesti esimerkiksi lontoolaisilla Arsenal-faneilla), 

sellainen etsitään. Tommi P.:tä mukaillen, etäfaneille tietoisuus siitä, että on muitakin, 
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jotka välittää, on äärimmäisen tärkeä. Arsenal Finland tarjoaa jäsenilleen yhteenkuulu-

vuuden tunnetta ja symbolista yhteyttä (kts. Lehtonen 1990, 17).  

 

Aktiivijäsenilleen Arsenal Finland laajentaa faniharrastusta tuomalla siihen lisää tasoja. 

Tapaamiset, yhteiset ottelukatsomot ja kokoukset eivät ole etäfaneille millään muotoa 

välttämättömiä (kaikki haastateltavat toteavat olevansa Arsenalin faneja myös ilman 

yhteisöä), mutta niiden kautta fanius realisoituu ja sen merkitys laajentuu ulottumaan 

omaa itseään ja jalkapalloa syvemmälle.  

 

MS: Kuinka tärkeä Arsenal Finland on sulle? 

 

Tommi M.: Tosi tärkeä, koska se tuo oman juttunsa siihen kannattamiseen, että 

on muita samanhenkisiä joiden kanssa puhua ja keskustella asioista ja nähdä --- 

Että jos kannattaisin vaan Arsenalia ja kattoisin vaan matsit, mutta en koskaan 

olisi sen kummemmin minkään muun kannattajan kanssa tekemisissä, niin voin 

sanoa, että on tää hiton iso asia, että on tämmöinen juttu meillä, pidän sitä todel-

lakin arvossaan.  

 

Petteri: En mä itse asiassa usko, että mä olisin näin kauhee Arsenal-fani ellei 

olisi Arsenal Finlandia, koska tää on niin kuin… niin hyvä porukka, jonka kanssa 

on kiva fanittaa ja tästä on tullut hyvä harrastus. Tai en mä nyt tiedä kuinka hy-

vä, mutta harrastus nyt  kuitenkin. 

 

Haastattelemieni Arsenal Finlandin jäsenten kohdalla kasvokkaisten tapaamisten tär-

keyden korostuminen johtuu osaltaan heidän roolistaan yhteisössä. On huomioitava, että 

osa jäsenistöstä on toiminnassa mukana vain nimellisesti eikä osallistu yhteisiin tapaa-

misiin eikä verkkokeskusteluun. Näille faneille Arsenal Finlandin suurin merkitys voi 

olla esimerkiksi ottelulippujen saaminen helpommin. Mutta niille faneille, jotka ovat 

aktiivisesti mukana yhdistyksen toiminnassa ja Arsenal Finland on äärimmäisen tärkeä. 

Petterin ja Tommin tavoin muutkin haastateltavat korostavat Arsenal Finlandin merki-

tystä omalle faniudelleen.  

 

Face-to-face –yhteisön tärkeyttä voidaan selittää myös yksinkertaisesti ihmiskontaktien 

tärkeydellä. Jokainen haastateltava kertoo saneensa Arsenal Finlandin kautta ystäviä ja 

tuttavia, joiden kanssa he keskustelevat paitsi jalkapallosta, myös muista aiheista. Kun 



	   66	  	  	  

ottaa huomioon haastateltavien iän ja perhesuhteet, on ymmärrettävää, että he pitävät 

Arsenal Finlandin kautta syntyneitä ihmissuhteita arvossaan. Koska osalla haastatelta-

vista on lapsia ja moni on naimisissa tai parisuhteessa, on tilanteita, jossa he joutuvat 

laittamaan perheensä faniuden edelle. Sporttibaarit on pitänyt vaihtaa kotioloissa seurat-

tuihin otteluihin. Yhteisön tapahtumat ja yhteiset otteluillat antavat perheellisillekin 

faneille ”hyväksyttävän” syyn otteluiden seuraamiseen pubissa. Yhteisö muuttaa kaljan 

juonnin ja pubissa kannustamisen harrastukseksi, johon on hyväksyttävää laittaa aikaa. 

 

Tommi M.: Mä kun olen perheellinen, niin ei aina viitti laittaa kaljakoria kyl-

mään ja kauheeta laumaa jätkiä kattoo kotiin. Mielummin tekee sitten niin, että 

kutsuu joitain kavereita mukaan pubiin silloin tällöin. 

 

Vaikka Arsenal Finlandin tapaamiset ovat jäsenille tärkeitä, jokapäiväisessä faniudessa 

verkkoyhteisöllisyys on tapaamisiakin tärkeämmässä roolissa. Verkkoyhteisöt eivät ole 

poistaneet etäfanien tarvetta fyysiseen kanssakäymiseen muiden fanien kanssa, mutta ne 

ovat kuitenkin ottaneet oman merkittävän paikkansa etäfaniudessa. Seuraavassa kappa-

leessa analysoin Arsenal Finlandin verkkoyhteisöjä ja niiden merkitystä jäsenilleen. 

 

5.2.3 Yhteisö online 
 

Kasvokkaisten tapaamisten lisäksi Arsenal Finlandin jäsenet ”tapaavat” toisiaan verk-

koympäristössä. Ylivoimaisesti tärkein kokoontumispaikka on Facebook, jossa toimii 

kaksi Arsenal Finlandin ylläpitämää ryhmää: virallinen, vain Arsenal Finlandin jäsen-

maksun maksaneille jäsenille tarkoitettu Arsenal Finland ry (Official Supporters Club) –

ryhmä sekä laajempi, kaikki suomalaiset Arsenal-fanit yhteen kokoava Arsenal Finland 

–ryhmä. Ensin mainitussa on 384 jäsentä ja toiseksi mainitussa jäseniä on 1510 (tilanne 

30.4.2016).  

 

Haastateltavat korostavat erityisesti avoimen Arsenal Finland –ryhmän merkitystä suo-

malaisille etäfaneille. Siinä missä virallisessa ryhmässä hoidetaan esimerkiksi yhdistyk-

sen tiedottamista, keskustelu epävirallisessa ryhmässä polveilee yleisesti jalkapalloon ja 

Arsenaliin liittyvissä asioissa.  
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Jani: Se virallinen ryhmä on enemmän sellainen ry:n asioiden hoitoon ja lippu-

keskusteluun. Mutta sitten se avoin ryhmä on enemmän niin kuin tori, missä sit-

ten tapaa, keskustelee ja heittelee mielipiteitä. Se on paljon vapaampaa ja sel-

laista niin kuin rennomman nettityylistä se keskustelu siellä avoimessa ryhmässä 

--- voit kuvitella mitä jossain pubissa keskustellaan, se on vähän sellaista.  

 

Avoin Facebook-ryhmä on etäfaneille paikka, jossa keskustella muiden samanhenkisten 

kanssa. Vaikka Arsenal Finlandin jäsenet tapaavat toisiaan kasvokkain, on selvää, ettei 

jäsenet pysty kokoontumaan jokaiseen otteluun. Facebookista on muodostunut Arsenal 

Finlandin tapaamisten jatkaja ja jossain mielessä myös korvaaja. Verkkoyhteisö on Ar-

senal Finlandin jäsenille virtuaalinen sporttibaari, jossa fanius ja faniyhteisö tiivistyy. 

Arsenal liittää erilaisista taustoista tulevat ihmiset yhteen ja sitoo heidät yhteisöksi. Ku-

ten edellisessä luvussa kävi ilmi, yhteisöllisyys ja vertaistuki ovat Arsenal Finlandin 

aktiivijäsenille tärkeä osa faniutta. Facebookin kautta he pystyvät pitää yllä tunnetta 

yhteisöstä ajasta tai paikasta riippumatta. Facebook onkin ottanut oman paikkansa suo-

malaisten Arsenal-fanien jokapäiväisessä elämässä. Samalla se on tehnyt faniudesta 

entistä interaktiivisempaa, myös ottelupäivien ulkopuolella. Ennen internetin mullistus-

ta fanit tapasivat toisiaan harvoin muulloin kuin ottelupäivinä. Facebookin kautta yhtei-

sön jäsenet ovat yhteydessä toisiinsa jatkuvasti reaaliajassa.   

 

Tommi M.: Siellä (Facebookissa) on kyllä hyvin aktiivista, siellä ei hiljaista het-

keä ole, ei edes öisin. Silloinkin saattaa joku Facebook-sivuja päivittää. 

 

Petteri: Facebook-ryhmähän on vilkas kuin mikä, sehän pursuaa tekstejä. Veik-

kaisin, että pelipäiväpostauksiin tulee varmaan kolmestasadasta viiteensataan 

kirjoitusta sen pelin aikana. 
 

Facebook –yhteisön merkityksen syitä voidaan tarkastella samoista lähtökohdista kuin 

sitä, miksi etäfanit ovat jäseniä Arsenal Finlandissa. Yhteisöllisyys, vertaistuki ja ihmis-

suhteet ovat myös verkkoyhteisöjen jäsenille tärkeitä. Arsenal Finlandin Facebook –

yhteisön voi teoretisoida elektroniseksi heimoksi (electronic tribe). Adamsin ja Smithin 

(2008) käsitteen mukaan ”e-heimot” ovat eksklusiivisia, kapea-alaisia verkkovälitteisiä 

ihmisryhmiä, jotka ovat sidoksissa toisiinsa yhteisen tarkoituksen kautta. Tässä tapauk-

sessa yhteinen tarkoitus on Arsenalista (ja laajemmin jalkapallosta) keskusteleminen 

muiden samanhenkisten kanssa. Rakkaus Arsenalia kohtaan sitoo heimon yhteen.  
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Verkkoyhteisön voima kasvokkaisiin tapaamisiin verrattuna näyttäytyy etäfanien arjes-

sa. Kuten jo todettu, etäfaneilta puuttuu paikallisuuteen perustuvaan faniuteen automaat-

tisesti kuuluva yhteisö. Esimerkiksi Englannissa fania ympäröi muut fanit: perheenjäse-

net, työkaverit, puolisot yms. Suomessa fani jää monesti yksin, jos lähipiiristä ei löydy 

muita faneja. Koska Arsenal Finlandin virallisia tapaamisia on harvoin, verkkoyhteisön 

kautta etäfaneille avautuu mahdollisuus keskustella Arsenalista aina halutessaan. Fanit 

pääsevät reaaliajassa keskustelemaan Arsenaliin liittyvistä asioista ja vaihtamaan mieli-

piteitä muiden fanien kanssa. Jälleen kerran verkkoyhteisö toimii paikallisen faniyhtei-

sön korvaajana.  

 

MS: Minkälaisista asioista Facebookissa keskustellaan? 

 

Juha: Aina tulevasta tai menneestä tai käynnissä olevasta pelistä, kyllä ne siihen 

paljon liittyy. Ja sitten puhutaan yksittäisistä pelaajista, mitä kellekin kuuluu ja 

kuka on loukkaantunut ja miks tolla menee niin huonosti ja miks tolla menee niin 

hyvin. Ja Wengeriä tietysti joku haukkuu aina ja toisaalta sitten taas kehuu ja 

kyllä siellä puhutaan joskus muistakin seuroista, mutta vähemmän. Ja sitten 

ruoskitaan lehdistöä ja joitakin tiettyjä toimittajia ja välillä kirotaan TV-

kanavia… kyllä näitä aiheita löytyy. 

