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1. Alkuvihellys

1.1 E pluribus unum

You men played like champions. You never gave up. And champions 

hold their heads high. What you achieved goes way beyond the win-

loss column or what's gonna be written on the front page of the sports  

section tomorrow. You've achieved something that some people spend 

their whole lives trying to find. What you achieved is that ever-elusive 

victory within.

- Coach Carter elokuvassa Coach Carter

E pluribus unum, monesta yksi. Tämä Yhdysvaltojen vaakunassa oleva motto 

kertoo meille tyhjentävästi syvistä ideologisista merkityksistä, jotka ovat keskeisiä 

yhdyvaltalaiselle kulttuurille. Nämä merkitykset näkyvät myös tämän tutkimuksen 

keskiössä. On olemassa yhteneväinen käsitys yhdysvaltalaisesta 

kokonaiskulttuurista mutta samalla myös monia sen tulkitsijoita.

Suurin osa meistä on joskus nähnyt elokuvia nuorista yhdysvaltalaisista  

urheilusankareista. Olemme katselleet kohtauksia, joissa joukkue istuu 

pukuhuoneessa ratkaisevan pelin viimeisellä puoliajalla kuuntelemassa 

valmentajansa motivaatiopuhetta. Olemme nähneet hidastettua kuvaa viimeisten 

sekuntien onnistuneista ja epäonnistuneista heitoista, lyönneistä ja juoksuista, oli 

kyse sitten amerikkalaisesta jalkapallosta, koripallosta tai baseballista. Olemme 

ehkä kokeneet pienen osan siitä tunteesta, jota meille yritetään välittää näillä 

tarinoilla saamatta kuitenkaan koskaan kunnolla kiinni siitä mitä näillä elokuvilla 

pyritään sanomaan. Tähän kiteytyy tämän tutkimuksen tarkoitus: Mitä näillä 

elokuvilla halutaan sanoa?

Yhdysvalloissa urheilulla ja sen kuvauksilla on suuri kulttuurinen merkitys. 

Joukkueurheilun mytologisointiin on sisäänrakennettu kulttuurisia arvoja ja 

tunnelatauksia, joita halutaan välittää eteenpäin niin omien kuin vieraidenkin 

kulttuurien keskellä. Joukkueurheilun humanistista tutkimusta on tehty jonkin 



verran1. Sen filmatisointeja, joita tämä tutkimus käsittelee on tutkittu vähemmän. 

Tämän tutkimuksen kiinnostuksen kohteena on college- ja high school-

joukkueurheilua käsittelevät elokuvat. Mitä näillä kuvauksilla pyritään sanomaan? 

Löytyykö genren sisältä koherentteja rakenteita? Minkälaisia keerygmoita 

elokuvissa rakennetaan? Tämän tutkimuksen puitteissa keerygmalla tarkoitetaan 

teologista termiä, joka tarkoittaa julistusta. Keerygmaattinen toiminta on 

julistuksellista toimintaa joka on keerygman mukaista2.

Tässä tutkimuksessa tutkitaan keerygmaattisia rakenteita. Tämä tarkoittaa 

sitä, että tutkimuksessa pyritään selvittämään keerygmaattisen toiminnan 

kuvauksen takana olevia opillisia tai ideologisia järjestelmiä.

Tutkimuksessa käsitellään yhdysvaltalaisia high school- ja college- 

joukkueurheilua kuvaavia elokuvia sisällönanalyysillä, joka rakennetaan 

rituaaliseen kategoriamalliin. Tutkimuksessa selvitetään mitä kulttuuriin liittyviä 

keerygmaattisia rakenteita elokuvat ylläpitävät, yrittävät muodostaa ja julistavat.

Tutkimus vahvisti sen, että teoksissa kulkee koherentteja 

kokonaiskulttuurisia keerygmaattisia rakenteita. Elokuvissa käsitellään 

ekseptionalistista yhteisöä, jonka peilinä toimii perfektionismiin pyrkivä 

valmentaja, yksilöpelaajat ja joukkue. Yllättävää oli kuitenkin se, että teoksissa 

kulkee säännöllisesti myös toisen tason keerygmaattinen kerrostuma, jonka 

funktiona on problematisoida tämä ekseptionalistinen käsitys. Tässä 

tutkimuksessa nämä kaksi tasoa on jaettu yleiseen rituaaliseen keerygmaan ja 

taustakeerygmaan.  Tämä kahden keerygman välinen problematisointi pohjautuu 

kahteen ekseptionalistisen yhteisökuvan taustaskenaarioon. Yhteisö on menettänyt 

ekseptionalistisen luonteensa joko pysyvästi tai väliaikaisesti. Pysyvässä 

menetyksessä korostuu yksilön eskapistiset toiveet ja niiden toteutuminen tai 

toteutumattomuus. Rituaalisen prosessin aikana yhteisö kokee hetkellisesti 

ekseptionalistisen olemuksensa ja palaa takaisin menetettyyn tilaan. 

Väliaikaisessa menetyksessä yhteisössä joko on ongelma tai se kohtaa ongelman, 

joka vie tai on vienyt yhteisön ekseptionalistisen olemuksen. Rituaalisen prosessin 

aikana yhteisö havahtuu ja korjaa ongelman. Se kokee restoraation ja palaa 

pysyvästi ekseptionalistiseen luonteeseensa. 

1 Esimerkiksi seuraavat kirjallisuusluettelosta löytyvät teokset toimivat erinomaisena johdatuksena 
aiheeseen. Umphlett 1975. American Sport Culture : The Humanistic Dimension 1985. Gorn 1993. 
2 Teologinen sanakirja, keerygma 2002.
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1.2 Populaarielokuva, kulttuurintutkimus, 

elokuvantutkimus ja teologia

Tässä alaluvussa avataan tutkimusaiheen valintaa ja materiaalin mielekkyyttä. 

Kappaleessa lähdetään aluksi laajemmista yleisistä teemoista tarkentaen niitä 

valintoja, joita on tehty tätä tutkimusta valmisteltaessa.

Ensimmäinen tähän tutkimukseen kohdistuva kysymys on aiheen 

mielekkyys. Miksi tutkia ylipäätään elokuvia tässä kontekstissa ja voidaanko 

tutkimuksen kautta avata syvempiä kokonaiskulttuurisia merkityksiä? Tämän 

tutkimuksen väite on kyllä. Perimmäisenä rakenteena, johon tämä tutkimus 

asettuu on sosiaalisen konstruktionismin periaatteesta johdettu lähtökohta. 

Elokuvien tutkimuksessa perinteinen auteur-tutkimus korostaa yksittäistä tekijää 

ja hänen viestiään elokuvan taustalla3. Sosiaalisen konstruktionismin 

näkökulmasta tehty tutkimus taas keskittyy ajatukseen, että todellisuus on 

sosiaalisessa vuorovaikutuksessa rakennettu ja jaettu merkitysjärjestelmä, jossa 

mitään ei pidä ottaa itsestään selvyytenä. Tieto, arvot ja käsitteet muovautuvat 

sosiaalisten rakenteiden kautta ja asiat saavat eri merkityksiä eri ajoissa.4

Kulttuuristen tekstien tutkimisen kohdalla tämä lähtökohta on 

merkityksellinen. Erilaiset tekstit maailmassa rakentuvat yhteisistä asioista, eikä 

yksikään teos synny tyhjiössä saamatta vaikutuksiaan ympäristöstä, johon se 

lopulta itsekin palaa. Vaikka sosiaalinen konstruktionismi onkin tämän 

tutkimuksen lähtökohtana niin samalla tutkimus suhtautuu siihen kriittisesti eikä 

siis ole puhtaasti sen periaatteiden mukainen. Tutkimuksessa sosiaalisesti 

konstruoitujen kulttuuristen rakenteiden ajatusta pidetään todenmukaisena 

väittäen kuitenkin, että kulttuuristen tekstien sisältä on löydettävissä myös 

pidemmällä aikavälillä kulkevia käsiteryhmiä, jotka ovat muovautuneet ajan 

kanssa uusiin sosiaalisiin ja kielellisiin konteksteihin. Tämä tarkoittaa sitä, että 

laajoista käsitteiden muodostamista kokonaisuuksista lainataan rakenteita täysin 

erilaisiin konteksteihin ja niitä käytetään alkuperäisestä poikkeaviin tarkoituksiin. 

Varsinkin monet uskonnollisiksi laskettavat rakenteet voivat olla 

kontekstualisoituna alkuperäisistä hyvinkin poikkeaviin yhteyksiin. Tämä 

käsitteiden uudelleenrakentaminen ei kuitenkaan tee uusista rakenteista alisteisia 

3 Kirjassa The Oxford Guide to Film Studies Stephen Croftsin kirjoittama hyvä ja kattava kappale 
Authorship and Hollywood  käy läpi auteurtutkimuksen kehittymistä ja suuntauksia. Koska tämä 
tutkimus ei lähde kyseisestä näkökulmasta niin sitä ei avata enempää mutta asiasta kiinnostuneille 
kyseinen kappale on suositeltavaa lukemista. 
4 Burr 2003, 2˗5.



vanhoille. Kysymys on enemmänkin kulttuurille tuttujen kuvien ja symbolien 

käyttämistä koetun todellisuuden hahmottamisessa ja sen viestinnässä.

Tämä tutkimus on kulttuurintutkimusta, joka käyttää hyväkseen eri 

oppiaineista nousevia teoriakäsitteitä. Teologiset rakenteet ovat yksi keskeinen 

näkökulma tässä tutkimuksessa. Kulttuurin mytologisointia käsitellään 

uskonnollisesta näkökulmasta. Toimijoita elokuvissa käsitellään uskonnollisina 

toimijoina. Tämän vuoksi on hyvä käsitellä lyhyesti populaarielokuvan, 

elokuvantutkimuksen ja teologian kentän sisäisiä ongelmakohtia. 

Populaarielokuvien tutkimisen kohdalla on otettava huomioon kapitalismin 

vaikutus sen tuottamiseen. Ne ovat laajan markkinakoneiston yhdessä tuottamia 

kokonaisuuksia, joissa markkinahakuisuus on yksi elementti. Useampi tämän 

kapean alueen tutkija näkee, että tämä markkinahakuisuus ja laskelmallisuus tekee 

populaarielokuvien teologisesta tutkimisesta epämielekästä, koska ne ovat 

laadullisesti keskinkertaisia eivätkä tutkaile ihmistä pintaa syvemmältä.5  

Toisaalta kuitenkin populaarielokuvat ovat olleet eniten tutkittuja elokuvia tällä 

kentällä, kuten Fullerin seminaarin teologian ja kulttuurin professori Robert K. 

Johnston harmikseen toteaa Reframing Theology and Film kirjan esipuheessa6. 

Monia tutkimuksia on tehty varsinkin yksittäisten populaarielokuvien teologisista, 

kulttuurillisista ja yhteiskunnallisista merkityksistä7.

Kapitalismin näkökulma populaarielokuvien tuottamisessa antaa  

mielenkiintoisen näkökulman elokuvien merkityksestä erilaisten 

myyttirakenteiden ylläpitäjinä ja rakentajina. Populaarielokuvat voivat olla usein 

pinnallisia ja välillä jopa piinallisen heikkolaatuisia. Tämä näennäisen syvyyden 

puute, jota yleisesti taiteiden tutkimuksessa usein halutaan korostaa, ei ole 

kuitenkaan ongelmallinen tämän tutkimuksen kohdalla. Tämä johtuu siitä, että 

huolimatta yksittäisen elokuvan laadun heikkoudesta tai vahvuudesta, vahva 

menetelmäpohja nostaa materiaalin läpi selkeitä koherentteja kulttuurisia 

rakenteita, olivat ne sitten kehnosti tai mestarillisesti ilmaistuja. Ongelma on 

merkityksellisempi yksittäisten teosten taiteellisissa analyyseissä. Tämä tutkimus 

5 Deacy 2005, 23‒40. Loughlin 2005, 1‒2. Ortiz 2007, 73˗87. Vaux 2007, 88‒106. 
6 Johnston 2007, 20.
7 Walsh 2002, 1‒23. Burnett 2002, 251‒278. Tässä on kaksi esimerkkiä lukuisista vastaavanlaisista 
tutkimuksista, joita on tehty. Suurin osa niistä keskittyy  yksittäisten elokuvien analysointiin. Se, 
onko tämänkaltainen tutkimus validia tutkimusta kulttuurin kuvaajana onkin laajalti keskusteltu 
asia. Kokonaiskulttuurin kuvaajana se näyttäisi jäävän vajaaksi nimenomaan vahvan 
tulkinnallisuuden vuoksi. Tähän tutkimukseen on valittu kokonainen alagenre tutkimuksen 
kohteeksi, jotta tulkinnallisuus saa jonkinlaisen laajemmman rakenteen.
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keskittyy siis laajempaan tässä tutkimuksessa määritellyn alagenren sisällölliseen 

läpileikkaukseen ottamatta huomioon näitä seikkoja.

Tälle tutkimukselle tärkeämpi kysymys, jota on kysytty usein näitä alueita 

tutkittaessa, onkin: Onko elokuvantutkimuksellisten ja teologisten näkökulmien 

sekoittaminen ylipäätään mielekästä? Kentin yliopiston Euroopan kulttuurin ja 

kielten laitoksen oppimisen ja opettamisen johtaja Christopher Deacy pohtii tätä 

kysymystä kirjassaan Screen Christologies: Redemption and the Medium of Film, 

jossa hän tutkii lunastusteemaa Film Noir-elokuvissa. Hän tulee siihen tulokseen, 

että vaikka elokuvia voidaan lukea monilla eri tavoilla ja tulkinta on aina lopulta 

yksilöllistä, niin siitä huolimatta voimme löytää joitain pinnan alla kulkevia 

laajempia uskonnollisia teemoja joista erilaisista ihmisistä koostuva 

heterogeeninen yleisö voi kuitenkin saada jonkinlaisen otteen.8 

Deacy palaa aiheeseen neljä vuotta myöhemmin kirjassaan  Faith in Film : 

Religious Themes in Contemporary Cinema. Hän toteaa, että koska kristinusko on 

ollut niin pitkään keskeisessä asemassa länsimaisissa yhteiskunnissa niin on 

luonnollista, että myös elokuvat ammentavat uskonnollista symboliikkaansa tästä 

perinnöstä. Tässä on hänen mukaansa kuitenkin otettava huomioon 

sekularisaation ja new age-ajattelun tuomat virtaukset. Deacy nostaa esiin myös 

monia tämän tutkimusalan ongelmia. Niistä tähän tutkimukseen liittyvä on, 

Deacyn varovainen epäilys sitä kohtaan, onko elokuvien teologisen sisällön 

tutkimus siinä esiintyvien termien ja sanojen perusteella ylipäätään mielekästä. 