 

Verkkoyhteisön tärkeys korostuu etenkin sellaisten etäfanien elämässä, jotka eivät pysty 

osallistumaan tapaamisiin niin usein kuin ehkä haluaisivat. Iso osa haastateltavista oli 

elämäntilanteessa, johon ei enää mahdu myöhäiseen iltaan venyviä baari-iltoja. Myös 

fyysinen etäisyys voi korostaa verkkoyhteisöjen tärkeyttä: 

 

Jani: Kyllä se nettitoiminta on tullut vähän tärkeämmäksi, koska asuu Lappeen-

rannassa ja meillä ei ole hirveän paljon paikallisfaneja --- sitten jos asuisi pää-

kaupunkiseudulla niin varmaan tilanne olisi toinen koska tulisi varmaan useam-

min käytyä kattomassa pubeissa pelejä. 

 

Tommi M: Tosiaan kun mä teen vuorotöitä niin multa jää valitettavasti sen takia 

monesti menemättä, kun aika usein tällaiset tapahtumat ovat Helsingissä. Täältä 

Tampereelta on aina se lähteminen ja poistulo. 
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Facebook on  Arsenal Finlandin tapaamisten ohella se paikka, jossa rakennetaan yhtei-

söllisyyttä ja yhteistä fani-identiteettiä. Vaikka avoimen ryhmän jäseneksi pääsee kuka 

tahansa ”oikeita värejä” kannattava, eikä ryhmässä ole ylöskirjoitettuja muodollisia 

sääntöjä (tosin epäasiallisuuksia moderoidaan pois), yhteisön näkymättömät koodit pi-

tävät yllä ryhmän fani-identiteettiä. Ryhmän jäsenillä on paitsi oman Arsenal-

identiteetin luoma ymmärrys siitä, minkälaiset kommentit on sallittua ja mitkä ei, myös 

opitun ryhmäidentiteetin tuloksena syntynyt käsitys verkkoyhteisön toimintatavoista. 

Verkkoyhteisö toimii hyvin pitkälti itsesäätelyn periaatteella ja ryhmäidentiteettiä rik-

kovia kommentoijia huomautetaan asiasta: 

 

Petteri: Ja niin kuin kaikissa hyvissä keskusteluissa siellä riidellään verisestikin 

välillä --- tietysti ainakin siitä, että pitääkö Wenger erottaa vai ei, se nyt on ollut 

jo pari vuotta hot topic. Kyllä siellä keskustellaan, että mikä on oikeeta kannat-

tamista, ja mikä on oikeeta mielipidettä ja niitä on välillä joutunut toppuuttele-

maankin, että eipäs mennä epäasiallisuuksiin. 

 

Facebook-ryhmien ohella toinen merkittävä ja mainitsemisenarvoinen Arsenal Finlan-

din jäsenten ja muiden suomalaisten Arsenal-fanien verkkoyhteisö on FinnGooners –

niminen blogi ( www.finngooners.wordpress.com ). Tiiviisti päivittyvä blogi on tässä-

kin tutkielmassa haastatellun Henten perustama, mutta nykyisin sitä pyörittää toinen 

kirjoittaja.  

 

Hente: Se nousi pystyyn 2007 maaliskuussa ja se oli silloin ihan järjetöntä, par-

haimmillaan siellä oli 300 kommenttia. Silloinhan ei ollut mitään Facebookia tai 

tämmöisiä, se oli se kanava --- siitä tuli omituinen perhe ja sitä seurattiin paljon. 

Mut sit varmaan se tais neljä ja puoli vuotta mennä mun kirjoittamana, mutta sit-

ten yksinkertaisesti alkoi tämä mun mielestä alamäki, ei tullut menestystä --- sitä 

tunsi olonsa voimattomaksi, ei ollut enää mitään annettavaa, tuntui että on hau-

kuttu jo niin paljon. 

 

Aikana ennen Arsenal Finlandin Facebook-ryhmien aktivoitumista Finngooners oli yh-

teisön jäsenille ja muille suomalaisille faneille paikka, jossa keskustella ja vaihtaa aja-

tuksia. Se oli ensimmäisiä, ellei ensimmäinen Arsenaliin liittyvä suomalainen verkko-

yhteisö. Facebook –ryhmät ovat kuitenkin nyt ottaneet blogin paikan. 
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MS: Luetko blogia aktiivisesti? 

Tommi M.: No mä luin itse asiassa vielä siinä vaiheessa kun Facebook rupesi 

olemaan aktiivinen niin sitä päivittäin. Nyt se on kääntynyt taas sitten, että en lue 

enää edes viikottain, vaikka se xx (blogin kirjoittaja) viikoittain tai lähes päivit-

täin sitä kuitenkin päivittää, mutta kyllä se on vähän jäänyt. Ja on huomannut, 

että aikaisemmin siitä kommenttien määrästä --- niin silloin ennen tätä Face-

book-systeemin lisääntymistä se oli aika aktiivista, siellä oli tosi paljon kommen-

tointia varsinkin pelipäivinä, mutta nyt huomaa että ne on mennyt ihan murto-

osaan. Näköjään se yhteydenpitoväline on nykyään se Facebook. 

 

Facebookin ylivertaisuus blogiin nähden on siinä, että se tasapuolistaa kaikki keskuste-

lijat. Siinä missä Facebook-ryhmissä jokaisella on yhdenveroinen mahdollisuus esittää 

mielipiteitä, blogi henkilöityy vahvasti kirjoittajaansa. Haastattelut paljastavat, että blo-

gin nykyisen kirjoittajan negatiivissävytteiset kirjoitukset eivät vetoa kaikkiin. 

 

Jani: Lopetin sen (blogin) seuraamisen joskus pari kolme vuotta sitten, kun se oli 

sitä pelkkää negatiivista, kaikki on paskaa. Mulla on muutakin tekemistä kuin lu-

kea toisen ihmisen valitusta joka päivä. 

 

Juha: --- aika moni on tippunut sieltä (blogista) pois, kun se xx on niin negatiivi-

nen kirjoittaja, ei löydä mitään positiivista koskaan mistään, niin mullakin loppui 

sitten mielenkiinto. 

 

Myös Facebookin reaaliaikaisuutta ja mahdollisuutta interaktiivisempaan keskusteluun 

voidaan pitää syynä sillä, miksi Facebook ohitti blogialustan Arsenal Finlandin jäsenten 

tärkeimpänä verkkoyhteisönä. Staattisten verkkoyhteisöjen sijaan fanit haluavat vuoro-

vaikutusta; tilan, jossa kommunikoida nopeasti ja vaivattomasti. 

 

5.3 Etäfaniuden mediavälitteisyys – eli miten etäfanit käyttävät medi-

aa? 
 

Eri mediavälineet ovat mahdollistaneet etäfaniuden: ilman televisiota etäfanius laajana 

ilmiönä ei olisi koskaan syntynyt, ja myöhemmin internet teki etäfaniudesta globaalia 

toimintaa, jossa fanit voivat muodostaa verkostoja yli etäisyyksien. Etäfanius pitää siis 

jo oletusarvoisesti sisällään ajatuksen mediavälitteisyydestä. Koska etäfanit joutuvat 
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seuraamaan useimmat ottelut median kautta, heille on muodostanut faniutta ohjaavia 

mediarutiineja ja –rituaaleja. Tässä luvussa käsittelen näitä rituaaleja. Analysoin suoma-

laisten Arsenal-fanien mediarutiineja ja sitä, kuinka rutiinit ovat muuttuneet internetin ja 

teknologisen kehityksen myötä. Käsittelen sekä sosiaalisen että perinteisen median roo-

lia etäfanien elämässä. 

 

5.3.1 Ottelupäivän jaetut mediarituaalit 

 
Dayan ja Katz määrittelevät teoksessaan Media Events: The Live Broadcasting of Histo-

ry (1992) ihmiset yhteen kokoavat suuret mediatapahtumat “viestinnän pyhäpäiviksi”, 

hetkiksi, jolloin televisio saa ympärilleen sädekehän. Dayanin ja Katzin määritelmään 

kuuluu myös mediatapahtumien globaali ja laajasti kiinnostava aspekti, mutta määritel-

mää voidaan silti hyödyntää etäfaniuden – ja faniuden ylipäänsä – kohdalla. Oman 

joukkueen ottelupäivät ovat faneille aina mediatapahtumia. Koko fanius tiivistyy ottelu-

päiviin: niitä odotetaan vastustajasta riippuen milloin suurella innolla, milloin pelonse-

kaisin tunnelmin.  

 

Etäfanien ottelupäiviä ohjaavat vakiintuneet mediarutiinit. Enää mediatapahtuman sä-

dekehää ei saa ylleen vain televisio, vaan yhä enenevässä määrin internet. Valtaosa etä-

fanien mediakäyttäytymisestä tapahtuu verkossa: kärjistäen voidaan sanoa, että ”perin-

teinen media” (=printti, radio, televisio) kuuluu etäfanien elämään ainoastaan silloin, 

kun Arsenalin ottelut näkyvät suomalaisilta tv-kanavilta. Kaikki muu (informaatio, fa-

niyhteisöt, maalikoosteet, haastattelut, juorut yms.) löytyy internetistä. Etäfanien elämä, 

erityisesti ottelupäivät, on korostuneen mediavälitteistä. Koska fanit joutuvat seuraa-

maan otteluita television ja internetin välityksellä, mutta samalla tahtovat tuntea itsensä 

osaksi faniyhteisöä, he ovat rakentaneet itselleen korvaavia tapoja olla mukana ottelu-

päivän tunnelmassa. Kuuluminen Arsenal Finland -yhteisöön on luonnollisesti tärkeä 

paikallisen faniyhteisön ja ottelupäivän tunnelman korvaaja. Etenkin Arsenal Finlandin 

Facebook-keskusteluihin (Arsenal Finlandin Facebook –yhteisöt esitelty luvussa 5.2.3) 

osallistuminen ja seuraaminen on haastattelemilleni faneille tärkeä ottelupäivän me-

diarituaali. Koska etäfanit eivät useimmiten pysty seuraamaan otteluita paikan päällä 

stadioneilla, sosiaalinen media tarjoaa heille tilan, jonka kautta he voivat olla mukana 

ottelupäivän spektaakkelissa.   
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Facebook ja sen Arsenal Finland –ryhmät kuuluvat jollakin tavoin lähes kaikkien haas-

tattelemieni fanien ottelupäiviin (ainoastaan Hente, jolla ei ole Facebook-tiliä, ei käytä 

sitä). Petterin ja Juhan kuvaukset omista ottelupäivistään ovat tyypillisiä haastattelemil-

leni etäfaneille: 

 

MS: Kuvaile sun tyypillinen ottelupäivä? 