Vaikka hän antaakin arvon myös tälle näkökulmalle, hän ilmaisee huolensa siitä, 

että se jää pakostikin vajavaiseksi, koska se ei ota huomioon yleisöä ja elokuvien 

vaikutusta siihen.9 

Deacyn mukaan elokuvilla voi olla katsojalle jopa uskonnolliseen 

kokemukseen liittyviä merkityksiä10. Reseptiotutkimuksen merkityksestä näiden 

rakenteiden todellisuuteen vaikuttavien tekijöiden selvittämisessä Deacy on 

oikeassa. Se ei kuitenkaan poista teosten sisältöjen analyysin tarvetta. Tutkittaessa 

elokuvien sisällöllisten ideologisten rakenteiden vaikutusta vastaanottajaan on 

ensin selvitettävä mitä nämä rakenteet ovat. Elokuvien sisällön analysointi kertoo 

meille tämän lisäksi asioita laajemmasta myyttien ja merkitysten konteksteista 

kokonaiskulttuurissa: Kuinka ne ovat rakentuneet? Mistä ne ovat tulleet? Miten ne 

ovat muovautuneet uusiin sosiaalisiin konteksteihin?

8 Deacy 2001, 12‒13.
9 Deacy 2005, 4‒5.
10 Deacy 2001, 2‒3. 



Deacyn havainnot ovat tälle tutkimukselle oleellisia, sillä ne antavat 

vahvistusta sen lähtökohdalle. Kristinuskon sijaan tämän tutkimuksen tulosten 

keskeinen fokus on materiaalista nousevassa amerikkalaisessa ekseptionalismissa 

ja erilaisten elementtien suhteista siihen. Ekseptionalistisessa yhteisökäsityksessä 

näyttäisi olevan samanlaisia elementtejä suhteessa yhdysvaltalaiseen 

heterogeeniseen väestöön kuin Deacy toteaa kristinuskossa olevan länsimaiseen 

ihmismieleen.

Edellä mainitut menetelmälliset lähtökohdat näkyvät tutkimuksen taustalla 

ja materiaalin sekä tutkimustulosten lukutavassa. Tämän lisäksi tutkimuksen 

analyysiosuudessa käsitellään tarkemmin tutkimuksen tuloksien suhdetta 

aikaisempaan tutkimukseen ja teorian rakentumiseen. Näistä keskeisimmäksi on 

muodostunut Leo Marxin kirja The Machine in the Garden. Marxin 

tutkimuksessaan esiin tuoma idyllikäsitys ja sen rikkoutuminen on keskeisessä 

asemassa tämän tutkimuksen havaintojen selittämisessä.   

2. Aineistovalinta ja kriteerien pohdinta

2.1 Elokuva, urheilu ja pyhä
Tätä tutkimusta varten on käyty läpi IMDB:n11 hakemistosta 1688 urheiluun 

liittyvää elokuvaa, joista on poimittu esiin tutkimuksen kriteereihin sopivat 

teokset. Näitä löytyi yhdeksäntoista kappaletta. Aineistovalinnalla oli tarkat 

kriteerit, joiden perusteluja käydään läpi tässä kappaleessa. Aineiston keskeisin 

kriteeri oli joukkueurheilu. Itse urheilulaji ei ollut niinkään merkityksellinen, 

mutta kriteeristöön sopivaan materiaaliin kuului vain elokuvia, jotka käsittelevät 

amerikkalaista jalkapalloa, koripalloa ja baseballia. Nämä ovat kolme 

kulttuurisesti hyvin merkityksellistä urheilulajia Yhdysvalloissa12. Tämä selittänee 

lajien korostumisen genren sisällä. Aineistoa koskeva kriteeristö jakaantuu 

kahteen pääluokkaan: kontekstiin ja fokukseen. Näiden lisäksi  oli muutamia 

muita huomioita, jotka olivat tärkeitä materiaalin karsintavaiheessa.   

11 www.imdb.com eli Internet Movie Database on maailman suosituin ja suurin elokuvien ja 
televisiosarjojen hakupalvelu. Sen hakukoneella pystyy hakemaan yli kahden miljoonan elokuvan 
ja televisiosarjan tarkat tekijätiedot ja sisällönkuvaukset.
12 Novak 1985, 34. Michael Novak nostaa artikkelissaan American Sports, American Virtues myös 
nämä kolme lajia esiin keskeisinä kulttuurisina vaikuttajina. 
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2.1.1 Urheilun konteksti
Elokuvien tuli kuvata high school- tai college-joukkueurheilua (HSCS13). 

Tutkimuksesta rajautui ulos ammattiurheilua kuvaavat elokuvat ja lasten urheilua 

kuvaavat elokuvat. Tälle kriteerille oli monia syitä. HSCS-joukkueurheilulla on 

selkeästi eräänlainen yhteisöllinen, kasvatuksellinen ja sukupolvien välinen arvoja 

välittävä merkitys. Vaikka yleisemmin joukkueurheilua kuvaavat elokuvat olisivat 

tuoneet esiin joitain samoja elementtejä niistä olisi jäänyt puuttumaan paljon tälle 

tutkimukselle keskeisiä asioita. Keskeisimpänä puutteena olisi ollut yhteisön 

käsittely suhteessa joukkueeseen ja valmentajaan. 

HSCS-elokuvissa on tälle tutkimukselle oleellinen nelitasoinen konteksti, 

josta kaksi keskeistä tasoa puuttuu ammattiurheiluelokuvista. Nämä neljä tasoa 

ovat valmentaja, joukkue, kouluyhteisö ja laajennettu yhteisö. Tämän vuoksi ulos 

rajautuivat ammattiurheiluelokuvat. Lasten urheilua kuvaavissa elokuvissa nämä  

tasot olisivat tulleet esiin jossain määrin, mutta lapsiurheilun kuvauksissa teemat 

kulkevat eri tasolla. HSCS-kuvauksissa joukkueen muodostavat yksilöt ovat 

aikuistumisen kynnyksellä ja sellaisten kysymyksien äärellä, joita lapsiurheilua 

kuvaavissa elokuvissa ei käsitellä. Näitä ovat esimerkiksi tulevaisuuskuvat, 

sukupuoliroolit, ihmisen paikka yhteiskunnassa, rasismi, olemassaolon merkitys ja 

muita teemoja, joita nousee esiin tässä tutkimuksessa. 

2.1.2 Elokuvan fokus
Elokuvien fokuksen tuli olla pääsääntöisesti joukkueen, valmentajan ja yhteisön 

keskinäisessä dynamiikassa. Teoksien tuli keskittyä valmentajan prosessiin 

joukkueen kanssa sekä heidän ja yhteisön väliseen vuorovaikutukseen. Näiden 

kahden elementin painotuksessa oli variaatioita molempiin suuntiin. Joitain 

elokuvia poistui aineistosta tässä karsintavaiheessa, parhaimpana esimerkkinä The 

Rookie14. The Rookiessa käsiteltiin kriteereihin sopivia aihealueita mutta elokuvan 

fokus oli väärä. Se keskittyi valmentajan henkilökohtaisiin ambitioihin 

ammattipelaajana ja joukkue oli vain pieni sivujuoni kokonaisuudessa.

Fokukseen kuului myös kysymys mielekkyydestä rajata elokuvia 

sukupuolen käsittelyn mukaan. Ajatusta puoltavia asioita olivat mahdollinen 

maskuliinisuuden ja ammattilaisuustoiveiden korostuminen materiaalissa. 

Mahdollisia rajauksia olisivat olleet joukkueen ja valmentajan sukupuolirajaukset, 

13 Tästä eteenpäin high school- ja college-joukkueurheilun käsite lyhennetään HSCS-
joukkueurheiluksi, HSCS-joukkueeksi, HSCS-elokuvaksi tai HSCS-kuvaukseksi. Yksittäisten 
elokuvien kuvauksien alussa mainitaan erikseen onko kyseessä college- vai high school-joukkuetta 
kuvaava teos.
14 The Rookie 2000.



jossa oltaisiin keskitytty elokuvista nouseviin mieheen kohdistuviin 

odotusrooleihin rituaalin suorittajana. Lopulta kuitenkin materiaalia ei karsiutunut 

tällä perusteella. Materiaalissa, joka sopi kaikkiin muihin kriteereihin ja joissa 

käsiteltiin naisten joukkueita tai naisvalmentajaa, kyseisen tyyppinen rajaus olisi 

jättänyt tutkimuksen ulkopuolelle siihen oleellisesti kuuluvaa aineistoa. 

Mielenkiintoista lopulta oli se, että näissä elokuvissa käsiteltiin jopa tarkemmin 

niitä aiheita, jotka alunperin puolsivat niiden rajausta pois 

materiaalikokonaisuudesta. 

3. Sisällönanalyysista tässä tutkimuksessa
Tämä tutkimuksen analyysityö on tehty sisällönanalyysilla, joka on kategorisoitu 

rituualintutkimuksen näkökulmasta. Sisällönanalyysia on käytetty pitkään 

humanistisessa tutkimuksessa ja sillä tutkitaan kommunikaatioprosesseja15. 

Sisällönanalyysissä tutkimusmateriaalia analysoidaan kategorisoimalla erilaisia 

elementtejä sen sisällöstä. Sisällönanalyysia käytetään yleisesti joko 

induktiivisesti tai deduktiivisesti. Induktiivinen analyysi tarkoittaa sitä, että 

kategoriat muodostetaan tekstin omista lähtökohdista ja materiaalia läpikäyden. 

Deduktiivinen analyysi ottaa aikaisemmassa tutkimuksessa esiin tulleista 

tutkimustuloksista malleja kategorioiksi ja rakentaa materiaalin niiden sisälle. 

Prosessin alussa on tärkeää myös päättää tutkitaanko vain selvästi ilmaistuja 

asioita dokumentissa, vai näiden lisäksi myös latentteja, eli piilossa olevia 

viestejä. Tämän jälkeen määritellään analyysiyksikkö, esimerkiksi sana, 

sanayhdistelmä, lause, tai ajatuskokonaisuus.16  

Tässä tutkimuksessa pieniin yksiköihin jaettu sisällön analysointi ei olisi 

ollut mielekästä. Tämä johtuu materiaalin luonteesta suhteessa 

tutkimuskysymyksiin. Elokuva tekstinä on sisällöltään moniulotteisempi kuin 

kirjallinen materiaali, johon yksittäisten sanojen tutkiminen sopii paremmin. 

Tutkimusote on pakostakin tulkinnallisempi materiaalin audiovisuaalisen luonteen 

ja tutkimuskysymysten monirakenteisuuden vuoksi. Tämä tutkimus keskittyy siis 

laajempiin käsitteisiin kuin yksittäisiin sanoihin tai lauseisiin. Tutkimus on 

induktiivinen ja rakentuu materiaalin pohjalta nouseviin käsitekategorioihin, 

joiden sisälle kuvaillaan niin teoksissa ilmeneviä selvästi ilmaistuja ajatuksia kuin 

latenttia symbolikieltäkin. Tutkimuksessa pyritään saamaan esiin laajempia 

ideologisia kokonaisuuksia, jotka lopulta tiivistetään tiiviimpiin käsitteisiin. 

15 Kyngäs ja Vanhanen 1999, 4.
16 Kyngäs ja Vanhanen 1999, 4‒6.
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Tutkimusta varten on luotu rituaalinen17 kategorisointimalli. Se on muodostunut 

materiaalin läpikäymisen yhteydessä ja sen kontekstin pohjalta, jonka kautta 

materiaalia käsitellään. 

Rituaalisena taustarakenteena tutkimus käsittelee valmentajaa 

uskonnollisena johtajana, joka harjoittaa rituaalia joukkueelle ja yhteisölle. 

Joukkue toimii yhdessä valmentajan kanssa rituaalin suorittajana yhteisön edestä. 

Tämän tutkimuksen kaksiosainen tutkimuskysymys on: Mitä materiaalin sisällä 

esiintyvä keerygma pitää sisällään? Mitä elokuvissa suoritetulla rituaalilla 

julistetaan ja mitä julistuksella pyritään saavuttamaan? Luotu kategoriamalli ottaa 

tarkasti huomioon eri tekijöitä näiden kysymysten ympärillä. Kategorioita on 

kuusitoista. Ensimmäiset viisitoista kategoriaa ovat apukategorioita, joiden 

sisältämä informaatio tiivistyy antamaan vastauksia viimeiseen keerygma 

kategoriaan. Viimeiseen kategoriaan tiivistyy tutkimuskysymyksiin liittyvä tieto. 

Tutkimustuloksissa ei käydä läpi jokaista kategoriaa erikseen. Sen sijaan tulokset 

koostuvat tiivistetystä analyysista, joka pitää sisällään kategorioista nousevan 

tutkimuskysymyksiä koskevan oleellisen informaation. Alla eritellään 

kategorisointimalli tarkemmin.

1. Yleisiä teemoja

Tähän kategoriaan otettiin huomioon laajempia teemoja, joita elokuvassa 

oli mukana lähtökohtaisesti. Näitä olivat esimerkiksi rotuerottelu, 

slummiutuminen, hurrikaani Katrina, HSCS-joukkueurheilun 

ammattimaistumisen tuomat ongelmat, naisen asema yhteiskunnassa jne.

2. Urheilulaji

Tähän kategoriaan merkittiin oliko kyseessä miesten vai naisten sarja. 

Mistä urheilulajista oli kyse. Oliko kyseessä high school- vai college-taso.

3. Yhteisön kuvaus

Kategoriassa määriteltiin yhteisön sijainti, sekä ajanjakso, johon elokuvan 

yhteisö sijoitetaan. Onko yhteisö urbaani vai ruraali yhteisö? Miten 

yhteisöä kuvataan? Miten kouluyhteisöä kuvataan? 

4. Lajin merkitys yhteisölle

Tässä kategoriassa eriteltiin joukkueen paikka yhteisössä elokuvan alussa 

ja miten tämä asema muuttui elokuvan aikana?

17 Pohjana rituaalitutkimuksen näkökulmalle on käytetty  Ronald L. Grimesin kirjaa Beginnings in 
Ritual Studies. Se on toiminut inspiraation lähteenä rituaalisen näkökulman ja kategorisoinnin 
hahmottamiselle tutkimuksessa.   



5. Vanha valmentaja

Onko vanha valmentaja olemassa? Onko vanhasta valmentajasta kuvausta?

6. Vanha rituaali

Onko vanhan valmentajan suorittamasta rituaalista kuvausta? Onko 

rituaali onnistunut vai ei?

7. Uusi valmentaja

Onko joukkueella uusi valmentajaa? Miten uutta valmentajaa kuvataan? 

Käsitelläänkö vanhaa valmentajaa uutena? Elokuvat kuvaavat 

poikkeuksetta muutosta uuden ja vanhan välillä. Tämän vuoksi on eritelty 

uusi ja vanha malli toisistaan.

8. Apuvalmentajat

Onko apuvalmentajia olemassa? Mikä on heidän roolinsa rituaalissa tai 

sen esiintuomisessa?

9. Joukkue

Minkälainen on joukkueen peruskuvaus? Onko kyseessä heikosti vai 

vahvasti menestyvä joukkue? Minkälaisia ovat joukkueesta esiin 

nostettujen yksilöiden kuvaukset. Mikä on heidän roolinsa joukkueessa? 

Millaisia taustatarinoita pelaajilla on? Miten heidän kehitystänsä 

kuvataan? Mikä on heidän lopullinen kuvauksensa?

10. Yhteisön merkitys lajille

Mikä on koulun suhde valmentajaan, joukkueeseen, yksittäisiin pelaajiin ja 

lajiin? Tukeeko koulu, painaako se alas, vai onko sen vaikutuksen kuvaus 

olematon? Mitä muutoksia näissä kuvauksissa tapahtuu elokuvan aikana? 

Miten kuvataan laajemman yhteisön suhdetta valmentajaan, joukkueeseen, 

yksittäisiin pelaajiin ja lajiin? Tukeeko laajempi yhteisö joukkuetta, 

painaako se alas sitä, vai onko laajemman yhteisön vaikutuksen kuvaus 

olematon? Mitä muutoksia näissä kuvauksissa tapahtuu elokuvan aikana? 

Minkälainen merkitys yhteisöstä nousevilla yksilöillä ja heidän 

kuvauksillaan on keerygmalle?

11. Yhteisön reaktiot

Minkälaisia ovat yhteisön eri tasojen reaktiot joukkueen ja yksilöiden 

vaiheisiin elokuvan aikana?

12. Uuden valmentajan muutokset rituaaliin

10
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Miten uuden valmentajan rituaalia kuvataan? Mitä elementtejä siihen 

kuuluu? Mitä ovat rituaalin keskeiset teesit? Mitä ovat uuden rituaalin erot 

vanhaan rituaaliin, jos vanhan rituaalin kuvaus löytyy?

13. Rituaalin merkitys – konkreettinen

Mikä on rituaalin konkreettinen merkitys joukkueelle, valmentajalle ja 

yhteisölle?

14. Rituaalin merkitys – hengellinen/henkinen

Mikä on rituaalin hengellinen ja henkinen merkitys valmentajalle, 

joukkueelle ja yhteisölle?

15. Rituaalin onnistuminen

Mitä vaaditaan rituaalin onnistumiseen? Onnistuuko rituaali? Mikä on 

pelissä onnistumisen/epäonnistumisen suhde rituaalin onnistuneeseen 

suorittamiseen tai sen epäonnistumiseen?

16. Keerygma

Mitä rituaali julistaa? Mitkä ovat julistuksen keskeiset teemat? Miten 

rituaalin muutokset vaikuttavat keerygmoihin?

4. Tutkimustulokset

4.1 Se on siinä, yhdysvaltalaisten arvojen deklaraatio, vai 
onko?

Elokuvista löytyi selkeitä yhteneviä kulttuurisia struktuureja. Keerygman 

struktuuri oli jaoteltavissa kahteen osaan. 1. Yleinen rituaalinen keerygma, joka 

kuvasi kokonaiskulttuurista ideologiaa ja sen suhdetta rituaalin suorittajiin ja 

taustayhteisöön. 2. Jokaisessa elokuvassa oleva yksittäinen taustakeerygma, jota 

käytettiin problematisoimaan ja/tai vahvistamaan yleisen tason keerygmaa. 

Elokuvissa oli muutamia poikkeuksia, jotka tulevat esiin yksittäisten teosten 

analyysissä taustakeerygmoita käsittelevässä kappaleessa. Näissä kaksijakoisesta 

keerygmasta poikkeavissa elokuvissa fokus on jossain yleisen rituaalisen 

keerygman osassa ja sitä käytetään problematisoimaan yleistä rituaalista 

keerygmaa. Näin ollen osa yleistä rituaalista keerygmaa ottaa taustakeerygman 

paikan. Koska näissä elokuvissa näkyy tämä sama dualismi niitä tullaan 

käsittelemään taustakeerygmoina.  



4.2 Yleinen rituaalinen keerygma

4.2.1 Iowan peltomaisemista enkelten kaupunkiin – Yhteisö 
keerygman peilinä

Leo Marx käsittelee kirjassaan The Machine in the Garden pastoraali-idyllin 

ilmenemistä yhdysvaltalaisessa kirjallisuudessa. Tämä on paljon tutkittu aihe ja 

sen kautta on tuotu monia uusia tutkimusnäkökulmia yhdysvaltalaisen kulttuurin 

tutkimukseen. Leo Marxin havainto on tälle tutkimukselle keskeinen. Hän toi 

esiin ajatuksen teollistumisen näkymisestä kirjallisuudessa pastoraali-idyllin 

rikkojana. Marx pitää populaarikulttuurin tuotoksia vain halpana eskapismina ja 

sanoo tutkimustensa elementtien nousevan esiin vain korkeakulttuurisessa 

kirjallisuudessa18. Tästä huolimatta hänen havaitsemansa ilmiöt näkyvät 

rakenteellisesti, vaikkakin Marxin esimerkeistä poikkeavissa muodoissa, tämän 

tutkimuksen materiaalin sisällä. Elokuvissa idyllikuvan painotus on muualla kuin 

pastoraalikuvauksissa. Elokuvissa yhteisökuvaus painottuu yhteisön 

amerikkalaiseen ekseptionalistiseen olemukseen. Brittiläinen toimittaja ja 

yhdysvaltojen asiantuntija Godfrey Hodgson kiteyttää amerikkalaisen 

ekseptionalismin ajatuksen hyvin kirjassaan The Myth of American 

Exceptionalism. 

The core of that belief is that the United States is not just the richest 

and most powerful of the worlds more than two hundred states but is 

also politically and morally exceptional.19 

Pastoraali idyllin sijaan tässä tutkimuksessa käytetään tästä eteenpäin termiä 

ekseptionalistinen idylli. Idyllikuvauksessa ekseptionalismia käsitellään 

pääsääntöisesti moraalisella tasolla mutta eräissä skenaarioissa myös aineellisen 

hyvinvoinnin tasolla. Moraalista ekseptionalismia käsitellään joko yhteisön 

kadonneena olemuksena tai ideologisena toiveajatteluna. Elokuvissa yhteisön 

sisälle on päässyt jokin idyllin rikkova elementti. Marxin esiin nostaman 

höyryveturin20 lailla tämä rikkova elementti hallitsee idylliä läsnäolollaan. 

Häiriötekijänä toimii erilaisia asioita, kuten rasismi, seksismi, korruptio, urbaani 

gettoutuminen, luonnonvoimat, lento-onnettomuus, jne. 

18 Marx 2000, 7‒10
19 Hodgson 2009, 10.
20 Marx 2000, 11‒33. Marx analysoi Nathaniel Hawthornen Sleepy Hollowssa vuonna 1844 
kirjoittamaa spontaania luontokuvausta ja sen idyllin rikkovaa ja sen hallintaansa ottavaa 
höyryveturia. 
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HSCS-joukkueurheilua käytetään heijastamaan yhteisöstä nousevia 

ekseptionalistisia idyllikuvia ja ennen kaikkea siinä kohdattuja epäkohtia, jotka 

ovat rikkoneet tämän ekseptionalistisen olemuksen. Ekseptionalistisen idyllin 

muutosta käsitellään kahdella eri tavalla. Ensimmäisessä skenaariossa ongelma 

poistuu joukkueen käymässä rituaalisessa prosessissa ja yhteisö restauroituu 

takaisin moraalisesti ekseptionaaliseen olemukseensa. Toinen tapa käsitellä idyllin 

ongelmaa on todeta ekseptionalismin olevan pysyvästi menetetty tai 

ideologinen/uskonnollinen kuva, jota ei ole todellisuudessa koskaan ollut 

olemassakaan. Tässä skenaariossa joukkueen prosessi herättää yhteisön 

hetkellisesti kokemaan ekseptionalistisen kokemuksen, mutta joukkueen 

läpikäymän prosessin jälkeen yhteisö palaa takaisin epätoivoiseen arkeensa. 

Joukkueessa toimivan yksilön ainoa tapa saada kiinni paremmasta elämästä, joka 

liittyy materiaaliseen ekseptionalismiin, on paeta yhteisöstä urheilun antamien 

mahdollisuuksien kautta tai vaihtoehtoisesti hyväksyä vallitseva tila ja taantua sen 

mukana.

Taantumisen tai restoraation teema ei jakaudu suoraan yhteisön sijainnin ja 

koon mukaan. Aina ei olla pakenemassa suuresta kaupungista pieneen 

maalaisyhteisöön tai päinvastoin. Aina ei olla korjaamassa pienen yhteisön 

ongelmaa. Ekseptionalistinen idyllikäsitys toimii kaiken keerygmaattisen aineksen 

heijastepisteenä molemmilla tasoilla. Tätä käsitellään tarkemmin 

taustakeerygmoissa asiayhteydessään. 

4.2.2 Jeesus Kristus, Martin Luther King, vai pääsiäispupu – 
Valmentaja keerygmoiden kuljettajana

Now, wait a minute. I'm not an answer to your prayers. I'm not a 

savior or Jesus Christ, Martin Luther King,  or the Easter bunny. I'm 

a football coach, that's all. Just a football coach.

- Coach Boone elokuvassa Remember the Titans

Valmentajan rooli elokuvissa on profeetallinen rooli. Kansa on kadottanut itsensä 

ja profeetta on ainoa, joka näkee sen. Valmentaja tulee joko ulkopuolelta uusien 

ajatuksien kanssa vakiintuneen yhteisön keskelle, tai joukkueen vanha valmentaja 

kokee valaistuksen, mikä johtaa hänet muuttamaan rituaalia saadakseen yhteisön 



taas voittamisen tielle. Valmentaja ei elokuvan aluksi vielä tiedosta oman roolinsa 

suuruutta todellisuuden muuttajana, oli sitten kyse väliaikaisesta tai pysyvästä 

muutoksesta. Valmentajalla on toimiva rituaali, jota hän suorituttaa joukkueella, 

johon hän itsekin kuuluu. Rituaalin suorittaminen ja sen lopullinen onnistuminen 

tai epäonnistuminen johtaa yhteisön prosessiin, jonka kautta se joutuu 

käsittelemään ekseptionalistista yhteisökuvaa ja sen ongelmia tässä tutkimuksessa 

esiin tuotujen rakenteiden kautta. 

Valmentaja on lähtökohtaisesti joko vahva, innokas ja voitontahtoinen, tai 

heikko, rooliinsa joutunut/ajautunut ja välinpitämätön. Ensimmäisen 

valmentajakuvan omaavissa elokuvissa korostuu vahvan persoonan rooli rituaalin 

eteenpäin viejänä. Jälkimmäisen roolin omaavissa elokuvissa korostuu itse rituaali 

ja sen suorittajista riippumaton voima. Näiden kahden perustyypin alle mahtuu 

variaatiota, jotka tuovat poikkeamia kokonaisrooliin mutta perustyypit ovat 

kuitenkin jaettavissa näihin kahteen.

Valmentajat voidaan nähdä eräänlaisina klassisten pastorihahmojen 

synteesinä, sillä elokuvissa olevissa valmentajahahmoissa korostuu 

voimakkaastikin piirteitä, joita Bangorin teologisen seminaarin käytännöllisen 

teologian emeritus professori Douglas Alan Walrath käsittelee kirjassaan 

Displacing the Divine: The Minister in the Mirror of American Fiction. Walrathin 

kirja käsittelee yhdysvaltalaisessa kirjallisuudessa esiintyviä pastorin tyyppikuvia. 

Hän keskittyy kirjassa varsinkin 1800-luvulla kirjoitettuun fiktioon mutta 

käsittelee aihetta kyseistä ajanjaksoa laajemminkin. Hän on eritellyt 

yhdysvaltalaisesta kirjallisuudesta monia pastorin perustyyppejä ja elementtejä 

erilaisisssa pastorikuvauksissa. Tässä tutkimuksessa esiin tulleet valmentajan 

tyyppikuvat pitävät sisällään elementtejä, joita hän on löytänyt. Kaksi näistä 

pastorikuvista nousee selkeästi esiin ja ne sopivat aikaisemmin esiin nostettuun 

vahvan ja heikon valmentajan roolin dualismiin. 

Vahvojen valmentajien kuvaukset HSCS-elokuvissa sopivat kuin suoraan 

Douglas Walrathin kirjassaan esiin tuomaan tyyppikuvaan muscular minister21. 

Termi suomennetaan tässä tutkimuksessa tästä eteenpäin maskuliiniseksi 

pastoriksi. Maskuliininen pastori on yksinkertaisen uskon mies. Hän on vahva niin 

uskossaan kuin fyysisestikin. Hän on hyväluonteinen ja hänen uskonsa on 

raamattupohjaista22.  Maskuliininen pastori ei välttämättä ole mies. Yksi 

21 Walrath 2010, 133‒141.
22 Walrath 2010, 133.
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varhaisimmista maskuliinisista pastorikuvauksista on nainen23. Näissä elokuvissa 

maskuliinisen valmentajan tyyppikuva ei myöskään katso sukupuolirooleja. 

Maskuliininen valmentaja on vahva niin henkisesti kuin fyysisestikin. Hänen 

valmennuskuvionsa ovat aina yksinkertaista peruspeliä, johon liittyy joukkuetta 

käsittelevässä kappaleessa esiin tulevat perfektionismin muodot. Valmentaja tietää 

mitä tekee ja hänen ratkaisunsa on paluu yksinkertaiseen ekseptionalistiseen 

uskoon. Suurin osa maskuliinisten valmentajien rooleista on tämän arkkityypin 

mukaisia. Kappaleen alkupuolella mainituista variaatioista arkkityypin sisällä 

selkein on langennut maskuliininen valmentaja. Arkkityyppi on edelleen 

maskuliininen valmentaja mutta lankeamusta ja hyveellisyyden puutetta 

korostetaan. The Hoosiers ja Blue Chips ovat kaksi selkeintä esimerkkiä näistä 

variaatioista.

Heikon pastorin tyyppikuva alkoi ilmestyä yhdysvaltalaiseen kirjallisuuteen 

1800-luvun puolivälissä. Ensimmäisiä tällaisia kuvauksia oli Walrathin mukaan 

vuonna 1865 ilmestyneessä James K. Hosmersin The Thinkin Bayonet- 

romaanissa24. Tämän tutkimuksen elokuvien kuvauksissa ajankuva näkyy selkeästi 

ja ne poikkeavat heikon valmentajan kuvauksista siinä mielessä, että useissa 

arkkityyppisissä heikon pastorin kuvauksissa heikkous pysyy teoksen loppuun 

saakka25, kun taas heikko valmentaja kokee muutoksen elokuvan aikana. 

Heikon valmentajan selkein tyyppiesimerkki on elokuvassa Sunset Park. 

Tässä elokuvassa naispuolinen tyttöjen liikuntaopettaja ottaa poikien 

koripallojoukkueen valmennettavakseen. Hän on osaamaton ja kiinnostumaton 

työstä. Hän haluaa vain rahaa päästäksen itse pois slummista, johon on ajautunut. 

Hänet kuvataan heikkona ja ongelmaisena ihmisenä, joka on samalla tasolla 

joukkueen pelaajien kanssa. Ajan kanssa rituaali kuitenkin saa hänet muuttumaan 

maskuliiniseksi valmentajaksi. Elokuvan lopussa hän jää pysyvästi joukkueen 

valmentajaksi ja  alkaa valmistautua seuraavaan kauteen maskuliinisena 

valmentajana. 