 

Petteri: No aamusta asti seurataan Facebookin keskusteluja, ne on tullut aika 

tärkeiksi --- ja sitten pelin jälkeen riippuen vähän tuloksesta niin yleensä tulee ne 

muutamat vakitekstarit ihmisille laitettua --- ja sit… mä en hirveesti kirjoittele 

Facebookiin ite, mutta tulee seurattua sitä keskustelua. 

 

Juha: Jos on tämmöinen keskiarvopäivä niin se on sitä, että netistä katsotaan 

jossain vaiheessa ennen peliä että mitä joukkueelle kuuluu ja viimeisimmät juo-

rut ja huhut… ja kenties lehdistötilaisuus että mitä Wenger (Arsenalin manageri) 

sanoo. Kokoonpanot koitetaan katsoa liki kun ne julkaistaan, millä pelataan ja 

ehkä jonkun kaverin kanssa pistetään viesti tai pari ennen matsia --- Matsin ai-

kana sitten vähän pelistä riippuen ollaan yhteydessä kavereihin ja vaihdetaan 

mielipiteitä ja pelin jälkeen sitten loppuspekulaatiot.  

 

Facebookiiin liittyvät rituaalit jaksottavat haastattelemieni fanien ottelupäiviä. Ennen 

otteluiden alkamista Facebook–ryhmissä keskustellaan mahdollisista kokoonpanoista ja 

käydään muuta ennakkoanalyysiä, pelien aikana siellä kommentoidaan tilanteita ja peli-

en jälkeen haetaan vertaistukea tai iloitaan yhdessä. Facebookin pelipäiväaktiviteetteja 

voi verrata paikallisten fanien pre-game –perinteisiin, jossa fanit suuntaavat englantilai-

seen tapaan pubeihin hyvissä ajoin ennen ottelun alkua. Facebook-analysointi ja pelin 

yhdessä odottaminen on etäfanien versio tästä traditiosta. Vaikka suomalainen fani ei 

ole fyysisesti läsnä Lontoossa, se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että pelipäivä kestäisi vain 

90 minuuttisen ottelun ajan, vaan verkkoyhteisö venyttää ottelupäivää. Fanit kaipaavat 

myös otteluiden jälkeen juttuseuraa ja vertaistukea. Tässäkin tilanteessa Facebook-

ryhmien tuki toimii etäfaneille paikallisen yhteisön korvaajana. Arsenal Finland ry –

yhteisöön kuulumisen yhtenä tärkeimpänä perusteena on nimenomaan vertaistuki ja 

tunne yhteisöllisyydestä (luku 5.2.2). Tämä korostuu ottelupäivinä, jolloin valtaosan 
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otteluista yksin kotona katsovat suomalaiset fanit hakevat yhteisöllisyyden tunnetta Fa-

cebookista. 

 

Arsenal Finlandin Facebook –ryhmissä on aktiivista keskustelua myös otteluiden aika-

na. Otteluiden aikainen analysointi ja keskusteluihin osallistuminen jakaa kuitenkin 

aineistossani vahvasti mielipiteet. Suurin osa haastateltavista keskittyy vain ja ainoas-

taan käynnissä olevaan otteluun, mutta kaksi seitsemästä kertoo osallistuvansa Face-

book –keskusteluihin myös otteluiden aikana. 

 

MS: Minkälaista keskustelua Facebookissa käydään otteluiden aikana? 

 

Jani: Kommentoidaan tilanteita, ihan jotain rikkeitä, oisko pitänyt olla kortti tai 

rankkari vai ei. Jonkun verran on sitä että… no ite kuulun ehkä siihen optimisti-

sempaan faniosaan --- mutta sitten taas jotkut ihmiset on heti ekasta minuutista 

”kaikki on paskaa” –asenteella.  

 

Tommi M.: Se riippuu  niin paljon siitä, miten matsi menee. Siellä on sekä itellä 

että monella muullakin tunteet pinnassa. Jos peli sujuu hyvin ja näyttää että voit-

to tulee niin kyllähän siellä aika paljon kehuja annetaan sitten pelaajille ja hie-

noille suorituksille. Mutta sitten taas toisin päin jo peli saattaa olla suoraan sa-

nottuna kuraa, ei peli kulje tai joku pelaaja on erityisen huono sinä päivänä tai 

jotain muuta niin kyllä siellä aika moni samoin kuin minäkin niin annetaan sekin 

puoli kuulua, että täytyis joku jätkä vaihtaa sieltä äkkiä pois, ennen kuin sattuu 

vielä jotain pahempaa. Siihen se liittyy, pelitapahtumiin ja miten peli kulkee ja 

ehkä tällaisiin juttuihin, että vois alkaa vaihtoja tekemään ja taktisiin juttuihin. 

 

Samalla tavoin kuin ottelua edeltävät Facebook-keskustelut simuloivat ottelupäivän 

tunnelmaa paikan päällä, myös otteluiden aikaiset viestit ovat etäfaneille tapa olla mu-

kana yhteisessä ottelupäivän rituaalissa. Pseudomanagerointi, tuomareista ja pelaajista 

valittaminen sekä pelin analysointi kuuluu stadionin tunnelmaan; etäfanit pystyvät sosi-

aalisen median kautta toimimaan samoin kuin he toimisivat itse ottelutapahtumissa ja 

saavat aktiivisen Facebook-ryhmän ansiosta myös vastakaikua ajatuksilleen ja mielipi-

teilleen.  
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On kuitenkin huomattava, että Facebook –rituaalit eivät vaadi rituaaliin osallistuvalta 

aktiivisuutta: omassa aineistossani vain kaksi fania kertoo olevansa todella aktiivisia 

Facebook-keskusteluihin osallistujia. Muut ovat  enemmänkin sivustaseuraajia, jotka 

eivät aktiivisesti osallistu ryhmissä käytävään keskusteluun, vaan kirjoittelevat ryhmiin 

silloin tällöin. Vaikka Arsenal Finlandin jäsenet pitävät yhteisöä arvossaan ja korostavat 

kasvokkaisten tapaamisten tärkeyttä, ottelupäivinä monelle riittää kuviteltu yhteisö, eli 

tunne siitä, että yhteisö on olemassa. 

 

Facebook-keskusteluiden ohella merkittävä ottelupäivän mediarituaali liittyy joukkueen 

kokoonpanoihin ja joukkueeseen liittyviin uutisiin. Kokoonpanot tulevat julki tuntia 

ennen otteluita, joten tämä rytmittää etäfanien ottelupäiviä. Myös viimeisempien uutis-

ten ja juorujen lukeminen kuuluu etäfanin ottelupäivän mediarituaaleihin.  

 

Tommi P.: Kyllä aina tsekkaan viimeiset kokoonpanotiedot ja odotan siihen tun-

tia ennen ottelun alkua, niin Twitteristä katon sen viimeisen kokoonpanon ja sel-

laiset rutiinit toistuu. Ja sit pelin jälkeen seuraan tiettyjä nettisivuja, kun niihin 

tulee haastattelut ja analyysit peleistä. 

 

Jani: Kyllä Twitteriä tulee (ennen otteluita) seurattua huomattavasti tarkempaa, 

se on käytännössä ihan sitä varten vain että miä seuraan mitä Arsenal-

maailmassa tapahtuu --- niin tulee heti kytättyä, kun tietää että tuntia ennen tulee 

kokoonpanot, niin ne tulee heti kytättyä, että ketkä pelaa ja millä kokoonpanolla 

lähdetään liikkeelle. 

 

Tommi M.: Tietysti mä luen uusimmat uutiset, ketkä on pelikuntoisia ja ketkä pe-

laa ja muuta. Ja jos on aikaa niin saatan sitten vastustajajoukkueen nettisivuilla 

käydä vähän lukasemassa ja haistelemassa niiden fiiliksiä --- mutta yritän imeä 

aina kaiken tiedon mitä on saatavilla aina siitä kulloisenkin päivän pelistä. 

 

Hente: Totta kai sitä oottaa kokoonpanoja, reloadia nettisivuilla, että milloin se 

tulee --- sit pääsee analysoimaan tuntia ennen kun se tulee että mitenköhän ne 

ryhmittyy ja tavallaan jo pelaamaan sitä peliä sillä kokoonpanolla. 

 

Kuten Henten vastauksesta paljastuu, kokoonpanojen tarkastelu ennen ottelua toimii 

myös osaltaan pseudomanagerointina. Kaukana Suomessa oleva fani sitoo itsensä mah-
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dollisia pelipaikkoja analysoimalla entisestään ottelupäivän tunnelmaan ja samalla ko-

rostaa omaa asiantuntijuuttaan. Etäfaniuden luonteen vuoksi asiantuntijuuden korosta-

minen on merkittävässä roolissa ottelupäivissä. Etäfanit joutuvat usein todistelemaan 

omaa faniuttaan paitsi faniyhteisön ulkopuolisille ihmisille, myös yhteisön jäsenille. 

Knoppitieto ja ymmärrys pelistä toimii ikään kuin faniuden oikeutuksena.  

 

Huomattavaa haastateltavien ottelupäivärutiineissa on niiden yhteisöllinen luonne. 

Vaikka kaikki haastateltavat kertovat seuraavansa suurimman osan otteluista nykyään 

yksin kotonaan, yhteisöllisyys on läsnä kaikkien ottelupäivissä jollakin tasolla. Face-

bookin ja muun sosiaalisen median lisäksi haastateltavat kertovat vaihtavansa tekstivies-

tejä, WhatsApp-viestejä ja puheluita otteluiden aikana ja niiden jälkeen ystäviensä kans-

sa.  

 

Hente: Se voi olla puhelinsoitto jollekin kaverille, että pääsee purkamaan sen pe-

lin. Varsinkin jos tulee turpaan niin se pitää saada purkaa jonkun kanssa, ettei 

murehdi sitä tappiota yksin. 

 

Mediarituaalien yhteisöllisyys korostaa sitä, kuinka merkittävässä roolissa faniuden 

jaettava osa on etäfanien elämässä. Kuten etäfanin identiteetti –luvussa esitin, fanius 

muuttuu elämäntapafaniudeksi silloin, kun yksilö sitoutuu yhteisöön. Arsenal Finlandin 

jäsenille yhteisön merkitys omaan faniuteen on suuri ja se näkyy erityisen hyvin juuri 

ottelupäivissä. Fanit ovat sosiaalisen median ja omien ystäväverkostojensa kautta raken-

taneet stadionin tunnelmaa simuloivan ”Arsenal-kuplan”, jossa he voivat yhdessä elää 

ottelupäivän tunnelmassa.  

 
5.3.2 Mediarituaalien kehitys ja muutos 

  

Mediarituaalit ovat aina sidoksissa aikaansa ja ne muuttuvat ja kehittyvät ajan myötä. 

Etäfaniudessa mediavälineet sanelevat hyvin pitkälle sen, minkälaiseksi faniuden kon-

ventiot muodostuvat; ottelupäivä vuonna 1985 näytti hyvin erilaiselle kun ottelupäivä 

vuonna 2016.  Esimerkiksi vielä viime vuosituhannen lopulla televisiokanavien valinnat 

määräsivät sen, pystyykö suomalainen fani edes näkemään oman joukkueensa ottelun. 

Se, että otteluita näkyi rajallinen määrä vaikeutti luonnollisesti etäfanien elämää. Aina 

1990-luvun lopulle asti suomalaisilla faneilla ei ollut mitään mahdollisuuksia nähdä 



	   76	  	  	  

kaikkia oman joukkueensa otteluita suorina lähetyksinä – tai edes jälkilähetyksinä. Tänä 

päivänä kysymys on lähinnä siitä, mistä ottelun näkee: perinteisin keinoin televisiosta 

vai internetin suoratoistosivustojen kautta. 

 

1960-luvulta 2010-luvulle tultaessa suurin etäfanien mediarituaaleihin liittyvä muutos 

on tapahtunut nimenomaan otteluiden seuraamisessa. Teknologisen kehityksen myötä 

otteluiden seuraamisen tavat ovat paitsi monimuotoistuneet, myös helpottuneet. Kuten 

jo johdannossa toin esille, Valioliiga oli ensimmäinen ulkomaalainen urheilusarja, jota 

seurattiin suorana suomalaisessa televisiossa. Valioliigan mediarituaaleilla on siis pitkä 

historia. Haastattelemieni fanien kertomukset faniudesta aikana ennen internetiä kerto-

vat tarinaa 1970-1990-lukujen etäfanien elämästä. Mediarituaalit olivat tuolloin sidottu 

perinteiseen mediaan, erityisesti televisioon. 1990-luvun lopulle asti suomalaisilla etä-

faneilla oli kahdenlaisia otteluihin liittyviä mediarituaaleja: TV Kakkosen lauantaikier-

rosten katsominen ja teksti-tv:n välityksellä oman joukkueen otteluiden seuraaminen: 

 

MS: Minkälaista otteluiden seuraaminen oli ennen maksukanavia ja internetiä? 

 

Hente: Jossain vaiheessa oli teksti-tv, sitä istuttiin kaksi tuntia ottelun ajan sen 

äärellä. Sitä katottiin vaan kaksi tuntia sitä teksti-tv:n ruutua ja sitä saattoi olla 

90 minuuttia plus puoliaika niin sitä istuttiin sen kaksi tuntia tv:n äärellä. Saattoi 

olla nolla-nolla kun sä aloitit ja nolla-nolla kun sä lopetit ja mitään ei tapahtunut 

siinä teksti-tv:n ruudulla. 

 

Tommi M.: Sen mitä teeveestä näki, mutta aika vähäistä se oli. Mutta ei ollen-

kaan tietenkään tässä mittakaavassa mitä tänä päivänä pystyy seuraamaan… se 

oli se kannattaminen ihan erilaista siihen aikaan. 

 

Mac: Jos sä nyt lasket, että kerran viikossa lauantaisin tuli ottelu ja sehän ei to-

dellakaan ollut Arsenalin peli aina, mut kyl mä silloin katoin kaikki mitä näkyi. 

Mä muistan sen kun se kuva muuttui värilliseksi, miten ihmeteltiin pitkään sitä-

kin. 

 

Teknologinen kehitys on mahdollistanut sen, että teksti-tv:n välityksellä seuratut ottelut 

ovat jääneet historiaan. Internetin suoratoistopalveluiden, streamien, kautta etäfanit pys-

tyvät seuraamaan rajattoman määrän jalkapalloa. Streamit horjuttavat perinteisen televi-
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sion asemaa tarjoamalla faneille mahdollisuuden seurata otteluita ilmaiseksi. Vaikka 

esimerkiksi Valioliigan televisiointioikeuksista käydään kovaa kilpailua ja niiden omis-

tavat tahot suojelevat omaisuuttaan tiukasti, otteluiden seuraaminen laittomien suora-

toistosivustojen kautta on helppoa, jos tietää mistä etsii.  

 

Oman aineistoni perusteella streamien käyttäminen vaikuttaa olevan täysin arkipäivää 

etäfanien elämässä. Mikäli Arsenalin ottelu ei tule suomalaiselta televisiokanavalta, 

suomalaiset fanit seuraavat ottelut internetin kautta. Streamien etsinnästä onkin tullut 

yksi ottelupäivien tärkeimmistä rituaaleista. Jokaisella fanilla on omat vakiosivustonsa, 

jolta etsiä toimivia ja laadukkaita ottelulähetyksiä. Streamien metsästäminen on myös 

yksi osoitus Arsenal Finlandin yhteisöllisestä luonteesta: Facebook –yhteisö auttaa, jos 

hyvää linkkiä ei itse tahdo löytää: 

 

MS: Mitä kautta löydät streamit? 

 

Juha: Meillä on onneksi aika hyviä bongareita tuolla yhdistyksessä, Facebook-

sivuilla joku laittaa aina listaa, että mistä löytyy hyviä, 

 

Tommi: Toi Facebook on siinä mielessä hyvä, että jos ei ite meinaa löytää toimi-

vaa streamiä mistään, niin sitten vaan nopeesti viestiä Arsenal Finlandin Face-

bookiin, niin siellä aina joku neuvoo, että tää toimii hyvin… se on siinäkin mie-

lessä hyvä toi meidän yhteisö, aina autetaan kaveria jos tuntuu että jollakin on 

tarvetta. 
 

Vaikka television rooli on alati horjuva sen vuoksi, että ottelut on mahdollista katsoa 

suorana suoratoistosivustojen kautta, aineistostani käy ilmi, ettei internet ole kuitenkaan 

syrjäyttänyt perinteistä televisiota. Seitsemästä haastateltavasta viisi mainitsee seuraa-

vansa Arsenalin ottelut ensisijaisesti television välityksellä. Tämä tarkoittaa sitä, että 

faneilla on käytössään maksullinen MTV3-Sport-kanavapaketti, joka näyttää Suomessa 

yksinoikeudella Valioliigaa13. Streamit ja muut verkkopalvelut ovat siis yhä toissijaises-

sa roolissa etäfaniuden ottelupäivärituaaleissa. 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13	  Tilanne	  huhtikuussa	  2016.	  Kaudesta	  2016/2017	  lähtien	  Suomessa	  Valioliigan	  televisio-‐oikeudet	  
omistaa	  Viasat.	  	  
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MS: Mistä katsot suurimman osan Arsenalin otteluista? 

 

Jani: Ihan telkkarista, mulla on toi C-Moren (nyk. MTV Total) paketti ollut käy-

tössä ihan futiksen takia jo monta vuotta, sieltä ei niin paljon muuta tule seurat-

tua, mutta futikset on nähtävä.  

 

Mac: Telkkarista. Ja sitten streamit, jos ei näy muuten, niin niistä katson loput. 

 

Tommi M.: Kyllä mä katon aika usein jos teeveestä tulee niin teeveestä, mutta sit-

ten jos ei näy niin sitten streamit tietokoneelta. 

 

Syitä siihen, miksi televisio on pitänyt pintansa on useita. Paitsi että televisiokuva on 

luonnollisesti parempi kuin laittomat, usein epävarmat streamit, se on myös paljon 

”helpompi” vaihtoehto. Etäfanit ovat valmiita kuluttamaan rahaa nähdäkseen joukku-

eensa ottelut isolta ruudulta HD-kuvalla, ilman streamien etsimiseen kuluvaa aikaa ja 

vaivaa. Television suosiminen on osaltaan myös tottumiskysymys: haastateltavat ovat 

kasvaneet faneiksi television kanssa, joten sen ”hylkääminen” internetin vuoksi vie ai-

kaa. 

 

Haastattelut kertovat luonnollista tarinaa siitä, kuinka etäfanius on kehittynyt yhtä mat-

kaa teknologian kanssa. Kehityksen seurauksena myös fanien Arsenaliin ja jalkapalloon 

käyttämä aika on jatkuvasti lisääntynyt. Uudet teknologiat kun ovat luoneet uusia tapoja 

faniuteen. Internetin myötä Arsenalin kannattaminen on löytänyt paikkansa fanien joka-

päiväisessä elämässä. Älypuhelimet, tablettitietokoneet ja langattomat nettiyhteydet 

ovat tehneet 24/7 –faniuden mahdolliseksi. Siinä missä viime vuosituhannella perintei-

nen media sääteli ja säännösteli faniutta (esimerkiksi urheilulehdet ilmestyivät vain tiet-

tyinä päivinä) nykyään jalkapallo on etäfanienkin arjessa läsnä jatkuvasti – jos fanit 

näin tahtovat.  

 

Yksi haastatteluaineistoni vaikeimmista kysymyksistä oli faniuteen ja jalkapalloon käy-

tetyn ajan arvioiminen. Selkeän vastauksen antaminen kysymykseen on vaikeaa, sillä 

fanius limittyy niin tiiviisti etäfanien arkeen. Blogeja voi lukea lounastauolla, sosiaalista 

mediaa voi selata vaikka bussissa ja netin uutisvirta on loputon.  
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MS: Kuinka paljon jalkapallon seuraaminen vie sun aikaa, kun mukaan laske-

taan kaikki nettijutut ja muu toiminta (esimerkiksi muiden joukkueidenkin pelit)? 

 

Jani: Paljon. Joku Twitterkin, jos mulla on se pelkästään futista ja Arsenalia vas-

ten käytännössä se tili, niin kyllähän se varmasti tunteja päivässä tai pari kolme 

tuntia päivässä, mikä menee pelkästään niihin. Sitten pelit se kaksi tai neljä tun-

tia viikossa, riippuen onko yksi vai kaksi peliä, kyllä sitä aikaa menee aika pal-

jon. 

 

Tommi M.: Se on hankala sanoa, kun se on niin päivittäistä. Mä kattelen… päi-

vässä, tunti ei varmaan riitä ihan tohon Arsenal-juttuun. No sanotaan että tunti 

päivässä silloin kun ei ole peliä, pelipäivänä menee sitten peliin suunnilleen pari 

tuntia ja jos sanotaan että tunti tai kaksi ennen matsia, tunti ehkä sen matsin jäl-

keen, se voi olla sellainen neljä, viisi tuntia. 

 

Hente: Jos vielä blogien lukeminen otetaan mukaan, niin mitähän sitä uskaltaisi 

heittää… jos kaksi, heittäiskö kolme ottelua viikkoon, jos on Mestarien liigaa, 

niin neljä ottelua, siitä tulisi pelkästään kahdeksan tuntia pelkkää jalkapalloa. 

BBC, Sky, uutissivustot --- nämä perinteiset brittimediat, niin kyllähän mulla päi-

vässä menee vähintään kaksi tuntia, bbct, dailymirrorit… 

 

Faniuteen käytetyn ajan lisääntymisen ja otteluiden helpomman seuraamisen lisäksi 

kolmas merkittävä muutos etäfanien mediarutiineissa liittyy päivittäiseen tiedonsaantiin. 