Heikkoa valmentajaa kuvaavissa elokuvissa on siis keskeisenä osana 

valmentajan muutos heikosta maskuliiniseen. Tämä muutos kuvaa poikkeuksetta 

rituaalin voimaa itsessään. Kysymys ei ole sen suorittajasta vaan siitä että 

amerikkalaisen ekseptionalismin sanoma tekee ihmisistä voittajia. Teologisella 

23 Walrath 2010, 136. Hahmo on Jerusha Bangs, joka on Walrathin mukaan keskeinen hahmo 
Elizabeth Stuart Phelpsin novellissa A Womans Pulpit.
24 Walrath 2010, 234.
25 Walrath 2010, 234‒244. Walrathilla on useita esimerkkejä heikoista pastoreista tässä osassa 
tutkimustaan.



kentällä on aikojen alusta lähtien keskusteltu ihmisen osuudesta pelastukseen. 

Yhdysvalloissa se on ollut keskeinen kysymys läpi sen historian, korostuen 

varsinkin suurien herätyksien aikana26. Näissä teoksissa on nähtävissä 

samankaltaista ajattelua ekseptionalistisen kohtalo-opin kaksinaisessa käsittelyssä. 

Maskuliiniset valmentajat tulevat ja laittavat asiat kuntoon itse. Ekseptionalismi 

itsessään saa heikot valmentajat muuttumaan vahvoiksi valmentajiksi, jotka 

ottavat vastuun ympäristöstään.

4.2.3 Kuolemattomuus ja sen hinta – Joukkue keerygman 
suorittajana

Yksi keskeinen teema elokuvissa on joukkueen fyysisen ja henkisen 

perfektionismin tavoittelu. Joukkue pyrkii valmentajan johdolla saavuttamaan 

perfektionistisen tilan, joka takaa joukkueelle mestaruuden, tai henkisen 

täydellistymisen tappion kautta. Wilbur Zelinsky käsittelee The Cultural 

Geography of the United States kirjassa lyhyesti messianistisen perfektionismin 

käsitettä amerikkalaisen ekseptionalismin heijasteena. Zelinskyn mukaan tämä 

perfektionismin ajatus on kulkenut läpi historian amerikkalaisen ekseptionalismin 

mukana. Tämä käsite on ilmennyt erilaisissa konteksteissa mm. erilaisissa 

uskonnollisissa muodoissa.27

Tämän tutkimuksen lähdemateriaalissa perfektionismilla on keskeinen rooli 

keerygman yhtenä osapuolena. Zelinskyn esiin nostamien esimerkkien tavoin 

messiaaninen perfektionismi toimii ekseptionalistisen idyllin edustajana ja 

heijasteena. Tutkimusmateriaalissa yksilön perfektionismin mahdollisuus liitetään 

joukkueen yhteiseen perfektionismiin. Vaikka yksilö ei pystyisikään toimimaan 

täydellisesti niin joukkueen yhteinen kurinalaisuus nostaa yksilön heikkouden 

joukkuepelin tuoman kollektiivisen täydellisyyden tasolle. Tämä kollektiivinen 

täydellisyys esiintyy niin moraalisena kuin fyysisenäkin täydellisyyden 

tavoitteluna. Tähän täydellisyyteen yhteisö tulee mukaan katsojana eläytyen pelin 

draamankaareen havaiten yhdessä joukkueen kanssa yhteisössä ilmenevän 

epäkohdan, tai vain hetkellisesti eläen ekseptionalistisen ihanteen kokemuksen. 

Joukkueen rooli yhteisön keskellä on siis oman perfektionisminsa kautta 

tuoda esiin ekseptionalistinen yhteisökäsite ja elää se yhdessä yhteisön kanssa. 

Joukkue uhraa itsensä yhteisön edestä osoittaakseen sille ekseptionalismin 

26 Noll 2000, 169‒170.
27 Zelinsky 1992, 61‒64.
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merkityksen. Yhteisökuvauksessa mainituista kahdesta käsittelytavasta riippuen 

yhteisö kokee joko pysyvän tai hetkellisen restoraation. 

Tämä perfektionismin tavoittelu ei ole kuitenkaan jokaisessa elokuvassa 

kaikilta osa-alueiltaan selkeän tavoitteellista, vaikka useimmissa asia näin onkin. 

Joissain elokuvissa joukkueen moraalinen täydellisyys ei ole tavoite ja fokus on 

fyysisessä tai sosiaalisessa täydellisyydessä. Sosiaalisella täydellisyydellä 

tarkoitetaan tässä yhteydessä joukkueen hioutumista sosiaaliseksi ”perheeksi”, 

minkä kautta se saavuttaa rituaalin tavoitteen. Lopputulos on kuitenkin sama. 

Joukkue saavuttaa tietyn perfektion tason, joka heijastuu yhteisöön ja aiheuttaa 

siinä muutoksen.

4.2.4 Amerikkalainen ekseptionalismi yleisen rituaalisen 
keerygman punaisena lankana

Elokuvien keskiössä on yleisen rituaalisen keerygman näkökulmasta katsottuna 

kolme tekijää: ekseptionalistinen yhteisö, profeetallinen valmentaja ja 

perfektionistinen joukkue. Pelkistetty kuva voidaan jakaa seuraavanlaiseen 

rakenteeseen: Yhteisö on kadottanut otteen ekseptionalistisesta olemuksestansa. 

Roolinsa tiedostava tai tiedostamaton profeetallinen valmentaja tuo muutoksen 

yhteisöön. Hän luotsaa itsensä uhraavan joukkueen rituaaliseen prosessiin, joka 

nostaa heidät hetkeksi fyysisen, moraalisen ja/tai sosiaalisen täydellisyyden 

tasolle. Tämän täydellisyyden kautta kaikki kolme osapuolta kokevat hetkellisesti 

erikoisen asemansa maailmassa. Tämä kokemus saa aikaan muutoksen kaikissa 

osapuolissa. Rituaaliseen prosessiin liittyy kulkeminen mestaruustaistoon asti 

kyseisen lajin sisällä. Viimeinen taisto joko voitetaan tai hävitään. Huolimatta 

lopputuloksesta itse prosessi on saanut yhteisön heräämään ja aiheuttaa 

muutoksen.

Prosessin lopputulos jakautuu kahteen vaihtoehtoon. Ensimmäisessä 

skenaariossa yhteisö löytää samaistumalla joukkueeseen ongelmakohtansa ja 

korjaa sen. He saavat kokemuksen kautta otteen ekseptionalistisesta 

olemuksestansa ja palaavat takaisin siihen. Toisessa skenaariossa yhteisössä oleva 

ekseptionalismi on kuollut pysyvästi tai sitä ei ole ollut koskaan olemassakaan. 

Joukkue saavuttaa hetkeksi otteen tästä ekseptionalismin kokemuksesta ja se 

kantaa yksilön pois kuolleesta yhteisöstä tai yksilö jää kuolevaan yhteisöön 

muistelemaan tätä hetkellistä otetta katoavasta erikoisuudesta. 



4.3 Vasemmalta oikealle, jokaiselle jotain –  Elokuvien 
taustakeerygmat 

Taustakeerygmat voidaan jakaa kuuteen eri luokkaan, jotka ovat feminismi, 

rotuteema, suuronnettomuus, pienen kaupungin kuolema, likainen peli, sekä 

evankelikaalisuus. Elokuvien taustakeerygmoiden suhde ekseptionalismin 

menetykseen on aina paikallinen mutta useissa tapauksissa se heijastetaan 

laajemmin kokonaiskulttuuriin. Teeman jättäminen paikalliseksi ilman 

kokonaiskulttuurista referenssiä on enemmänkin poikkeuksellista.

4.3.1 Kadotettu paratiisi / Lunastettu paratiisi – Rotuongelmien 
kaksijakoinen käsittely 

Cager: Theyre trying to take our dignity away from us.

Valmentaja Haskins: Your dignity is inside you. Nobody can take 

something away from you you dont give them.

-Elokuvasta Glory Road

Tämän luokan sisällä on neljä elokuvaa, jotka voidaan jakaa kahteen osaan: 

pienen etelän kaupungin rotuerotteluongelmat ja suuren kaupungin 

slummiutumisen ongelmat. Tässä luokassa näkyy myös idyllin kohdalla oleva 

kahtiajako. Pienessä kaupungissa tapahtuvissa elokuvissa näemme restoraation 

ekseptionalistiseen idylliin. Suurkaupunkielokuvien kohdalla oli selkeästi 

nähtävissä pysyvästi kadotetun idyllin ja sieltä pakenemisen teemoja. 

Pienen etelän kaupungin rotuongelmien ratkaisua käsitteli kaksi elokuvaa: 

Glory Road ja Remember the Titans. Molemmissa elokuvissa taustakeerygma oli 

hyvin samankaltainen. Glory Road kertoo siitä kuinka Gordon Haskell tulee 

nuorena valmentajana valmentamaan köyhän Texas Westernin 

koripallojoukkuetta El Pasoon vuonna 1966. Häneltä puuttuu rahoitus ja se tekee 

joukkueen menestyksekkäästä luotsaamisesta mahdotonta. Haskell päätyy 

ratkaisuun, jossa hän värvää mustia pelaajia, jotta saisi joukkueesta 

kilpailukykyisen. Elokuva kertoo valmentajan ja joukkueen yhteisestä matkasta 

läpi väkivaltaisen ja syrjivän etelän. Haskellin myöntyessä mustien pelaajien 

pelityylin sekoittamiseen hänen omaan valkoiseen kurinalaiseen valmennukseensa 

alkaa menestystä tulla. Joukkue joutuu pelaamaan kovan henkisen ja fyysisen 
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väkivallan paineen alla. Elokuvan loppupuolella joukkue on jo luovuttamassa 

mutta se sinnittelee ja voittaa kansallisen mestaruuden. Elokuvan lopussa 

kerrotaan kuinka joukkueen menestys vaikutti suoraan siihen että rotuerottelu 

college-koripallon sisällä loppui. Joukkue uhrasi itsensä rodullisen tasa-arvon 

alttarilla. Se sinnikkäästi suoritti rituaalin menestyksekkäästi loppuun ja sai 

palkinnon. Yhteiskunta muuttui.

Remember the Titansissa taustakeerygma on  samankaltainen. Pienessä 

Alexandrian kaupungissa Virginiassa 1970-luvulla kouluissa lopetetaan 

segregaatio. Koulujen yhdistyttyä yhdistetään jalkapallojoukkueetkin. Vanha 

valmentaja Bill Yoast, joka on tuonut paljon menestystä kaupungille joutuu 

siirtymään syrjään. Uusi musta valmentaja Herman Boone tulee hänen  tilalleen. 

Yoast jää kuitenkin apuvalmentajaksi, koska haluaa tukea poikiaan. Elokuva 

kertoo yhteisön sosiaalisista paineista, siitä kuinka joukkueen yksilöt oppivat 

toisistaan ja muodostavat roturajat rikkovan siteen toisiinsa. Lopulta molempien 

valmentajien parhaat puolet tuovat menestyksen. 

Molemmissa elokuvissa joukkueelle tulee uusi valmentaja yhteisön 

ulkopuolelta. He tulevat yhteisön keskelle itsekään tietämättä roolinsa merkitystä. 

Molempia valmentajia motivoi voimakas voitontahto ja he tekevät muutoksia 

itsekkäistä motiiveista. He ovat hyviä mutta motiivien korostuksella heidät 

tiputetaan yhdeksi ihmiseksi muiden joukkoon. Valmentajia kuvataan oikeina 

ihmisinä oikeissa paikoissa. Se mitä elokuvan aikana tapahtuu ei ole vain heidän 

ansiotaan, vaan se on myös kohtalonomaista johdatusta. Yhteisön käsittely näissä 

elokuvissa poikkeaa toisistaan. Remember the Titans-elokuvassa pienen 

kaupungin koko elämä muuttuu joukkueen suorittaman rituaalin myötä. Glory 

Road kuvaa laajempaa muutosta koko koripalloyhteisössä.

Glory Road elokuvassa Gordon Haskellin motivaattorina toimii pienen 

koulun rahattomuus. Kaikki urheilubudjetin rahat menevät jalkapalloon ja hänen 

koripallojoukkueelleen ei jää mitään. Hänelle roturajojen rikkomiselle on aluksi 

hyvin pragmaattiset syyt. Muut joukkueet eivät halua mustia pelaajia. Mustat 

pelaajat ovat hyviä ja hän saa heidät kouluun ilmaiseksi. Hän siis keksii 

käytännön ongelmaan käytännön ratkaisun. Ajan kanssa Haskell kuitenkin 

huomaa mitä on pelissä. Hän ja joukkue nousevat korkeammalle ja korkeammalle 

suorittamalla onnistuneesti rituaalia, joka tekee heistä voittamattomia. He ovat 

heikkoja mutta joukkueen keskinäinen side tekee heistä vahvoja.



Elokuvien yleisessä rituaalisessa keerygmassa painottuu maskuliinisuus. 

Valmentaja kuvataan äärimmäisen fyysisenä johtajana. Hän piiskaa joukkueen 

maksimaaliseen fyysiseen kuntoon ja odottaa myös suoraan maksimaalisia 

tuloksia. Pelikuviot pidetään yksinkertaisina ja suoraviivaisina. Tarkoituksena on 

voittaa puhtaalla tahdolla. Jonkin verran menestystä alkaa tullakin mutta ei 

kuitenkaan tarpeeksi. Vasta kun mustat ja valkoiset ihmiset joukkueen sisällä 

tulevat todellisesti yhteen ja sulautuvat yhdeksi kokonaisuudeksi, joukkue 

menestyy. Rituaali on täydellistetty.

Molemmissa elokuvissa keskeinen taustakeerygma on siis mustien ja 

valkoisten kulttuurien toimintatapojen parhaiden puolien yhdistäminen 

yhteistyössä. Elokuvissa on molemmissa yhteneväinen taustakeerygma. 

Joukkueiden sisällä musta ja valkoinen kulttuuri integroituu yleisen rituaalisen 

keerygman kanssa. Lopputulos on täydellinen rituaalinen onnistuminen, jonka 

kautta integraatio levittäytyy koko yhteisöön. Tätä kokonaisuutta vahvistaa vielä 

molemmissa elokuvissa korostettu todellisiin tapahtumiin perustuva asetelma. 

Integraatio palauttaa yhteisön ekseptionalistisen luonteen. Glory Roadin lopussa 

oleva teksti-insertti antaa hyvän kuvan tästä. Elokuvan finaalipeli oli Kentuckya 

vastaan. Joukkueen valmentaja oli Adolph Rupp, joka on yksi menestyneimmistä 

college-koripallovalmentajista kautta aikojen. Insertin aluksi esitellään se mitä 

pelaajille ja valmentajalle tapahtui. Tämän jälkeen luodaan historiallinen konteksti 

elokuvalle kertomalla kuinka Haskell pääsi Hall of Fameen vuonna 1997. Tämän 

jälkeen kontekstia laajennetaan kertomaan pelin merkityksestä koko college- 

koripallokulttuurille.

Adolph Rupp recruited the first black player in Kentucky's history 

before stepping down in 1972 with 876 wins, 

the second most in NCAA history.

In 1997 the university of Kentucky hired Tubby Smith,

the school's first black head coach.

He led the Wildcats to a National Title his first season.

The Texas Western victory over Kentucky has been called

one of the greatest sports upsets of all time,

and the most important game in the history of

college basketball.

20



21

 

Elokuvissa Coach Carter ja Sunset Park käsitellään vähemmistöjen 

kokemaa slummiutumisen ongelmaa kaupunkiympäristössä. Elokuvissa on 

taustalla pysyvästi menetetty ekseptionalistinen idylli. Kaupungin getoissa ihmiset 

ovat menettäneet toivonsa ja elämä on yhtä suurta kärsimysten sarjaa 

sukupolvesta toiseen. Näissä elokuvissa teema on yhteneväinen mutta asetelma on 

mielenkiintoisella tavalla erilainen. Molemmissa elokuvissa käsitellään high 

school-koripalloa ja molemmat sijoittuvat moderniin aikaan. Sunset Park on 

kuvattu vuonna 1997 ja Coach Carter vuonna 2005. 

Coach Carterissa uusi valmentaja ottaa sivutoimisen työn vastaan 

Richmondin high schoolissa Kaliforniassa. Hän saa siitä huonoa palkkaa ja tekee 

työtä altruistisista motiiveista. Koulu on huonomaineinen ja sen oppilaat 

valmistuvat huonolla prosentilla. Carter on koulun entinen oppilas ja tähtipelaaja, 

joka on collegen kautta päässyt käsiksi hyvään elämään. Elokuvassa korostuu se 

kuinka koulu ja  alue olivat aikoinaan hyvää seutua mutta nyt tämä idylli on 

pysyvästi menetetty. Carter tulee voimakkaiden ideaalien kanssa ja pistää asiat 

järjestykseen äärimmäisellä fyysisellä ja henkisellä kurilla. Pelaajilta vaaditaan 

paljon niin kentällä kuin akateemisestikin. Hän ei voi muuttaa aluetta takaisin 

idyllikuvan mukaiseksi vaikka sitä haluaisikin, mutta hän voi auttaa pelaajiansa 

pakenemaan parempaan tulevaisuuteen. Hänen tarkoituksensa on saada pelaajat 

luottamaan itseensä ja mahdollisuuksiinsa. Kaikki eivät tätä halua ja osa  jättäytyy 

pois. Kuitenkin ne, jotka voittavat itsensä ja suorittavat Carterin rituaalin 

kunnialla läpi selviävät ulos menetetyltä maalta ja pääsevät pakenemaan collegeen 

ja sen kautta parempaan elämään. 

Coach Carterissa yhteisö vastustaa Carterin toimintaa aktiivisesti. 

Elokuvassa yhteisön jano ekseptionalistiseen kokemukseen on niin suuri, että se 

yrittää päästä Carterista eroon, koska hän vaatii pelaajilta menestystä myös 

oppiaineissa. Pelaajat eivät saavuta tarpeeksi hyvää akateemista tasoa, joten Carter 

lopettaa joukkueen peluuttamisen siksi aikaa, kunnes taso saadaan kuntoon. 

Pelaajat ymmärtävät tämän mutta vanhemmat ja muu yhteisö vastustaa Carterin 

ratkaisua. Vanhempien ja kouluyhteisön mukaan pelaajilta ei pitäisi vaatia 

akateemista osaamista, koska he eivät kuitenkaan pysty jatkamaan collegeen. 

Pelaaminen high schoolissa tulee olemaan heidän suurin saavutuksensa. Tämä 

pakenemista estävä teema tulee esiin myös muissa elokuvissa, joissa yhteisöä 

kuvataan pysyvästi menetettynä idyllinä.



Coach Carterissa aluksi näyttää siltä, että rituaali ei onnistu täysin. 

Osavaltion mestaruuspeli hävitään paikalliselle huippukoululle. Mutta se mitä 

tapahtuu pelin jälkeen paljastaa katsojalle kuitenkin rituaalin todellisen 

merkityksen. Joukkue on pukuhuoneessa ja valmentaja alkaa puhua. 

Well, not quite your storybook ending, huh? 

Not for us, anyway. 

But you men played like champions. 

You never gave up. 

And champions hold their heads high. 

What you achieved goes way beyond the win-loss column 

or what's gonna be written 

on the front page of the sports section tomorrow. 

You've achieved something 

that some people spend  their whole lives trying to find. 

What you achieved is that ever-elusive victory within.28

 

Pohjimmiltaan rituaalissa ei ollut kysymys pelistä. Rituaalin tarkoitus oli 

saada joukkueen yksilöt voittamaan omat sisäiset ongelmansa ja ottamaan vastuun 

omasta elämästään. Tämä tapahtui ja rituaali onnistui. Todellisiin tapahtumiin 

perustuva teema jälleen kerran vahvistaa tämän. Elokuvan lopputeksteissä 

kerrotaan nuorten onnistuneesta tulevaisuudesta; siitä kuinka jokainen heistä pääsi 

pois menetetystä idyllistä ja sai paikan collegessa. Tämä sisäisen maailman voiton 

teema nousee esiin jo hiukan aikaisemmin elokuvan loppupuolella olevassa 

pelaajan keerygmaattisessa puheessa.

Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. 

It is our light, not our darkness that most frightens us.

Your playing small does not serve the world. 

There is nothing enlightened about shrinking 

so that other people won't feel insecure around you. 

We were all meant to shine, as children do. 

It's not just in some of us, it's in everyone. 

And as we let our own light shine, 

28 Coach Carter: Loppupuhe pukuhuoneessa n. 128 minuutin kohdalla.
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we unconsciously give other people permission to do the same.

As we are liberated from our own fear, 

our presence automatically liberates others.29 

Kyseinen puhe on sekularisoitu muunnos Marianne Williamsonin tekstistä, 

joka löytyy hänen kirjastaan A Return to Love: Reflections on the Principles of A 

Course in Miracles30. Williams on eräänlainen moderni synkretistinen new-age-

ajattelija, jonka kirjat ovat olleet suosittuja Yhdysvalloissa.

Sunset Park-elokuvassa taustakeerygma on samankaltainen Coach Carterin 

kanssa. Tässä elokuvassa on kuitekin muutamia eroavaisuuksia,  jotka tekevät sen 

kerronnasta erilaisen. Se on ainoa tämän alaluokan elokuvista, joka ei ole 

todellisiin tapahtumiin perustuva. Se on myös ainoa elokuva, jossa valmentaja on 

valkoinen keski-ikäinen nainen, joka ei tiedä koripallovalmennuksesta mitään. 

Hän ottaa työn aluksi vain rahan vuoksi, jotta saisi tarpeeksi varoja muuttaakseen 

pois alueelta. Tässä elokuvassa valmentajan elämä on yhtä sotkuinen kun 

joukkueenkin yksilöiden elämä. He kuitenkin kasvavat yhteen keskinäisen 

rakkauden kautta. Samalla peli kasvattaa heitä jokaista ja menestystä alkaa tulla. 

Valmentaja alkaa opiskelemaan itsenäisesti valmennusta. Pelaajat alkavat ottaa 

pelin tosissaan ja saavat jonkin verran menestystä. 

Kun vuosi päättyy, joukkue ja valmentaja ymmärtävät oman paikkansa 

suuressa suunnitelmassa. Pelaajat alkavat valmistautua tosissaan seuraavaan 

vuoteen, koska he nyt uskovat omiin mahdollisuuksiinsa ja poispääsyn ajatukseen. 

Valmentaja näkee oman paikkansa slummikoulussa auttamassa nuoria eteenpäin 

kuolleesta idyllistä.

Näiden kahden elokuvan taustakeerygmana on ajatus siitä, että getoissa 

amerikkalainen idylli on kuollut. Kyseiset kaupunginosat ovat menetettyä maata 

ja ainoa keino vähemmistöön kuuluvalle yksilölle palauttaa oma asemansa 

ekseptionalistisessa idyllissä on raivata tiensä sinne itse.

29 Coach Carter: Opetustilanne liikuntasalissa n. 106 minuutin kohdalla.
30 Williamson 1992, 190‒191. ”Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is  
that we are powerful beyond measure. It is our light, not our darkness that most frightens us. We 
ask ourselves, Who am I to be brilliant, gorgeous, talented, fabulous? Actually, who are you not to 
be? You are a child of God. Your playing small does not serve the world. There is nothing 
enlightened about shrinking so that other people won't feel insecure around you. We are all meant  
to shine, as children do. We were born to make manifest the glory of God that is within us. It's not 
just in some of us; it's in everyone. And as we let our own light shine, we unconsciously give other 
people permission to do the same. As we are liberated from our own fear, our presence 
automatically liberates others.” 



Vaikka nämä elokuvat jakaantuvatkin kahteen alakategoriaan niin niiden 

kaikkien takana on kuitenkin yksi perusajatus: vähemmistöön kuuluvien ihmisten 

oikeus tasa-arvoiseen ja kunniakkaaseen elämään yhteiskunnassa yhdessä 

enemmistön kanssa. Pienistä kaupungeista kertovissa elokuvissa integraatio ja 

rinnakkainasuminen nousee ensisijaisesti esiin suorana ilmaisuna. 

Suurkaupunkeihin sijoitetut kerronnat keskittyvät eskapismiin mutta niidenkin 

takana on sama kysymys: Onko integraatio ja vähemmistöjen tasa-arvoinen 

kohtelu toteutunut Yhdysvalloissa? Menneisyyteen sijoitetut kerronat muuttavat 

pienen yhteisön tasa-arvoiseksi muuten epätasa-arvoisessa ympäristössä. 

Nykyisyyteen sijoitetut elokuvat taas kertovat ekseptionalistisesti kuolleesta 

yhteisöstä pakenemisen olevan mahdollista. Yleistä rituaalista keerygmaa 

käsitellään vähemmistöjen näkökulmasta suhteessa roturistiriitoihin 

Yhdysvalloissa ja vastaus kysymykseen on ei.  

4.3.2 Eksistentiaalista ahdistusta ja katoava maailma –  Pienen 
kaupungin ongelmat

Tässä alakategoriassa käsitellään erilaisia pienten yhteisöjen ongelmia. Muissakin 

kategorioissa löytyy pieniä yhteisöjä mutta näiden elokuvien taustakeerygmaan 

kuuluu oleellisesti yhteisön asemaan liittyvät ongelmat. Muissa kategorioissa 

olevat pieniin yhteisöihin keskittyvät elokuvat fokusoituvat muihin teemoihin.

Tämän kategorian elokuvissa kuvataan keerygmaa painottaen joko yksilön 

tai yhteisön kokemusta. Yksilöön painottuvat elokuvat ovat Friday Night Lights ja 

Hoosiers. Yhteisöön tarttuvat teokset ovat Radio ja The Final Season.  

Yksilön kautta keerygmaa lähestyvät elokuvat keskittyvät hahmojen 

eksistentiaaliseen ahdistukseen kuolevan yhteisön metaforana. Näissä elokuvissa 

taustakeerygman fokukseen on otettu yleiseen rituaaliseen keerygmaan kuuluva 

messianistinen perfektionismi ja sitä käytetään heijasteena menetetyn 

ekseptionalismin kanssa. Nämä ovat poikkeuksellisia elokuvia siinä mielessä, että 

näissä elokuvissa ei ole erillistä ulkopuolista tekijää, jota heijastetaan yleiseen 

rituaaliseen keerygmaan. 

Friday Night Lightissa ja Hoosiersissa molemmissa keskeisenä 

taustahahmotelmana on valmentajien voimakkaasti korostama ajatus fyysisen 

täydellisyyden tavoittelusta. Saavuttamalla fyysisen perfektion pelaajat astuvat 

puolijumalalliselle rajaseudulle, jossa he muuttuvat hetkellisesti fyysisesti ja 

sosiaalisesti kuolemattomiksi. Tämä kuolemattomuuden käsite heijastetaan 

vastaparina kuolevan yhteisön epätäydellisyydelle. Se hetkellisesti heijastaa 
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valonsa siihen johdattaen yhteisön kokemaan tämän ekseptionalistisen olemuksen 

kollektiivisesti, kunnes pelaajat viimeisen pelin jälkeen palaavat ihmisyyteen ja 

katoavat kuolevaan yhteisöön takaisin. Tässä kategoriassa näkyy molemmissa 

taustalla aikaisemmin esiin tuotu pysyvästi menetetty ekseptionalistinen idylli.

Hoosiers kuvaa pienen Indianalaisen yhteisön high school-

koripallojoukkuetta. Vanha valmentaja on kuollut ja koulun rehtori on pyytänyt 

uudeksi valmentajaksi vanhan ystävänsä. Uusi valmentaja on ollut poissa 

kouluvalmennuksesta, koska kymmenen vuotta aikaisemmin oli lyönyt oppilasta. 

Vuosi on 1954. Valmentaja vie joukkueen kansalliseen mestaruuteen. 

Valmentajan menneisyyden ja apuvalmentajan alkoholismin kautta elokuvassa 

rakennellaan eräänlaista lunastusteemaa, jossa toisen mahdollisuuden kautta tulee 

onnistuminen. Tämä teema jää kuitenkin sen verran irralliseksi, että sitä ei voida 

nähdä taustakeerygmana. Sen sijaan taustakeerygmaksi nousee yleisen rituaalisen 

keerygman sisäinen problematisointi. 

Tätä problematisointia kuvaa mielenkiintoisella tavalla Hoosiersissa käyty 

keskustelu naispuolisen opettajan ja valmentajan välillä. He puhuvat joukkueen 

tähtipelaajasta, joka oli niin kiintynyt vanhaan valmentajaan, että hän lopetti 

pelaamisen tämän kuoltua. Uusi valmentaja on käynyt keskusteluja hänen 

kanssaan ja jättänyt päätöksen jatkosta pojalle. Opettaja on sitä mieltä, että 

opinnot ovat koripalloa tärkeämpi panostuksen kohde pojan kohdalla, koska se 

antaa tälle mahdollisuuden yhteisöstä pakenemiseen. Valmentaja on asiasta eri 

linjoilla.

Opettaja: Mr Dale can I talk to you. Leave him alone allright. 

He is a real special kid and I have high hopes for him and... 

...I think if he works really hard 

he can have an academics scholarship to a college 

and get out of this place. 

Valmentaja Dale: Why, you have something against this place? 

Opettaja: For him, yes I do. He could do better.

Valmentaja Dale: You know he is a genius, 

because everyone says he is. 



I would have thought that a basketball scholarship 

would have made a lot of sense. 

Opettaja: Have you ever seen him play? 

One thing that ever comes here in hickory 

is a train and its here only for a five minutes... 

...Basketball scholarship... 

You know a basketball hero around here is treated like a God. 

How can he ever find out what he can really do. 

I dont want this to be the high point of his life. I have seen them, the 

real sad ones, they sit around the rest of their lives talking about the 

glory days when they were seventeen years old. 

Valmentaja Dale: You know most people would kill 

to be treated like a God for just a few moments.

Opettaja: Gods come pretty cheap these days, dont they, 

I mean to put a leather ball into an iron hoop. 

I hate to tell you this mr Dale but it is only a game.31

Opettaja jää tässä asiassa häviölle. Poika tulee pelaamaan ja asiaa ei 

käsitellä enempää suorassa dialogissa. Joukkue nousee ja voittaa mestaruuden. 