Internetin kautta etäfaneilla on käytössään samat lähteet kuin paikallisilla faneilla ja 

esimerkiksi englantilaisten sanomalehtien verkkoversioista on tullut tärkeä informaatio-

kanava suomalaisille faneille. Verrattuna viime vuosituhanteen ero on huomattava. 

Tuolloin tiedonkulku Suomeen oli hidasta ja esimerkiksi pelaajien loukkaantumiset ja 

muut joukkueeseen liittyvät uutiset jäivät monesti suomalaisfaneilta saamatta. Suoma-

laiset Arsenal-fanit saivat viime vuosituhannella valtaosan omaan joukkueeseensa liit-

tyvistä uutisista urheilulehdistä. Printtimedian rooli etäfanien elämässä oli vielä tuohon 

aikaan merkittävä, sillä suuri osa informaatiosta tuli sieltä. 

 

Jani: Silloin se oli sitä, että seurattiin teksti-tv:stä pelit, jos ei sattunut olemaan 

Arsenal siinä TV Kakkosen lauantai-iltapäivän pelissä. Se oli teksti-tv ja Veik-

kaaja-lehti, jota silloin tuli luettua. Oli tosi vaikeaa silloin saada tietoa ja pysyä 

näillä leveysasteilla kärryillä siitä, mitä tapahtuu. 
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Juha: Silloin tuli luettua aika paljon, mitä nyt lehdissä kirjoiteltiin --- tämmöiset 

urheiluun liittyvät lehdet, niistä tuli luettua juttuja. Ja mulla oli yksi opiskeluka-

veri joka silloin tällöin kävi Lontoossa, se toi aina sieltä jotain paikallisia lehtiä 

ja julkaisuja ja näitä goonereiden lehtiä, niin niitä silloin sai lukea ja haistella.  

 

Tommi M.: Aika paljon oltiin myöhässä monen tiedon saamisessa tänne Suo-

meen. Mä olin silloin aika aktiivinen, mulle tuli Veikkaaja ja Urheilulehti, niin 

sieltä tieto tuli silloin. Mutta se painettu sanahan on sitä mitä se on ja tulee kovin 

jäljessä.  

 

Petteri: Se oli vaikeeta. Uutiset tuli kahden päivän viiveellä ja telkkarista saattoi 

joskus harvoin tulla jotain tietoa. Ja nyt puhutaan 80-luvun lopusta, 90-luvun 

alusta. Että… eihän silloin täällä tiedetty mitään oikeestaan, se oli tosi vaikeeta. 

Pelien tulostakin saattoi joskus joutua odottamaan pari päivää, että tiesi mitä ta-

pahtui.  
 

Printtimedian rooli etäfanien elämässä on verkon seurauksena kutistunut lähes olemat-

tomiin. Kaikki fanien päivittäinen informaatio on peräisin verkosta. Seuraavassa kappa-

leessa käsittelen perinteisen median roolia 2010-luvun faniudessa. 

 

5.3.3 Perinteisen median rooli 2010-luvun etäfaniudessa 

 

Haastattelemani fanit käyttävät ison osan vapaa-ajastaan joko katsomalla jalkapalloa tai 

seuraamalla joukkueen tapahtumia median kautta. Internetin myötä fanien jalkapalloon 

käyttämä aika on moninkertaistunut. Samalla internet on tuonut fanien käyttöön kaiken 

mahdollisen informaation: fanit eivät enää ole printtimedian ja television armoilla, vaan 

joukkueen loukkaantumistilanteet ja siirtohuhut voi metsästää esimerkiksi Twitterin 

välityksellä. Teknologinen kehitys on väistämättä kaventanut perinteisen median roolia 

etäfaniudessa ja mahdollistanut sen, että fanit saavat kaiken mahdollisen tiedon välittö-

mästi sen julki tultua.  

 

Englannissa perinteisellä medialla on edelleen iso rooli jalkapallouutisoinnissa. Koska 

laji on valtavan tärkeä esimerkiksi printtimedialle, mediataloilla on varaa palkata toimit-

tajia, jotka seuraavat vain yhden joukkueen tekemisiä. Nämä asiantuntijatoimittajat tie-

tävät joukkueesta kaiken ja heidän ammattitaitoaan ja sisäpiiritietoaan arvostetaan. 
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Suomessa tilanne on toinen. Vaikka brittijalkapallo on tärkeä osa suomalaista urheilu-

journalismia, urheilutoimituksissa ei kuitenkaan ole resursseja ”yhden joukkueen toi-

mittajiin”. Tämä johtaa tilanteeseen, jossa joukkueen tekemisiä päivittäin aktiivisesti 

seuraavat fanit ovat usein kaikkein tiiviimmin perillä tietyn joukkueen tekemisistä.  

 

Internet onkin tehnyt faneista asiantuntijoita – ja samalla vienyt jalansijaa perinteisen 

median raportoinnilta. Perinteinen media on luonnollisesti hidas väline, mutta Suomessa 

se on myös väline, josta ei enää löydy parhaimmat brittifutisasiantuntijat.  

 

Jani: Tuntuu, että suomalaiset, ei ne nykyään tee printtimediassa muuta kuin ko-

pioi ulkomaalaisia juttuja, en näe mitään syytä maksaa siitä. 

 

Haastateltavat kokevat ettei perinteinen media – lehdistö ja televisio – voi tarjota heille 

mitään uutta. Printtimedia ei pysy perässä hitaan julkaisutahtinsa vuoksi ja television 

ainoa rooli on otteluiden näyttäminen. Television perinteiset päivittäiset urheiluohjel-

mat, Suomessa MTV3:n Sport Uutiset ja Ylen Urheiluruutu, eivät palvele suomalaisia 

Arsenal-faneja, sillä jos Valioliiga edes päätyy urheilulähetykseen, muutaman sekunnin 

maalikoosteet ja otteluraportit ovat yhtä tyhjän kanssa ottelun suorana nähneille ja peli-

analyysit verkosta lukeneille kannattajille.  

 

Jani: Jos on sellainen peli, mitä ei ole jostain syystä nähnyt tai se ei ole tullut 

telkkarista, niin nekin klipit löytyy yleensä netistä pienellä vaivalla. En miä jaksa 

kytätä jotain Urheiluruutua sen takia, että näkisin jonkun kolmen sekunnin pät-

kän Arsenalin pelistä. 

 

Mac: Urheiluruutu on sellainen yleiskatsaus kaikista lajeista eli jos siellä vilah-

taa se sekunti Arsenalin peliä niin ei sillä ole merkitystä, kun mä olen nähnyt sen 

pelin kuitenkin. 
 

Koska Arsenaliin intohimoisesti suhtautuvat suomalaisfanit ovat itse parhaita asiantunti-

joita oman seuransa asioista, suomalaiset urheilutoimittajat ovat tilanteessa, jossa ei voi 

kuin hävitä. Mitä tahansa toimittaja kirjoittaa, etäfani kokee aina olevansa parempi tun-

tija ”oman” joukkueensa asioista. Haastatteluaineistostani käy myös ilmi, että suomalai-
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set Arsenal-fanit ovat avoimen kriittisiä perinteisiä medioita kohtaan. Heille on nimit-

täin väliä, miten media kohtelee Arsenalia. 

 

Juha: Urheilusanomat mä peruin sen takia, kun mua alkoi ottaa päähän sen Sa-

ku-Pekka Sundelinin (Urheilusanomien jalkapallotoimittaja) kirjoitukset, se oli 

niin anti-Arsenal toimittaja. Mä lähetin sinne jo palautettakin muutamaan ker-

taan ja sit meni yhtenä kertana hermot. Pistin sinne kirjeen, että terveiset vaan 

Sundelinille, nyt loppui teidän lehden tilaus. 

 

Hente: Suomi ja Yle on vielä niin Liverpool mun mielestä. Se missä valossa Ar-

senalista kerrotaan kansalle niin se on mulle tärkeää ja mä saatan siitäkin suut-

tua, jos mä koen että jotenkin Tulosruudussa tai jossakin loukataan mun seuraa. 

 

Suomen kahdesta johtavasta urheiluaiheisesta erikoisaikakausilehdestä, Urheilulehdestä 

ja Urheilusanomista (ent. Veikkaaja) ensin mainittu saa haastateltavilta tietynlaisen 

synninpäästön, pitkälti päätoimittaja Jukka Röngän ansiosta. Rönkä on nimittäin tunnet-

tu Arsenal-kannattaja, ja suomalaisille faneille siis yksi omistaan. 

 

Tommi M.: Tietysti ainoa asia on siinä, että Urheilulehden päätoimittaja Jukka 

Rönkä, hänhän on kova Arsenalin kannattaja niin siinä mielessä joskus harvoin 

tulee irtonumero ostettua jos tiedät että siellä on jotain Arsenalista kirjoitettu. 

Lähinnä aina huvittuneena luenkin, että kuinka päätoimittajalla on ehkä vähän 

punavalkoiset lasit. Sen huumoripuolen takia ehkä luen, en sen jonkunlaisen in-

formaation hakemisen takia. 

 

Perinteinen media voi näyttäytyä etäfaneille myös eräänlaisena faniuden vallankäytön 

välineenä. Negatiiviset kirjoitukset voi näyttäytyä faneille henkilökohtaisena hyökkäyk-

senä ”omaa” seuraa kohtaan. Myös Valioliigaa näyttävät televisiokanavat ovat fanien 

suurennuslasin alla. Fanit eivät sulata epäreiluja selostajia tai puolueellisia kommentaat-

toreita. Myös se, mitkä ottelut valikoituvat televisioon aiheuttaa intohimoisissa faneissa 

paljon tunteita (tv-oikeudet omistavat kanavat eivät pysty esittämään kaikkia kierroksen 

otteluita). 

 

Hente: Nyt tullaan taas siihen, miksi mä oon huolissani seurasta, niin se näkyy 

jossain maikkarilla (MTV), joku Arsenal, se oli automaattista, että Arsenalin peli 
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näkyi muutamia vuosia taaksepäin, ei ollut vaihtoehtoja, aina¨ oli Arsenalin peli 

ruudussa. Mutta nyt jos siellä on Chelsealla tai Cityllä peli niin ne ajaa ohi. 

 

Huolimatta monista parannusehdotuksista haastateltavien näkemykset suomalaisesta 

televisiotarjonnasta ovat kuitenkin lopulta jokseenkin positiivisia. Koska Arsenal on 

yksi Valioliigan isoista seuroista ja sillä on Suomessa tunnetusti iso kannattajakunta, 

joukkueen pelit näkyvät maksukanavilla kiitettävästi. Suomalaiset etäfanit osaavat myös 

suhteuttaa nykyisen tarjonnan viime vuosituhanteen, jolloin fanius kohtasi paljon haas-

teita. 

 

MS: Kuinka tyytyväinen olet suomalaiseen tv-tarjontaan Arsenalin pelien osalta? 

 

Mac: No se oli parempi, mutta kyllä sanotaan nyt, että kiitettäväksi se menee 

edelleen, kun kuitenkin tietää mitä se voi pahimmillaan olla. Ainakin nää Arsena-

lin pelit näkyy aika mukavasti. 