Elokuvan lopussa kuvataan mestaruusseinää 35 vuotta myöhemmin. Pelaajat ovat 

saavuttaneet rituaalinsa onnistuneella suorittamisella sosiaalisesti kuolemattoman 

paikan yhteisön mythoksessa ja he ovat kadonneet sen historiaan.

Sama hetkellisen sankaruuden teema nousee esiin Friday Night Lightissa. 

Koko elokuva elää saman kriisin keskellä, joka nousi esiin myös Hoosiersissa. 

Friday Night Lightsin kerronnassa ulospääsyn mahdollisuus on selkeämmin esillä 

mutta teema pysyy samana. Vain harvat ja valitut voivat saada mahdollisuuden 

poispääsyyn kuolevasta yhteisöstä. Suurin osa pelaajista katoaa kuolevan pienen 

kaupungin kitaan. Tästä on lukuisia esimerkkejä läpi elokuvan ja ne teemoitetaan 

eri tavoin. Boobie Miles on joukkueen tähtipelaaja. College ja unelma 

ammattilaisuudesta on jo edessä. Hän on kuitenkin ylimielinen. Hän ei treenaa 

kunnolla vaan luottaa omaan luontaiseen osaamiseensa. Ylimielisyys kostautuu ja 

31 Hoosiers: Valmentajan ja opettajan keskustelu käytävässä n. 22 minuutin kohdalla.
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hän loukkaantuu pysyvästi. Unelma päättyy siihen. Hän ei ole akateemisesti 

lahjakas ja hänen loistokas tulevaisuutensa katoaa. Toisessa esimerkissä Don 

Billingsley on keskinkertainen pelaaja, jonka isä, entinen jalkapallotähti, 

kohdistaa tähän jatkuvaa henkistä ja fyysistä väkivaltaa, koska poika pelaa 

huonosti. Lopulta selviää että isä tekee niin, koska pelaaminen high schoolissa on 

ainoa hyvä asia mitä poika tulee koskaan kokemaan ja se kantaa läpi hänen 

elämänsä.

Mielenkiintoinen kohtaus, jossa tätä hetken kuolemattomuutta käsitellään 

tapahtuu paikallisessa kahvilassa. Kaksi pelaajaa, Mike ja Christian, ovat 

syömässä kun entinen mestaruuden voittanut pelaaja tulee heidän luokseen 

perheensä kanssa. 

Mies: Mike. How you doing. (He kättelevät)

Mike: Good.

Mies: Hows that Gaines treating you. Keeps you boys in line. Keeps 

you all perfect. (Hymyilee.)

Mike: We´re gettin there.

Mies: All right. Hows your Mama.

Mike: Fine sir.

Mies: Listen you mind if we get a quick shot real quick with kid. 

(Osoittaa perhettään.)

Mike: Sure.

Mies: (Nostaa pienen tytön.) Here we go sweetie. Lets take a 

picture with my baby girl and the next Texas championship 

quarterback. 

(Antaa lapsen Mikelle) 

Wheres the damn camera. 



(Vaimo etsii käsilaukusta.) 

Listen boy, remember every minute of this, I am telling you right now. 

(Valmistelee kameraa) 

Youre seventeen but it goes fast. Dont sleep. 

Dont waste a second of it. Because before you know it 

(Napsauttaa sormiaan.) 

Its done. Nothing but babies and memories. You hear me. 

Smile (Sanoo lapselle.) Smile baby smile. Say mojo, say mojo. 

I tell you what (Sanoo Mikelle.) wont you hold her for a little while. 

Babysit her for us for couple of hours. 

We'll get a few drinks and will be back in few hours. Allright. 

(On lähdössä vaimonsa kanssa.) 

Just kidding with you. Come here sweetie. Go with your mom. 

(Antaa lapsen tämän äidille. Kättelee Miken kanssa) 

Thank you. Hey, Hey. Bring it home. Aha, bring one of these home. 

Gets you one of these. 

(Näyttää mestaruussormustansa.) 

Christian, 

(Katsoo Christiania.) 

Gets you one of these, boys. Right here. 

(Taputtaa rintaansa ja lähtee.)32

Amerikkalainen ekseptionalismi sellaisenaan kuin se on mytologisoitu on 

kuollut. Pienessä kaupungissa ainoa tapa päästä hetkellisesti kiinni siihen on high 

school-joukkueen hetkellinen perfektionismi kentällä. Se nostaa pelaajan kerran 

elämässään kokemaan ekseptionalismin itsessään ja hänen loppuelämänsä kulkee 

haikaillen takaisin siihen kokemukseen. Tämä hetkellinen jumalallisuus on 

tavoiteltavaa, sillä se tulee olemaan suurimmalla osaa pelaajista elämän 

huippukohta. Friday Night Lightissa viimeisen pelin viimeisellä puoliajalla 

valmentaja puheessaan tuo tämän tyhjentävästi esiin.

Valmentaja Gaines:  Well, it's real simple. 

You got two more quarters and that's it. 

Now most of you have been playing this game for ten years. 

32 Friday Night Lights: Keskustelu hampurilaisravintolassa n. 12 minuutin kohdalla.
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You got two more quarters and after that 

most of you will never play this game again as long as you live. 

You all have known me for a while... and for a long time now, 

you've been hearing me talk about being perfect. 

Well, I want you to understand somethin'. 

To me, being perfect...is not about that scoreboard out there. 

It's not about winning. 

It's about you and your relationship to yourself 

and your family and your friends. 

Bein'perfect... is about being able to look your friends in the eye... 

and know that you didn't let them down. 

Because you told ' em the truth. 

And that truth is, is that you did everything that you could. 

There wasn't one more thing that you could've done. 

Can you live in that moment... as best you can with clear eyes... 

and love in your heart? With joy in your heart. 

If you can do that, gentlemen, then you're perfect. 

I want you to take a moment... 

and I want you to look each other in the eyes. 

I want you to put each other in your hearts forever. 

Because forever's about to happen here in just a few minutes. 

I want you to close your eyes... 

and I want you to think about Boobie Miles, who is your brother. 

And he would die to be out there on that field with you tonight. 

And I want you to put that in your hearts. 

Boys, my heart is full. My heart's full. Ivory.

Joukkue: Our Father... Who art in heaven, hallowed be thy name. 

Thy kingdom come,thy will be done... On earth as it is in heaven. 

Give us this day our daily bread... and forgive us our trespasses. 

As we forgive those who trespass against us. 

Lead us not into temptation but deliver us from evil. 

For thine is the kingdom... The power and the glory forever. 

Amen! 



That's it, baby!33

Tässä lainauksessa tulee esiin mielenkiintoisella tavalla yleiseen rituaaliseen 

keerygmaan kuuluva ajatus joukkueesta yhteisön edustajana. Joukkue antaa 

kaikkensa ja johdattaa yhteisön kokemaan hetken ekseptionalista ylpeyttä. 

Joukkue kulkee perfektionismin tietä loppuun saakka. Viimeinen rukous ennen 

viimeistä uhria ja peli loppuu siihen. Hoosiers kuvaa tätä ihannoivasti. Pienen 

kylän poikien suurin saavutus koskaan. He saavat kokea hetken 

transsendentiaalisuuden, mikä jää koulun seinälle ikuisiksi ajoiksi. Se on elämän 

tarkoitus. Friday Night Lights kuvaa samaa asiaa raaemmalla tavalla. 

Aikaisemmat rituaalin suorittajat tuodaan jatkuvasti esiin muistutuksena siitä 

yksilön epätäydellisyydestä ja mikä hinta tällä uhrilla on pelaajalle. Hänen 

loppuelämänsä kulkee sen varjossa.

Tämän kategorian kaksi muuta elokuvaa fokusoituvat yhteisöön yksilön 

sijaan. The Final Season kertoo Norwayn pienestä kaupungista Iowassa. 

Kaupunki on pienestä koostaan huolimatta voittanut 18 osavaltion mestaruutta 

high school-baseballissa. Elokuva kerrotaan lähinnä uuden valmentajan Ken 

Stockin kautta. Hän aloittaa kuuluisan valmentajan Jim Van Scoyocin apulaisena 

ja he voittavat 19 mestaruuden 1990-luvun alussa. Seuraavalle kaudelle hän 

joutuu itse päävastuuseen. 

Elokuvan keskeinen taustakeerygma on pienen kaupungin murros 

kehityksen edessä. Kaupuki elää baseballista. Mutta kehitys ottaa heidät kiinni. 

Koulu pakkoliitetään muiden lähialueen high schoolien kanssa 

kustannustehokkuuden vuoksi. Tätä tuulimyllyä vastaan taistellaan läpi elokuvan. 

Uusi valmentaja ottaa viimeiseksi kaudeksi vastuun ja johtaa joukueen 

kahdenteenkymmenenteen mestaruuteensa.Viimeinen kausi päättyy ja koulut 

integroidaan. Elokuvan lopussa tulee teksti-insertti, joka summaa elokuvan 

keskeisen teeman:

In may of 1991, Norway High School was closed forever 

and Iowa lost its baseball capital. 

Jim Van Scoyoc retired from teaching after 27 years. 

He spent three years in the Detroit Tigers farm system, 

and now works for PERFECT GAME, evaluating young players. 

33 Friday Night Lights: Viimeisen pelin viimeisen puoliajan puhe n. 93 minuutin kohdalla.
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Kent Stock coached baseball at Belle Plaine High School from 1993-

1996. He is now principal of Oak Ridge school in Marion, Iowa. 

Almost half of all Norway High School baseball players 

played in college. 14 of those played professional baseball. 

Since Norway High School was closed, the Norway town team, 

pony league and little league teams have won 

a combined total of 20 champioships. 

Since the merger...

...Madison High School has never won a state championship.34

The Final Seasonissa tulee esiin aikaisemmissakin tämän kategorian 

elokuvissa keskeiseksi noussut kuolemattomuuden teema. Elokuvan viimeinen 

kohtaus kulkee palkintokaapin ohi, jonne valmentaja asettaa viimeisen pokaalin. 

Elokuva on täynnä uskonnollista kuvastoa, jolla pyritään vahvistamaan pelin 

merkitystä kaupungille. Urheilulla on samanlainen traditionaalinen merkitys kuin 

uskonnolla. Uuden valmentajan ottaessa työn vastaan vanha valmentaja antaa tälle 

kuuluisan mailan, jonka oli saanut oppi-isältään. Tämä on eräänlainen 

paimensauvan vaihto. Kohtaus liittyy yleisen rituaalisen keerygman kuvauksen 

vahvistamiseen elokuvassa. 

Taustakeerygma on selkeä ja alleviivattu: suuren kaupungin mentaliteetti 

tuhoaa ekseptionalistiselta idylliltä sen tärkeimmät ominaisuudet. Taloudellisen 

tehostamisen nimissä tehty koulujen yhdistäminen vie ne mukanaan. Norwayn 

ekseptionalistinen luonne kuitenkin säilyy. Sen nappulaliigassa menestys jatkuu. 

Tätä teemaa käsitellään myös muilla tasoilla. Suuresta kaupungista tullut 

ongelmanuori löytää elokuvan aikana paikkansa maailmasta baseballjoukkueen 

kautta. Hänen isänsä, jolla on suuren kaupungin kiireinen elämä, ei ole osannut 

kasvattaa häntä ja vasta pienen yhteisön ekseptionalismi tuo merkityksen hänen 

elämäänsä. Tässä elokuvassa taustakeerygma nousi esiin harvinaisen selkeästi. 

Radio on elokuvana hiukan erikoisempi. Elokuvassa kuljetetaan 

ihmisyyteen ja sen arvoon liittyviä teemoja läpi elokuvan. Vasta sen lopussa 

34 The Final Season: Lopputeksti.



paljastuu taustakeerygman tarkoitus. Elokuva kertoo Andersonin, pienen Etelä-

Carolinalaisen kaupungin jalkapallojoukkueesta. Vuosi on 1976. Kaupungissa 

kulkee ostoskärryjen kanssa kehityshäiriöinen nuori musta mies. Hänen 

lempinimensä on Radio, koska hän keräilee radioita. Valmentaja ottaa hänet 

siipiensä suojaan ja tekee hänestä lopulta apuvalmentajan. Elokuva kertoo nuoren 

miehen tuomasta ristiriidasta yhteisön ja joukkueen välillä. Häntä kiusataan 

kunnes hän pääsee henkisesti osaksi joukkuetta. Paikalliset boosterit35 herra Clayn 

johdolla yrittävät saada tämän ulos koulusta, koska hän häiritsee joukkueen 

voitontavoittelua. Kaikki epäonnistuminen ja menestyksen puute kaadetaan 

valmentajan ja tämän suojatin päälle.

Elokuvassa näyttäisi aluksi, että rituaali epäonnistuu. Rituaalin 

tärkeimmäksi määrittelyksi on nostettu voittaminen. Joukkue ei saavuta 

mestaruutta. Yhteisö syyttää valmentajaa, koska Radion läsnäolo on häirinnyt 

valmentajaa ja joukkuetta. Valmentaja kohtaa yhteisön puheessa elokuvan lopulla. 

Tässä kohtauksessa aukeaa uusi näkökulma. Rituaali sen yleisessä merkityksessä 

on ehkä epäonnistunut mutta tällä kaudella rituaalin luonne on kuitenkin 

poikkeuksellisesti muuttunut.

 Clay: This man is a disruptive force in our community... 

...and represents a threat to our students.

Rehtori: Thank you, Mr. Clay. Okay, Okay. 

l understand how some of you might be feeling. 

All l am asking is that if we decide that 

there's no other way around this... 

...that we dole out as little hurt as possible.

Clay: Fine. Honeycutt, is there anything you'd like to add?

Valmentaja Jones: Evening, Del. Don. 

Del ja Don: Harold.

Valmentaja Jones: Evening, everyone.

35 Booster on yhteisöön kuuluva joukkueen rahoittaja.
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Kaikki: Evening.

Valmentaja Jones: (To the principal while taking coffee) Hi, Lou.

Rehtori: How you doing?

Valmentaja Jones: I'm good. I'm good. How are you?

Rehtori: Good. I was gonna call you.

Valmentaja Jones: You got a crowded shop tonight, Del.

Del: Yeah, coach.

Valmentaja Jones: I think y'all know my wife, Linda, and my daughter,  

Mary Helen.

Linda: Evening.

Kaikki: Evening, ma'am.

Valmentaja Jones: Well, l had a talk with Radio this morning. 

I told him, in not so many words, that we might be looking 

at some changes. It didn't take long to see the more l talked... 

...the more he didn't understand me. 

We got a lot of that going on around. When I was playing, 

I had a coach... ...he used to tell me to keep my priorities straight. 

He'd say, ''Son, you figure out what's important. 

You push everything else aside.'' 

I love football. I love everything about it. 

I love Friday nights when you look for a win... 

...and Saturday morning when you found one. 

But that's not what's important right now. 

We got ourselves a young man we're not thinking about. 



The same young man who could hardly talk when we first met him... 

…and now he's making announcements 

in the morning over the loudspeaker. 

Same young man who got himself a football letter last fall...

...but never wears it, because he can't afford a jacket. 

Now we're asking him to leave.

Clay: Harold, we are not asking--

Joku: The man's not done, Frank.

Valmentaja Jones: I know some of you don't know or don't care... 

...about all that Radio's learned over these past few months. 

Well, the truth is... ...we're not the ones who've been teaching Radio. 

Radio's the one been teaching us. 

The way he treats us all the time... 

...is the way we wish we treated each other even part of the time. 

I know something's gotta happen here. 

I know some changes gotta be made. 

And I know I can't let what happened last season happen again. 

So I've decided to step down as head football coach.

Joku: See what you've done, Frank.

Valmentaja Jones: I'd like to keep teaching, if that's all right. 

I'll keep an eye on Radio, make sure he stays out of trouble. 

And I'd like to spend more time... 

...with a few other folks I've neglected over the years... 

...while l still have a chance to. Much as l love this game, 

it's not half as important as setting that right. 

That was a pretty good cup, Del. 

Thank y'all. 

Good night.36

36 Radio: Dialogi parturissa valmentajan ja paikallisten välillä n. 98 minuutin kohdalla.
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Taustakeerygman voi tiivistää seuraavaan lauseeseen: Rituaalin 

onnistuminen ei ole oleellista, jos yhteisön moraalinen ekseptionalismi on 

kateissa. Tässä elokuvassa käsitellään perfektionismin teemaa käänteisesti. 

Yhteisö estää rituaalin onnistumisen, koska se on menettänyt otteensa moraaliseen 

ekseptionalismiinsa. Valmentaja on epäonnistunut rituaalin suorittamisessa mutta 

se johtuu siitä, että rituaalia tärkeämpää on elämä ja oikeudenmukaisuus. Vaikka 

hän rakastaakin jalkapalloa niin lopulta kyseessä on kuitenkin vain urheilulaji. 

Elämä ja toisten kunnioittaminen ajaa sen edelle. Tämän vuoksi hän ottaa aikaa 

perheelle ja Radiolle tulevaisuudessa. 

Tässä kategoriassa olevissa elokuvissa taustakeerygmana käsitellään pienen 

yhteisön asemaa muuttuvassa maailmassa ja yksilön asemaa siinä. Elokuvissa 

käytetään yleisen rituaalisen keerygman tasoja pohtimaan muutoksia 

yhteiskunnassa sekä yksilön paikkaa yhteisön keskellä ja sen edustajana. 

4.3.3 Naisten voimautumisen käsittely joukkueurheilun kautta
Tämän kategorian elokuvat voidaan jakaa kahteen alakategoriaan: elokuviin, jotka 

käsittelevät naisten joukkueurheilua ja elokuviin, jotka käsittelevät 

naisvalmentajaa miesten joukkueen johtajana. Molempia alakategorioita 

yhdistävät naisen aseman ja feminismin käsittely HSCS-elokuvien kontekstissa. 

Toisessa kategoriassa käsitellään naisurheilun asemaa ja toisessa HSCS-

joukkuetta valmentavan naisvalmentajan asemaa yhteisöissä. Feminismi nousee 

siis kaikkien elokuvien taustakeerygmaksi. Naisten urheilua käsitteleviä elokuvia 

ovat The Winning Season, Believe in Me ja The Mighty Macks. 

The Winning Season on kolmesta elokuvasta erikoisin. Koripallovalmentaja 

Billin elämä on mennyt kovaa alamäkeä ja hän on päätynyt alkoholisoituneeksi 

tiskaajaksi ravintolaan. Hän saa uuden mahdollisuuden palata valmentajaksi. 

Kyseessä on tyttöjen high school-joukkue. Hän ottaa työn vastaan mutta ei hoida 

sitä kunnolla. Joukkueen tytöt ovat moderneja, määrätietoisia ja tiedostavia naisia. 

Valmentaja alkaa arvostamaan heitä ja lopulta joukkue hioutuu yhteen saavuttaen 

sosiaalisen perfektion. Bill alkaa valmentaa kunnolla ja joukkue alkaa 

menestymään. Elokuvassa käsitellään tässä tutkimuksessa esiin tulleita yleisen 

rituaalisen keerygman elementtejä mutta muista elokuvista poiketen niitä 

käsitellään pitkälti huumorin kautta. Elokuvassa on kohtaus, jossa valmentaja 

yrittää käyttää yleiseen rituaaliseen keerygmaan kuuluvia ideologisia lausahduksia 

saadakseen heidän pelinsä kuntoon ja tyttöjen vastaukset kritisoivat humoristisesti 

niitä. 



Valmentaja Bill: For now on we are running practices morning and 

afternoons. From now on until after the season I dont want you to 

think anything but basketball. I  dont want you even to dream about 

Anything else.

 Abby: What about school work?

Valmentaja Bill: Yeah, allright, schoolwork. Basketball and 

schoolwork.

Lisa: We cant forget about our families.

Valmentaja Bill: No, no, family is important. I am not asking you to 

take that literally...

Tamra: What about global warming? 

Valmentaja Bill: Excuse me?

Tamra: The planet. Its dying. Its kinda a big deal.

Wendy: Yeah, dont you care?

Valmentaja Bill: Allright, allright. I dont want you to think anything 

but basketball, school work... what did you say?

Lisa: Families.

Valmentaja Bill: Families and global warming. Okay, got it?

Joku: Yes.

Valmentaja Bill: I want you to treat these like they are your babies. 

(Tarkoittaa koripalloa.)
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Tamra: Treat these like your babies? Its an sexist analogy. You 

should tell us to treat them like our pets.37

Dialogi jatkuu vielä eteenpäin samalla aihepiirillä. Elokuvassa luodaan 

tämänkaltaisia vastakkainasetteluja tyttöjen ja Billin maailman kanssa. Elokuvan 

loppupuolella joukkue ilmaisee haluavansa fyysisesti yhtä rankkaa treenausta kuin 

koulun poikienkin joukkue. Valmentaja toimii näin ja tuloksena on mestaruus; 

naisten joukkue pystyy samaan kilpailutasoon kuin miestenkin joukkue. 

Elokuvan mieshahmot ovat lähes poikkeuksetta heikkoja tai tyhmiä. 

Naishahmot ovat taas henkisesti vahvoja ja tiedostavia huolimatta erilaisista 

rankoista tilanteista, joita heidän elämässään on. Keskeisenä keerygmaattisena 

taustana on voimakas naiskuva ja naisten urheilun merkitys yhtä tärkeänä kuin 

miesten urheilu. Tätä peilataan yhteisöön, joka menestyksen tultua kiinnostuu 

joukkueesta.

Believe in Me ja The Mighty Macks ovat kaksi hyvin samankaltaista 

elokuvaa. Rakenteellisesti ja keerygmaattisesti ne eivät poikkea toisistaan 

paljoakaan, vaikka elokuvissa onkin paljon erilaisia elementtejä toisiinsa 

verrattuna. Believe in Me elokuvassa nuori miesvalmentaja, Clay Driscoll, tulee 

vuonna 1964 valmentamaan poikien high school-joukkuetta pienen kaupungin 

kouluun. Sekaannuksen vuoksi hänelle jääkin naisten joukkue ja hän vihaisena 

tekee työnsä huonosti. Hän lämpeää joukkueelle kuitenkin nopeasti ja alkaa 

eräänlaiseksi isähahmoksi heille. Elokuvan aikana hän tekee joukkueesta 

voittavan ja tyttöjen itsetunto alkaa nousta. Yhteisö ei rahoita joukkueen toimintaa 

kunnolla elokuvan aikana, koska poikien urheilu on paljon tärkeämpää. Elokuvan 

keskeinen sanoma tiivistyy valmentajan vaimon esiin tuomaan havaintoon tyttöjen 

asemasta pienen maalaisyhteisön keskellä. Valmentajalla on vaikeuksia löytää 

suhtautumistapaa tyttöjen valmentamiseen. Edellisessä pelissä joukkueen pelaajaa 

oli tönitty kentällä ja pelaaja ei ollut vastannut takaisin samalla tavalla. 

Jean: Its not about coaching. Its about how boys and girls are 

different. Especially country girls. I should know. We are like our 

mamas. Aiming to please.

37 The Winning Season: Motivaatiopuhe urheilusalissa n. 25 minuutin kohdalla.



Clay: You?

Jean: Clay, Clay. Boys can do what they want and always could. You 

had that freedom. But not girls here. Unless you give it... Their mamas  

wash the clothes and cook and help in the fields and raise the kids and 

never complain. Theyre tough. Clay and their daughters are tough 

and they wont break.

Clay: I practise them as hard as I practise boys.

Jean: Let them play with the same rules as the boys. Give them 

permission to be who they are. Think for themselves. Some girl bumps  

them. Let them bump back... hard.38  

Elokuvassa suoritettavan rituaalin merkitys on yhteisöllinen ja yksilöllinen. 

Joukkueen naiset saavat kokea ensimmäistä kertaa voimautumista ja yhdessä 

tekemisen tuomaa onnistumista. Samalla yhteisö herää naisen tasapuolisen 

aseman hyväksymiseen ja kytkeytymiseen yhteisön ekseptionalistisen luonteen 

kanssa.

Mighty Macks käsittelee samaa aihetta eri kontekstissa. Tässä elokuvassa 

valmentaja on myös nainen ja se onkin ainoa elokuva, jossa naisten joukkueella 

on naisvalmentaja. Elokuvan taustalla on köyhä katolinen koulu ja sen 

vanhoilliseksi kuvattu ajatusmaailma, jossa naisten urheilu ei ole ensisijainen 

resurssien sijoituskohde. Elokuva kertoo naisten koripallojoukkueesta ja heidän 

valmentajastaan. Elokuvan struktuuri on hyvin samankaltainen Believe in Me 

elokuvan kanssa. Tässä elokuvassa pieni maalaisyhteisö on korvattu suljetulla 

katolisella yhteisöllä. Elokuvan rakenne etenee myös samantyyppisiä uomia 

pitkin. Joukkue joutuu taistelemaan omasta paikastaan yhteisön keskellä. Ilmapiiri 

on täysin joukkuetta arvostamaton. Tästä huolimatta joukkue kokee menestystä ja 

yhteisön nunnat ja johtava pappi lopulta kääntyvät joukkueen kannattajiksi ja 

tukijoiksi. Mighty Macksissa nousee kuitenkin näistä kahdesta elokuvasta  

korostetummin esiin yleisen rituaalisen keerygman struktuuri, jolla pyritään 

perustelemaan naisen tasavertaisuuden ja oman elämän hallinnan tärkeyden 

merkitys. 

38 Believe in Me: Valmentajan ja tämän vaimon keskustelu autossa n. 18 minuuutin kohdalla.
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Kouluyhteisön suhtautuminen naisten koripallojoukkueeseen on 

ratkaisevassa asemassa sen rahallisten ongelmien ratkaisuun. Abbedissa ottaa 

johtavaa pappia salaa vastustaen riskin ja antaa omasta salarahastostaan ison 

summan rahaa, jolla hän auttaa joukkuetta pääsemään peleihin. Tämä johtaa 

suoraan siihen, että joukkue menestyy ja saa paljon näkyvyyttä. Tämä taas johtaa 

siihen, että vanhemmat alkavat tukea koulua varoillansa. Koulu pelastuu 

perikadolta.

Toiseen segmenttiin tässä kategoriassa kuuluu kaksi elokuvaa: Wildcats ja 

Coach. Näiden elokuvien yhdistävä tekijä on se, että niissä molemmissa 

naisvalmentaja valmentaa poikien joukkuetta. Tässä tutkimuksessa on käsitelty 

kolmattakin elokuvaa, jossa asetelma on sama, Sunset Parkia, mutta syy miksi se 

ei ole tässä kategoriassa on se, että Sunset Parkissa ei käsitellä feminismin teemaa 

millään tavalla.

Molemmat elokuvat ovat hyvin yksinkertaisia ja niiden keskeinen teema on 

korostetulla tavalla sama. Naisvalmentaja saa sattuman kautta työn poikien 

joukkueen valmentajana high schoolissa. Wildcatsissa laji on jalkapallo ja 

Coachissa koripallo. Molemmat valmentajat kokevat syrjintää yhteisöltä ja 

joukkueelta. Molemmat valmentajat voittavat ihmiset puolellensa ja näyttävät, että 

nainen pystyy samaan kuin mieskin: johdattamaan joukkueen mestaruuteen. 

Molemmissa elokuvissa on olemassa yhteisön heräämisen struktuuri. Wildcatsissa 

se on korostetun tietoinen ja strukturoitu, Coach elokuvana taas poukkoilee 

enemmän ja sen käänteet poikkeavat ajoittain yleisen rituaalisen keerygman 

strukturoinnista. Tästä huolimatta se on perusajatukseltaan samankaltainen 

muiden elokuvien kanssa.

Taustakeerygmana siis toimii ajatus siitä, että nainen pystyy samaan kuin 

mieskin. Naisvalmentaja johtaa joukkueen mestaruuteen rituaalin onnistuneen 

suorittamisen kautta ja se herättää yhteisön ekseptionalistisen itsekäsityksen 

kautta näkemään tämän.

4.3.4 Suuronnettomuus – Yhteisön kriisi ja joukkueurheilun 
rooli sen keskellä

Tähän alakategoriaan kuuluu kaksi elokuvaa: Hurricane Season ja We Are 

Marshall. Elokuvien keskeinen taustakeerygma liittyy koulujen joukkueurheilun 

yhteisöjä parantavaan voimaan. Molemmissa elokuvissa laajempaa yhteisöä 

kohtaa suuronnettomuus, mikä jättää yhteisöön syvät haavat. 



We Are Marshall sijoittuu Huntingtoniin, West Virginian keskellä. Pieni 

kaupunki on rakennettu terästehtaan ympärille. Kaupungissa on pieni Marshallin 

yliopisto. Yhteisö on pieni jalkapalloa rakastava teollisuuskaupunki. Elokuva 

alkaa vuodesta 1970. Elokuvan alussa koulun jalkapallojoukkue kuolee lento-

onnettomuudessa. Elokuva keskittyy pienen kaupungin suruun. Koulu on aikeissa 

lopettaa jalkapallo-ohjelman, koska sen eteenpäin vieminen tuntuu mahdottomalta 

melkein kaikkien viimeisen vuoden pelaajien ja henkilökunnan kuoltua. Yhteisö 

kuitenkin haluaa sen jatkuvan. 

Uusi valmentaja tulee kaupunkiin. Hän on ainoa, joka on suostunut 

ottamaan työn vastaan. Myöhemmin selviää, että se johtuu myötätunnosta. Hän 

luki tapahtumasta ja halusi olla jollain tavalla auttamassa yhteisöä. Valmentaja 

kerää yhteen joukkueen jäljellä olevista nuorista. 

Elokuvassa kuvataan paljon surua ja se keskitetään kaupunkia johtavan 

teollisuuspomon kamppailuun uutta joukkuetta vastaan. Hän haluaisi, että koko 

jalkapallo lopetetaan, koska hänen oma poikansa kuoli onnettomuudessa ja suru 

on liian suuri. Usein vastustava hahmo kuvataan pahaksi mutta tässä elokuvassa 

hän on vain rikkinäinen. Elokuvan lopulla hän alkaa käsitellä suruaan ja lopettaa 

joukkueen vainoamisen. 