 

Kaiken kaikkiaan teknologinen kehitys on television pyristelystä huolimatta täysin mul-

listanut etäfaniuden ja tehnyt perinteisestä mediasta tarpeetonta. Etäfanit ovat tottuneet 

saamaan informaationsa reaaliajassa esimerkiksi sosiaalisten medioiden kautta, joten 

kankea perinteinen media ei tiedonjanoisia etäfaneja enää tyydytä. Perinteisen median 

alasajo etäfanien elämässä voidaan johtaa myös edellisissä kappaleissa esille tulleeseen 

etäfanien yhteisöllisyyden kaipuuseen. Faneilla on tarve keskustella Arsenaliin liittyvis-

tä asioista muiden fanien kanssa, ja perinteisen median alustat eivät anna tähän mahdol-

lisuutta. 

 

MS: Kuinka tärkeä informaatiokanava perinteinen media on? 

 

Jani: Jos pelit rajaa pois niin ei se kyllä ole tärkeä ollenkaan. Uutismielessä ei 

ole missään mielessä merkittävä. 

 

Petteri: Se on lähinnä tollasia taustoittavia tarinoita, eihän ne muuten… ei ne 

pysy ajan tasalla, niin eihän se ole sillä lailla uutiskanava. 

 

Hente: Ei se, mitä suomalainen media, mitä se Arsenalista kirjoittaa, ei se kyllä 

merkkaa mitään.  
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Tommi M.: Aikaisemmin se oli niitä tärkeimpiä kanavia, täytyi saada tietoa lu-

kemalla lehdistä, mutta nyt kun saa reaaliaikaista tietoa netin kautta niin  ei viit-

si lukea lehteä, mikä on muutama päivä sitten kirjoitettu. 
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6. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella suomalaista Valioliigan etäfaniutta ja 

sitä, miten se on muuttunut teknologisen kehityksen ja internetin myötä. Tutkimuksen 

toisena päälähtökohtana oli suomalaisen Arsenal-faniyhteisön analysointi. Tässä luvus-

sa käyn läpi analyysini tärkeimmät johtopäätökset ja vedän yhteen sitä, miten etäfanius 

on muuttunut ja mikä on faniyhteisöjen rooli medioituneessa etäfaniudessa. Viimeisessä 

kappaleessa reflektoin tutkimustani ja esittelen mahdollisia jatkotutkimuksen aiheita. 

 

6.1 Etäfani 2.0 
 

Valioliigan suomalaisen etäfaniuden taustalla on media: TV2:n lauantaiset Englannin 

liigan ottelut ovat merkittävä syy siihen, miksi Valioliiga on noussut penkkiurheilukult-

tuurissamme niin tärkeään asemaan ja miksi monilla Valioliigajoukkueilla on Suomessa 

suuret kannattajakuntansa. Valioliigaa alettiin esittää Suomessa suorina TV-lähetyksinä 

jo 1960-luvulla, joten etäfaniudella on pitkät perinteet. Vuosikymmenten kuluessa etä-

faniuden konventiot ovat muuttuneet, mutta faniuden piirteet ovat pysyneet myös sa-

moina. Vaikka esimerkiksi sosiaalinen media on tullut osaksi rakentamaan fanien iden-

titeettiä, itse identiteetti koostuu samoista asioista kuin aina ennenkin: me-hengestä, 

vastustajien pilkkaamisesta, oman joukkueen fanidiskurssin omaksumisesta, rakkaudes-

ta omaa joukkuetta kohtaan. 

 

Faniuden sisäiset ominaisuudet eivät siis ole muuttuneet, ainoastaan faniuden ulkoiset 

tavat. Tässä tutkimuksessa kuvattu etäfanius on teknologisen kehityksen kautta muok-

kaantunutta uudenlaista etäfaniutta. Etäfani 2.0:lla on viime vuosituhannen etäfanista 

poiketen lähes rajattomat mahdollisuudet seurata fyysisesti etäistä suosikkijoukkuettaan. 

Streamit, sosiaaliset mediat, jatkuvasti päivittyvä uutisvirta ja verkkoyhteisöt ovat teh-

neet etäfaniudesta interaktiivista ja jatkuvaa. Mikä ennen oli vaikeaa, on nyt verkon 

välityksellä vaivatonta. 

 

2010-luvun etäfaniutta voidaan kuvailla post-postfaniutena. Jos Heinosen (2005; tut-

kielman kappale 4.1) kuvaamassa postfaniudessa pelattiin median luomalla kuvitteelli-

sella yhteisöllisyydellä, post-postfaniudessa fanit ovat internetin myötä oikeasti yhtey-
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dessä kuvitteellisiin toisiin. Arsenal Finlandin jäsenten elämässä tämä näkyy muun mu-

assa Facebook-ryhmissä, jotka ovat ottaneet paikkansa fanien jokapäiväisessä elämässä. 

Enää etäfaneille ei riitä tunne siitä, että on muitakin, he haluavat keskustella ja vaihtaa 

ajatuksia muiden kanssa. 

 

Etäfani 2.0 on tottunut interaktiivisiin keskustelualustoihin, joiden kautta hän voi olla 

milloin vain yhteydessä muihin faneihin. Teknologinen kehitys on tuonut ennen erillään 

olleet fanit yhteen. 

 

6.2 Faniyhteisön rooli  
 

Vaikka etäfanius alkaa individualistisesta oman identiteetin rakentamisesta, faniuden 

muuttuessa elämäntapafaniudeksi tuloksena on väistämättä yhteisöllisyys. Paitsi että 

etäfanit ovat aina osa kuviteltua faniyhteisöä, tutkimukseni osoittaa face-to-face –

yhteisöjen tärkeyden. Etäfaneilta puuttuu paikallisten fanien automaattisesti saama fa-

niyhteisö, joten sellainen on rakennettava tai etsittävä itse.  

 

Arsenal Finland ry on esimerkki siitä, kuinka erillään olevat etäfanit ovat yhteisöllisyy-

den perässä löytäneet toisensa ja muodostaneet itselleen merkityksellisen faniyhteisön. 

Kolme tärkeää syytä faniyhteisöön kuulumiseen on yhteisöllisyys, vertaistuki ja ystä-

vyyssuhteet. Etäfaneille tunne siitä, että muutkin välittävät on äärimmäisen tärkeä. Yh-

teisön kautta oma ”hulluus” ei vaikuta niin kummalliselta ja yhteisö muuttaa faniuden 

ajanvietteestä merkitykselliseksi osaksi fanien elämää.  

 

Suomalaisten etäfanien yhteisöllisyyteen kuuluu monia tasoja. Paitsi että fanit kokevat 

kuuluvansa globaaliin Arsenal-fanien yhteisöön, he identifioivat itsensä myös suomalai-

seen Arsenal-faniyhteisöön ja edelleen osaksi Arsenal Finlandia. Tutkimusaineisto 

myös paljastaa, kuinka oma ystäväpiiri Arsenal Finlandin sisällä luo haastateltaville 

tunnetta yhteisöllisyydestä (kuvio 2). 
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     Kuvio 2 

 

Internetin räjähdysmäinen leviäminen vuosituhannen vaihteessa aiheutti huolta siitä, 

että verkkovälitteiset yhteisöt korvaavat perinteiset, reaalimaailman yhteisöt. Oma tut-

kielmani mukaan luettuna moni akateeminen tutkimus on osoittanut kyseisen pelon ai-

heettomaksi: verkko ei pysty korvaamaan kasvokkaisia ihmiskontakteja. Verkkoyhteisöt 

ovat kuitenkin tulleet tärkeäksi osaksi etäfanien päivittäistä elämää. Niistä on tullut vir-

tuaalisia sporttibaareja, joissa etäfanit pääsevät keskustelemaan muiden fanien kanssa. 

Verkkoyhteisöt simuloivat etäfanien elämässä paikallisyhteisöä.  

 

Arsenal Finlandin jäsenten tärkein verkkoyhteisö on Facebook-ryhmä, jossa keskustelu 

on aktiivista ja jatkuvaa. Ottelupäivinä otteluita edeltävät Facebook-keskustelut esimer-

kiksi kokoonpanoista toimivat etäfanien versiona paikallisten fanien pre-game –

perinteestä, jossa fanit kokoontuvat ennen otteluita pubeihin. Facebookista on tullut 

etäfaneille myös uutispalvelu, kun jäsenet linkittävät ajankohtaisia uutislinkkejä ryh-

mään. 

 

Verkkoyhteisöjä voi kuvata Arsenal Finlandin jäsenten arkena: ne rytmittävät etäfanien 

elämää ja tarjoavat mahdollisuuden harrastuksen jatkuvuuteen. Arsenal Finlandin face-

to-face-tapaamiset taas ovat verkkoyhteisöihin verrattuna jäsenilleen juhlapäiviä, jolloin 

verkon (kuviteltu) faniyhteisö ruumiillistuu. Tapaamiset ovat tässä tutkimuksessa haas-

ARSENAL	  

Arsenal-‐fanit	  

Suomalaiset	  Arsenal-‐fanit	  

Arsenal	  Finlandin	  
jäsenet	  

Oma	  kaveripiiri	  
Arsenal	  Finlandissa	  



	   88	  	  	  

tatelluille faneille äärimmäisen tärkeitä. Vaikka osaltaan tämä johtuu siitä, että fanit 

ovat olleet kasvokkaisen yhteisön jäseniä jo ennen internetin räjähdystä, kyse ei ole pel-

kästään tottumiskysymyksestä. Tunne ”oikeasta” reaalimaailmassa tapahtuvasta yhtei-

söllisyydestä on etäfaneille tärkeä, sillä sen kautta itselle tärkeä faniharrastus realisoi-

tuu.  

 

Miksi kokemus yhteisöllisyydestä sitten on etäfaneille niin tärkeää? Luvussa 5.2.2 mai-

nittujen vertaistuen, kaverisuhteiden ja me-hengen lisäksi asiaa voi lähestyä syvemmäl-

tä. Jalkapallon juuret ovat Englannissa. Suomalaiseen etäfaniuteen – ja ylipäänsä suo-

malaiseen jalkapalloon – on jo historian puolesta lyöty toiseuden leima. Tämä toiseus 

on läsnä etäfanien fani-identiteetissä. Vaikka tässäkin tutkimuksessakin haastatellut 

fanit kertovat pitävänsä itseään samanlaisina faneina kuin paikalliset, suomalainen jal-

kapallofani ei pysty kätkemään toiseuttaan. Yhteisön ja yhteisöllisyyden merkityksen 

voi johtaa tähän toiseuden kokemukseen.  

 

6.3 Etäfanius ja median murros  
 

Etäfanius on lähtökohtaisesti mediavälitteistä: faniutuminen ja fani-identiteetin raken-

tuminen alkaa mediavälineiden kautta ja faniutta pidetään yllä eri medioiden välityksel-

lä. On siis selvää, että median murros teknologisine muutoksineen vaikuttaa peruutta-

mattomasti etäfaniuteen. Internet on mullistanut etäfaniuden tehden siitä helpompaa, 

interaktiivisempaa ja monimediaisempaa. 

 

Median näkökulmasta etäfaniuden merkittävin muutos on se, että perinteisen median 

(printti, radio, televisio) rooli etäfanien elämässä on jatkuvasti pienentynyt. Etäfanit 

saavat kaiken tarvitsemansa informaation verkosta ja internetin suoratoistosivustot ovat 

pienentäneet television roolia. Televisio on siitäkin huolimatta kuitenkin etäfaneille 

edelleen tärkeä mediaväline, sillä valtaosa otteluista katsotaan sieltä. Television urhei-

luohjelmat, esimerkiksi Urheiluruutu, ovat kuitenkin täysin menettäneet merkityksensä 

etäfanien elämässä; ne eivät enää palvele ottelut lähes poikkeuksetta suorana katsovia 

etäfaneja samalla tavalla, kuin vielä viime vuosituhannella.  

Arsenaliin liittyvän informaation kannalta etäfanien tärkeimpinä lähteinä on englanti-

laisten medioiden verkkosivustot, kuten BBC ja SkySports. Myös Arsenal-aiheiset blo-
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git ovat etäfaneille tärkeitä, tosin informaatiota enemmän blogit tarjoavat mielipiteitä. 

Suomalaiseen printtimediaan etäfanit suhtautuvat avoimen kriittisesti. 

 

Etäfanien mediarutiinit ja –rituaalit ovat kokeneet vuosituhannen vaihteesta 2010-

luvulle tultaessa valtavan muutoksen. Siinä missä ennen ottelupäiviin kuului joko teksti-

tv:n edessä ottelun seuraaminen tai TV2:n lauantaiset ottelukierrokset, nyt etäfanien 

mediarituaaleihin lukeutuu streamien etsiminen, Facebook-keskustelut ja uutisten luke-

minen verkosta. Etenkin Facebook-keskusteluista on tullut etäfaneille tärkeä mediaritu-

aalit: ne simuloivat faneille paikallisyhteisöä, joka tapaa pelipäivinä pubeissa tulevasta 

ottelusta keskustellen. Etäfanit pyrkivät verkkoyhteisön kautta olemaan mukana peli-

päivän tunnelmassa, vaikka he seuraavat otteluita pääosin yksin kotonaan. 

 

6.4 Tutkimuksen reflektointi ja jatkotutkimus 

 
Yksi tämän tutkimuksen mahdollisista kompastuskivistä on verrattain pieni otos, jonka 

seurauksena yleistyksien tekeminen on mahdotonta. Seitsemän haastateltavan joukko ei 

tietenkään kuvaa kaikkia suomalaisia Arsenal-faneja, eikä edes kaikki Arsenal Finlan-

din jäseniä. Tämän tutkimuksen tarkoituksena ei kuitenkaan ollut kaikkien etäfanien 

tutkiminen ja yleispätevien yleistyksien tekeminen, vaan käyttää pientä haastattelujouk-

koa esimerkkinä etäfaniudessa tapahtuneista muutoksista. Tässä suhteessa seitsemän 

teemahaastattelua toimi hyvänä metodina: niiden kautta pystyin analysoimaa sitä, min-

kälaista uuden vuosituhannen etäfanius on. Koska kaikki haastateltavat olivat kannatta-

neet Arsenalia jo ennen internetin yleistymistä, muutoksen kartoittaminen oli haastatte-

luiden avulla mahdollista. Ennen ja nyt –asetelma onkin yksi tutkielman vahvuuksista.  

 

Homogeeninen haastatteluotos rajaa tutkimukseni johtopäätökset kertomaan vain tietyn-

laisista etäfaneista. Haastateltavien samanlainen tausta (faneja ennen internetiä, Arsenal 

Finlandin aktiivijäseniä, miehiä) soveltuu muutosten ja yhteisöllisyyden tarkastelemi-

seen, mutta jatkotutkimuksen kannalta otosta voisi laajentaa ja monimuotoistaa. Esi-

merkiksi vertaileva tutkimus nuorempien, internetin kanssa kasvaneiden etäfanien kans-

sa voisi avata mielenkiintoisia näkökulmia aiheeseen. Yhteisöllisyyden näkökulmasta 

sellaisten fanien, jotka eivät ole mukana Arsenal Finlandin kaltaisessa, reaalimaailmassa 

tapaavassa faniyhteisössä, olisi toimiva jatkotutkimus. Tässä tutkimuksessahan yhteisöl-
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lisyys näyttäytyy etäfanien elämässä äärimmäisen tärkeänä asiana, mutta on paljon etä-

faneja, joilta puuttuu faniyhteisö.  

 

Kaiken kaikkiaan valitsemani metodi tarjoaa yleiskatsauksen siitä, millaista etäfanius ja 

yhteisöllisyys on 2010-luvulla. Tutkimukseni luo kuvaa siitä, miten verkko on muutta-

nut etäfanien elämää. Etäfanius on kokenut 1960-luvulta 2010-luvulle tultaessa täydelli-

sen kasvojenkohotuksen. Tosin loppujen lopuksi ainoa mikä on muuttunut, on jalkapal-

lofaniuden tavat. Vaikka se, mistä etäfanit katsovat otteluita muuttuu ja kehittyy, fanius 

ja sen tarjoamat elämykset tulevat aina olemaan samanlaisia. 

 

MS: Mitä saat faniudesta? 

 

Juha: Se tuo mulle elämyksiä ja sellaisen yhteenkuuluvuuden tunteen, että kuuluu 

johonkin. 

 

Mac: Sanotaanko näin, että huonon päivän pelastaa hyvä Arsenalin peli ja toi-

sinpäin. 

 

Tommi M.: Voi kuulostaa hassulta, mutta lisää sisältöä elämään --- hienot hetket 

on upeita, pelipäivät on upeita, ne tuottaa iloa. Se on niin olennainen osa elämää 

mulle. 

 

Jani: Jotenkin kun fanittaa niin syvästi ja tämä on itselle tosi tärkeä juttu, niin en 

voisi kuvitella, ettei olisi mitään tällaista. Jos nyt yhtäkkiä Arsenal häviäisi koko-

naan, niin varmaan olisi aika tyhjä olo. 

 

Hente: Kun on Arsenalin peli, niin eipähän tarvitse murehtia mitään muita maal-

lisia murheita, vaan saa keskittyä siihen. Se on oma maailmansa ja sellainen pa-

kopaikka… en mä tiedä mihin sitä vertaisi. Siinä on niin suuret tunteet pelissä. 

Joku tykkää hypätä laskuvarjolla ja saa siitä kicksejä. Minä saan kicksejä siitä, 

että Arsenalin peli alkaa. 
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EPILOGI  
 

Kauden 2011-2012 Valioliigan päätöskierroksesta muodostui lopulta jännitysnäytelmä, 

jollaista ei oltu Brittein saarilla nähty vuosikausiin. Ennen viimeisiä, samanaikaisesti 

pelattavia otteluita pokaalista kilvoittelevat United ja City ovat tasapisteissä. Paremman 

maalieronsa turvin suuren naapuriseuransa varjossa koko ikänsä vaeltanut City on kiinni 

ensimmäisessä mestaruudessa sitten vuoden 1968. Kaikki mitä joukkueen täytyy tehdä, 

on voittaa sarjan häntäpäähän lukeutuva Queens Park Rangers. Se on helpommin sanot-

tu kuin tehty.  

 

City on pulassa. Kun ottelua on pelattu 66 minuuttia QPR synkentää ”taivaansinisten” 

mestaruushaaveita johtomaalilla. Jatkoajan alkaessa Cityn Etihad-stadionin tulostaululla 

on yhä kotijoukkueen kannalta murheelliset lukemat: 1-2. Samaan aikaan itärannikolta 

kantautuvat uutiset murskaavat City-fanien sydämiä ympäri maailman: Manchester Uni-

ted on voittanut oman ottelunsa Sunderlandia vastaan. Mestaruus näyttää lipeävän Cityn 

käsistä, jälleen kerran.  

 

Oman voitetun pelinsä jälkeen Manchester Unitedin pelaajille viestitään, että kilpa-

kumppani on jatkoajalle mentäessä tappiolla. Se tarkoittaa sitä, että ellei City onnistu 

jatkoajan aikana iskemään kahta maalia, mestaruus on Unitedin. Pelaajat odottavat ken-

tän laidalla, mestaruusjuhlat mielessä… Seuraavien minuuttien tapahtumat nostavat 

kauden 2011-2012  päätöskierroksen yhdeksi dramaattisimmista koskaan. Ensin City-

hyökkääjä Edin Džeko puskee ottelun tasoihin 92. peliminuutilla. Se ei vielä riitä, sen 

tietävät niin Sunderlandissa odottava United-leiri kuin kuilun partaalla pelaavat City-

pelaajat. Minuutit kuluvat, Etihadin taivaansiniseen verhoutunut kotiyleisö pyörittelee 

epäuskoisina päitään: niin lähellä mutta niin kaukana. Lisäajan viime hetkinä Etihad-

stadionin yleisö siirtyy kuitenkin epätoivosta ekstaasiin. Argentiinalaiskärki Sergio 

Agüero tekee mahdottomasta mahdollista. Ottelun 94. minuutilla syntynyt voittomaali 

tuo Manchester Citylle mestaruuden ensimmäistä kertaa 44 vuoteen.  

 

Vaikka sosiaalinen media, live-chatit ja netti-streamit olivat tuolloin kuuluneet jalkapal-

lofanien elämään jo usean vuoden ajan, kauden 2011-2012 uskomaton elokuvaloppu 

näytti toden teolla, mitä teknologinen kehitys voi jalkapallolle ja faniyhteisöille tarjota. 
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Samalla kuin Etihad repesi liitoksistaan, repesi myös sosiaalinen media ja internet. Jal-

kapallon ystävien ei enää tarvinnut tyytyä päivittelemään näkemäänsä oman lähipiirin 

kanssa – nyt hämmästelyt kirjoitettiin Facebookiin ja Twitteriin. City-fanit ympäri maa-

ilmaa pääsivät iloitsemaan mestaruudesta seuran virallisten sosiaalisen median kanavien 

kautta.  Ottaakseen osaa Etihad-stadionin mestaruusjuhliin fani tarvitsi vain toimivan 

nettiyhteyden, oli hän sitten Englannissa, Suomessa tai Australiassa. Pettyneille Man-

chester United-faneille kommenttipalstat, blogit ja verkkoyhteisöt tarjosivat lohdutusta 

ja paikan negatiivisten tunteiden purkamiseen. Etäfanit pystyivät verkon kautta joko 

ottaa osaa juhlaan tai hakea vertaistukea pettymykseensä. Mikä viime vuosituhannella 

oli mahdotonta, oli nyt arkipäivää. 

 

Ja entä Arsenal? Oma suosikkijoukkueeni voitti värikkäiden vaiheiden jälkeen West 

Bromwich Albionin 3-2 ja sijoittui manchesterilaisseurojen jälkeen liigassa kolmannek-

si, ohi Tottenhamin. Arsenalin faniyhteisö huokaisi helpotuksesta. 
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Haastattelurunko    Liite 1 
 
 
 

1) Perustiedot 
a. Nimi 
b. Ikä 
c. Ammatti 
d. Perhesuhteet 
e. Kotipaikka 

2) Oma fanius 
a. Mistä lähtien olet kannattanut Arsenalia? 
b. Mistä fanius lähti? 
c. Miksi Arsenal? 
d. Oletko Arsenalin virallinen jäsen? Kuinka pitkään? 
e. Miten kuvailisit Arsenalia? 
f. Oma jalkapallotausta? 
g. Kannatatko muita joukkueita (esim. Suomessa)? 

3) Arsenal Finland 
a. Kuinka kauan olet ollut jäsenenä? 
b. Miten kuvailisit Arsenal Finlandia? Yhteisö? Fanikerho?  
c. Mikä on roolisi Arsenal Finlandissa? 
d. Miksi olet jäsen? 
e. Mitä tapaamisissa tehdään? 
f. Kuinka usein tapaatte? 
g. Ovatko Arsenal Finlandin jäsenet ystäviäsi/tuttaviasi/mitä? 
h. Oletko saanut paljon ystäviä jalkapallon ja Arsenal-faniuden kautta? 
i. Miten kuvailisit muita jäseniä? 
j. Mitä saat tapaamisista? Miksi osallistut niihin? Miksi et? 

4) Etäfanius/kaukokannattajuus 
a. Miksi suomalaisena kannatat englantilaista joukkuetta? 
b. Miksi brittijalkapallo à Mikä siinä viehättää? 
c. Etäfaneja kritisoidaan usein, miten vastaat kritiikkiin? 
d. Seuraatko suomalaista jalkapalloa? Miksi/miksi et? 
e. Koetko olevasi yhtä ”hyvä” fani kuin paikalliset? 
f. Käytkö usein peleissä Englannissa? Kuinka usein? Milloin viimeksi? 
g. Minkälainen tunnelma stadionilla on? Miten se vertautuu televisi-

on/internetin kautta seurattuun otteluun? 
h. Onko sinulla paikallisia tuttuja Englannissa? 
i. Koetko olevasi osa globaalia Arsenal-faniyhteisöä? 
j. Suomalainen Arsenal-fani vai globaali Arsenal-fani? 
k. Miksi luulet, että Arsenalilla on niin paljon ulkomaalaisia kannattajia? 
l. Oletko yhteydessä muihin ulkomaalaisiin kannattajiin? Miten? Miksi? 
m. Mitä globaali Arsenal-faniyhteisö merkitsee sinulle?  

5) Pelipäivä 
a. Kuvaile tyypillinen ottelupäiväsi? 
b. Ennen peliä, mitä teet? 
c. Pelin aikana, mitä teet? 
d. Pelin jälkeen, mitä teet? 
e. Missä katsot otteluita? 
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f. Miten/mistä katsot? 
g. Yhdessä/yksin? 
h. Onko sinulla ottelupäivärituaaleja? Pukeudutko pelipaitaan tms. ? 
i. Kuinka tärkeä internet on pelipäivässäsi? 
j. Onko pelipäivärituaalit muuttuneet viimeisen 10 vuoden aikana? Miten? 

6) Jalkapallon seuraaminen? 
a. Kuinka paljon jalkapallon seuraaminen vie aikaasi? 
b. Katsotko myös muiden joukkueiden kuin Arsenalin otteluita? 
c. Mistä katsot suurimman osan otteluista? TV, streamit? 
d. Mistä saat suurimman osan Arsenaliin ja jalkapalloon liittyvistä uutisista 

ja informaatiosta? 
e. Kuinka tärkeä internet on sinulle? 
f. Kuinka paljon käytät internetiä päivittäin? Arvio? 

7) Internetin vaikutus faniuteen 
a. Muistatko ajan ennen internetiä? 
b. Kuvaile faniutta tuolloin? 
c. Miten seurasit Arsenalia ennen internetiä? Nauhoititko otteluita videoka-

seteille yms.? 
d. Onko jalkapallon seuraamisesi lisääntynyt internetin myötä? 
e. Miten internet on mielestäsi vaikuttanut jalkapallon seuraamiseen? 
f. Onko internet mielestäsi helpottanut jalkapallon ja Arsenalin seuraamis-

ta? 
8) ”Perinteinen” media – televisio ja lehdet 

a. Seuraatko otteluita television välityksellä? 
b. Onko sinulla maksutelevisiokanavia? MTV3 Sport? 
c. Oletko tyytyväinen tv-tarjontaan Suomessa? 
d. Käytätkö teksti-televisiota? 
e. Kun seuraat ottelua televisiosta, käytätkö samalla muita medioita, esim. 

Twitteriä? 
f. Katsotko Tulosruutua/Urheiluruutua/muita television urheiluohjelmia? 
g. Seuraatko Arsenalia lehtien välityksellä? 
h. Tilaatko/ostako urheilu-/jalkapallolehtiä? Mitä? 
i. Kuinka tärkeä informaatiokanava perinteinen media on sinulle Arsenaliin 

liittyen?  
9)  Arsenal Finland internetissä 

a. Miten kuvailisit Arsenal Finlandin toimintaa netissä? Onko se kuinka 
vilkasta? 

b. Mikä on omasta mielestäsi Arsenal Finlandin jäsenten tärkein internet-
kanava? 

c. Arsenal Finland Facebookissa à minkälaisista asioista keskustelette? 
d. Tunnetko kaikki Facebook-ryhmän jäsenet? 
e. Kommentoitko itse paljon Facebookissa? 
f. Finngooners-blogi à kuinka tärkeä kanava? 
g. Kommentoitko blogiin? 
h. Tunnetko muut kommentoijat myös blogin ulkopuolella? 
i. Onko jäsenillä muita kanavia blogin ja Facebookin lisäksi? 
j. Kuinka tärkeitä Arsenal Finlandin internet-kanavat ovat sinulle? 
k. Saatko Arsenal Finlandin internet-kanavien kautta tietoa? 

10)  Sosiaalinen media: Facebook 
a. Käytätkö Facebookia? 
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b. Kuinka paljon? 
c. Miksi? 
d. Saatko Facebookin kautta paljon tietoa Arsenalista? 
e. Seuraatko Arsenalia/Arsenalin pelaajia/muita faneja Facebookissa? 
f. Kuinka tärkeä informaatiokanava Facebook sinulle on? 
g. Miten kuvailisit omaa käyttäytymistäsi Facebookissa? 
h. Kommentoitko paljon Facebookissa? 

11)  Sosiaalinen media: Twitter 
a. Käytätkö Twitteriä? Miksi/miksi et? 
b. Kuinka paljon? 
c. Kuinka tärkeä kanava Twitter on omalle faniudellesi? 
d. Seuraatko Twitteriä otteluiden aikana? 
e. Päivitätkö omaa Twitteriäsi? à kuinka paljon twiittaat Arsenalis-

ta/jalkapallosta? 
f. Seuraatko Arsenalia, Arsenalin pelaajia tai muita faneja Twitterissä? 
g. Saatko Twittetin kautta paljon tietoa Arsenalista ja Arsenalin pelaajista? 
h. Miten kuvailisit omaa toimintaasi Twitterissä? 

12)  Sosiaalinen media: Instagram? 
a. Käytätkö Instagramia? Miksi? 
b. Seuraatko Arsenalia, Arsenalin pelaajia tai muita faneja Instagramissa? 
c. Miten tärkeää informaatiokanava Instagram on? 

13)  Sosiaalinen media: YouTube? 
a. Katseletko Arsenaliin liittyviä videoita YouTubessa? 
b. Lataatko itse videoita? 
c. Minkälaisia videoita katselet? 
d. Mistä löydät videot? Onko ne esim. linkattu Facebookiin? 

14)  Fantasialiigat 
a. Harrastatko internetin fantasiamanageri-pelejä?  
b. Miksi? 

15)  Arsenal FC Internetissä (Arsenal.com, Arsenal sosiaalisessa mediassa) 
a. Seuraatko Arsenalin virallisia internet-kanavia? 
b. Seuraatko Arsenalin pelaajia esimerkiksi Twitterissä? Miksi? 
c. Kuinka tärkeitä Arsenalin viralliset internet-kanavat ovat sinulle? Saatko 

niistä paljon informaatiota?  
d. Seuraatko otteluiden aikana Arsenalin virallisia internet-kanavia? Esim. 

livetulosseurantaa 
16)  Arsenal-blogit 

a. Seuraatko Arsenal-aiheisia blogeja? Mitä? 
b. Mikä on suosikki-blogisi? Miksi? 
c. Kommentoitko blogeihin? 
d. Minkälaista keskustelua seuraamissasi blogeissa mielestäsi käydään? 
e. Miten kuvailisit blogikeskustelua ja muita kommentoijia? 
f. Koetko olevasi blogiyhteisön jäsen? 
g. Saatko blogeista paljon informaatiota Arsenalista? 
h. Miksi luet Arsenal-aiheisia blogeja? 

17)  Älypuhelimet ja tablettitietokoneet? 
a. Omistatko älypuhelimen? 
b. Käytätkö puhelinta jalkapallon seuraamiseen? Miten? 
c. Onko puhelimessasi Arsenaliin tai jalkapalloon liittyviä sovelluksia? 
d. Käytätkö puhelinta otteluiden aikana? 
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e. Seuraatko otteluita älypuhelimesta? 
f. Seuraatko otteluita tablettitietokoneelta? 

18)  Streamit 
a. Seuraatko otteluita netti- streamien kautta? 

19)  Yhteisöllisyys 
a. Kuinka tärkeä Arsenal Finland on sinulle? 
b. Kuinka tärkeä faniyhteisö on omalle faniudellesi? 
c. Kuvittele tilanne, jossa olisit sosiaalisen piirisi ainoa Arsenal-fani? Oli-

sitko yhä yhtä intohimoinen fani? à kuinka paljon faniyhteisö vaikuttaa 
omaan faniuteesi? 

d. Kuinka tärkeää sinulle on kuulua globaaliin faniyhteisöön? 
e. Miksi olet fani? 
f. Mitä saat faniudesta? 
g. Kumpi on sinulle tärkeämpää, Arsenal Finlandin tapaamiset kasvokkain 

vai Arsenal Finlandin nettitoiminta? 
h. Kumpaan samaistut enemmän Arsenal Finlandin jäseniin vai Arsenalin 

globaaleihin jäseniin? Vai voiko eroa tehdä? 
i. Kuinka tärkeitä internet-yhteisöt ovat omalle faniudellesi? 
j. Voitko kuvitella faniutta ilman internetiä? 

20)  Lopuksi 
a. Mikä on paras Arsenliin liittyvä muistosi? 
b. Mikä on paras Arsenal Finlandiin liittyvä muistosi? 

 

 

 

 

 

 

 