Tässä elokuvassa taustakeerygmalla on kaksi ulottuvuutta. Ensimmäinen on 

urheilun yhteisöä yhdistävä voima. Toinen on jatkuvuuden tärkeys. Elämän 

suurien tragedioiden ei saa antaa viedä sitä mikä on hyvää. Tämä nousee esiin 

selkeimmin jos vertaamme vanhan ja uuden valmentajan rituaalien tarkoitusta. 

Elokuvan alussa lyhyesti korostetaan lentokoneessa vanhan valmentajan 

filosofiaa, jonka mukaan vain voitto merkitsee mitään. Kaikissa joukkueissa 

voitto on tärkeää. Uuden valmentajan kohdalla keerygma kuitenkin muuttuu 

tilanteen vaatimalla tavalla. Tämä tulee esiin kohtauksessa, jossa valmentajat 

kohtaavat toisensa kirkossa ennen kuin he vievät joukkueen kuolleiden pelaajien 

muistomerkille ennen viimeistä peliä. 

Jack Lengyel: He was right, you know.

Red Dawson: Who is right?

Jack Lengyel: Your boy, Tolley. Winning is everything and nothing 

else matters. I have said that so many times myself that I have lost 
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count. It doesent matter what sport. It doesent matter what country. 

Any coach who’s worth a darn in this business believes those words. 

In fact... when I came here for the first time in my life. Heck maybe 

first time in the history of sport suddenly it is just not true anymore. At  

least not here not now, no. You see Red, it doesent matter if we win or 

lose. Its not even about how we play the game. What matters that we 

play the game. 

That we take the field and we suit up and we keep this program alive. 

We play the game and red I am telling you one day, not today and not 

tomorrow, not this season probaply or the next either... 

...but one day, we'll wake up and be like every other team, 

in every other sport, where winning is everything and nothing else 

matters. 

And when that day comes, well... ...that's when we'll honor them.39 

Poikkeuksellisesti tragedia ohittaa yleisen rituaalisen keerygman päämäärän. 

Se on laitettu sivuun ja joukkue suorittaa rituaalia jatkuvuuden vuoksi. Rituaali ei 

saa kuolla, koska ilman sitä kaupunki menettää jotain suurta. Rituaalin yleisen 

merkityksen myötä korostuu sen yhteisön surua parantava merkitys. Joukkue 

yhdistää yhteisön uudelleen yrittämällä parhaansa ja pitämällä pelin elossa.

Tässä on tämän taustakategorian keskeinen teema. Katastrofin keskellä 

paikallinen koulu-urheilu rakentaa maailmaa uudestaan. Se pitää yhteisön kiinni 

juurissaan ja muistuttaa sitä sen ekseptionalistisesta luonteesta. Rituaalin 

suorittaminen on tärkeää, koska se tuo jatkuvuutta. Tässä elokuvassa korostuu 

urheilun uskonnollinen luonne yhteisön koossapitäjänä kriisin keskellä.

Tämä teema nousee esiin myös kategorian toisessa elokuvassa. Hurricane 

Seasonissa kuvataan New Orleansia hurrikaani Katrinan iskiessä kaupunkiin. 

Aluksi kaupungin high schoolien harjoittelu tulevaa koripallokautta varten lähtee 

käyntiin normaalisti. Yllättävä katastrofi kuitenkin muuttaa kaiken. Koko 

kaupunki joutuu kaaoksen valtaan ja normaali elämä unohdetaan täysin. Elokuva 

kertoo pienen high schoolin keskinkertaisen joukkueen, John Aaron Patriotsin, 

tarinan. 

 Kuukausi hurrikaanin jälkeen joukkueen valmentaja tapaa tuhoutuneessa 

koripallosalissa yhden pelaajistaan, joka on menettänyt kaiken. Tämä 

39 We Are Marshall: Valmentajien välinen keskustelu kirkossa n. 94 minuutin kohdalla.



pakonomaisesti turvaa ajatukseen, että seuraavana päivänä pidetään harjoitukset,  

koska kausi alkaa viikon päästä. Valmentaja uskoo, että kautta ei tule mutta on 

niin kosketettu pojan tuskasta, että lupaa tulla harjoittelemaan vaikka kaksistaan 

jos muita ei ole tulossa. Pelin merkitys ainoana henkisenä pelastusreikänä 

korostuu suuren elämänkriisin kohdalla. Tässä elokuvassa joukkueurheilua 

selkeästi ja avoimesti pidetään verrannollisena uskontoon ihmisen koossapitäjänä 

kriisin keskellä. 

Pelaajia tulee mukaan eri kouluista samasta syystä ja he kokoavat 

joukkueen. Valmentaja korostaa joukkueen merkitystä turvapaikkana. Vaikka 

maailma salin ulkopuolella onkin sekaisin niin joukkueen sisällä on turvallista. 

Tässä urheilun uskonnollinen vaikutus sidotaan yleisen rituaalisen keerygman 

kanssa. Vaikka aiheen käsittely tapahtuu eri kulmasta ja eri painotuksin, kuin We 

Are Marshallissa niin taustakeerygma on sama. Koulun joukkueurheilulla on 

kyky parantaa haavat ja saada elämä uuteen nousuun katastrofin keskellä. 

Elokuvissa urheilulle annetaan yhtä suuri painoarvo kriisinhallinnassa kuin 

yhteiskunnalle ja järjestäytyneelle uskonnolle. We Are Marshall keskittyy 

urheilun merkitykseen perinnön jatkajana. Se toimii tärkeän kulttuurisen 

mythoksen kuljettajana ajassa, jossa se on hukkua surun keskelle. Joukkueella oli 

suuri tehtävä varmistaa, että ekseptionalistinen yhteisökuva jatkuu 

katkeamattomana ja ne jotka ovat menneet pois muistetaan vielä pitkään. 

Hurricane Seasonissa urheilu nähdään myös uskontona. Sen tehtävä on auttaa 

ihminen läpi mullistuksesta jonka edessä ihminen on täysin avuton. Se antaa 

turvaa ja yhteisöllisyyttä. Se parantaa ihmisen.

Jälleen kerran finaalipelin puoliajalla taustakeerygma avataan kunnolla. 

Elokuvan aikana joukkueessa on kuljetettu hahmoa, joka on sulkeutunut 

totaalisesti kriisin jälkeen. Hän lakkasi puhumasta hurrikaanin iskettyä 

kaupunkiin. Pelaaja on kulkenut joukkueen mukana ja saanut kokea rituualin 

suorittamisen parantavan vaikutuksen mutta se kulminoituu tähän hetkeen. 

Valmentaja pitää suuren palopuheen, jossa hän valaa uskoa pelaajiin. Valmentaja 

korostaa sitä kuinka he ovat selvinneet hurrikaani Katrinasta. Tämän vuoksi he 

voivat selvitä pelin loppuosasta. Saarna on niin vaikuttava, että se herättää mykän 

pojankin puhumaan. Tapahtunut ihme herättää joukkueen taistelemaan ja voitto 

on edessä. 
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Valmentaja Collins: You were exiled by a hurricane. Fellows. 

You lost your homes. People that you love. 

You were even called refugees in your own country. 

You are not refugees you are americans. Patriots even. 

And a whole lot of folks thought you would never succeed. 

But thats allright. Thats okay. 

Because no matter what happens tonight. 

Youve already won. Because you refused to give up on yourselves. 

You refused to give up on your teammates. 

And you refused to give up on New Orleans. 

Who in this locker room is gonna give up tonight. 

Youve already faced the storm. Youve looked in to that monster. 

Youve looked it in the eye and you survived it. 

Because you are here, you are here and you have already won.  

I need you to give me sixteen minutes. 

Give yourself sixteen minutes of your best. 

And win or lose, you will always have this moment. 

You will always have each other. And you will always have yourself. 

Who wants to play some basketball. 

I do coach: sanoo mykkä poika ja kaikki ovat ihmeissään.

Valmentaja Collins: (huutaen) Who wants to play some basketball. 

Koko joukkue: I do coach. 

Valmentaja Collins: (huutaen) Who wants to play some basketball. 

Koko joukkue: I do coach. 

Valmentaja Collins: (huutaen) Whos gonna play some basketball. 

Koko joukkue: I am coach. 

Valmentaja Collins: (huutaen) Lets play some basket....



Huutoa.40

 Puheessa korostuu pelin merkitys kriisin keskellä. Joukkueen jäsenet ovat 

selvinneet hurrikaanista. He ovat jo voittajia. Peli on opettanut heidät selviämään 

elämästä. Tämän kategorian elokuvien taustakeerygmaksi muodostuu rituaalin 

merkitys elämän ja kulttuurin elossapitäjänä. Koulu-urheilun jatkuvuus suojelee 

yksilöä, yhteisöä ja kulttuuria itsensä kadottamiselta. Näissä elokuvissa 

keerygman merkitys ei ole sen problematisoinnissa yhteisön sisältä nousevan 

epäkohdan kanssa. Näissä elokuvissa ulkopuolinen uhka uhkaa kadottaa yhteisön 

ekseptionalistisen luonteen mutta rituaalin suorittaminen pitää sen elossa.

4.3.5 Mikään ei ole niin kuin ennen – Likainen peli ja 
ekseptionalismin häpäiseminen

Likaisen pelin alakategoriaan kuuluu kaksi elokuvaa. Blue Chips ja The Program.  

Näissä elokuvissa teema on sama mutta lähestymistavat ovat vastakkaiset. Blue 

Chips on draamaelokuva, mikä kertoo Los Angelesissa sijaitsevan Western 

Universityn koripallojoukkueesta. Elokuva kertoo valmentajan ja pelaajien 

kiusauksista. Elokuvassa tehdään heti aluksi selväksi, että voittaminen on kaikista 

tärkeintä. Voittaminen on niin tärkeää, että se on tuhonnut pelin syvimmän 

olemuksen.

Taustalla oleva yhteisö jaetaan kahteen osaan. Koulun vallankahvassa olevat 

ihmiset ja muut, joita peilataan median kautta. Elokuvassa keskustellaan koulu-

urheilun ammattimaistumisen tuomasta korruptiosta. Joukkue on häviökierteessä 

ja uusi kausi alkaa. Valmentaja on vihainen ja erikoinen persoona, joka heitetään 

ulos kauden viimeisestä pelistä. Ennen seuraavaa kautta hän etsii uusia pelaajia, 

joille antaa koripallostipendi. Valmentaja on värikäs persoona mutta silti 

rehellinen. Hän on epätäydellinen mutta moraalinen. Läpi elokuvan hän joutuu 

kilpailemaan korruptiota vastaan. Muiden koulujen boosterit lahjovat 

huippupelaajia tulemaan omiin kouluihinsa. Häntäkin houkutellaan lähtemään 

mukaan lahjontaan. 

 Lopulta valmentaja itsekin pitkän kamppailun jälkeen lankeaa mukaan 

tähän peliin. Hän ottaa mukaan lahjottuja pelaajia ja joukkue voittaa mestaruuden. 

Valmentaja kuitenkin herää todellisuuteen. Hän huomaa oman lankeemuksensa ja 

pitää voiton jälkeen asiasta puheen pelaajilleen. Tämän jälkeen hän voiton 

40 Hurricane Season: Finaalipelin puoliajan puhe n. 85 minuutin kohdalla.
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jälkeisessä lehdistötilaisuudessa kertoo kaiken julkisesti. Kohtaus on pitkä mutta 

siinä tulee mielenkiintoisella tavalla esiin monia asioita tämän tutkimuksen 

ytimestä. 

Toimittaja Ed: (Nostaa käden ylös.) Coach. 

Valmentaja Bell: Yeah, Ed. 

Toimittaja Ed: I gotta ask this question or I wouldnt be doing my job. 

Would you care to comment on the rumor that you arranged 

an automobile be purchased to Neon Bordeaux.

…

Valmentaja Bell: You know Ed, 

you just have to get your mind out of the gutter. 

You know you just gotta start thinking straight. 

I mean its right there in front of you. 

For Christs sake it wasnt an automobile. It was a fully loaded Lexus.

(Yleisö nauraa.) 

Valmentaja Bell: The damn car had everything in it. It had everything,  

didnt it happy. I mean it was fully loaded, wasnt it. 

Happy: (Nauraa.) No, no it was a nuclear surfboard, remember. 

(Naurua)

Valmentaja Bell: You know, the damn thing is Ed that Neon, 

he didnt want it. He didnt want the car. He didnt want it. 

He didnt ask for anything, but you know. He wasnt for sale, 

but we got it for him anyway. 

I.. I mean personally it would have been a hell of a deal. 



A good price. I mean what did Neon do tonight. Anybody Knows? 

How many boards did Neon have? 

Joku yleisöstä: Thirteen.

Valmentaja Bell: Thirteen boards, well there you are. 

It would have been a hell of a deal. Can you imagine, 

can you imagine what Neon would have done, 

if we would have tried to give him a ferrari. 

I mean for Christs sake, he might have scored forty or fifty points. 

I mean who knows. Who knows what he would have done for a ferrari.  

Nah, you know Neon, he didnt take anything. 

He didnt want anything. Some of the others did, 

didnt they Happy. Some of the other kids. What did you give? 

Cars, tractors, You gave a kid a tractor. Another kid we gave a house.  

We gave him a house, didnt we gave a house? 

You know, bags of cash. I dont know what we gave these kids, 

you know, they ask for things and we gave em to them. 

I mean you guys asked me to win and I gave that to you. 

Right. The alumni are all jerking off over there. 

Its the only time the alumni ever jerk off. The night we win. 

Because this aint about education. 

It aint much about winning and it sure aint much about basketball. 

Its about money. Just God damn money. 

Thats what its about Ed. And I bought into it. 

I bought into it big time. I am a big part of the problem.

(Yleisö kohisee) 

Happy: Stick a fork in to this creep. Because he is done. 

He is dead meat. He is finished. 

You will never coach in America again, 

you got that. Try Bulgaria. They will be looking wimps like you. 

Whiners... 
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(Hänet saatetaan ulos ja hän kiroaa valmentajaa koko matkan.) 

Valmentaja Bell: Look at Happy. He is heading to the cash machine. 

He is gonna get himself a linebacker. 

That guy has the best players money can buy. 

A best players money can buy. You know I tell you something else. 

You know some place, 

some place in the America right now there is some ten year old kid. 

He is out there in that playground and he is playing. 

He is drippling between his legs. He is going left. He is going right. 

He is already above the rim and he is stuffing it home. 

You know what is going to happen to this kid. 

Five years from now he is gonna be so outet by agents, 

corporate sponsors and coaches 

and people like me just drooling over this kid. 

Because he is holding our future employment in his hands. 

I mean thats what we all make of this kid. Thats what we have done. 

You know whats the best coaching I ever did. 

It was last season when we went 14-15. 

We had a losing streak but God damn it, 

those kids gave me their heart. They gave me everything they had. 

They played upon maximum of their ability. They gave it everything. 

You know it wasnt good enough. Wasnt good enough for me. 

Wasnt good enough for you. Wasnt good enough for anybody. 

Thats pathetic. I mean its really pathetic. 

I have become what I despise. I cheated my profession. 

I cheated myself. I cheated basketball. 

Theres two words I didnt think would ever come out from my mouth. 

That I didnt think I would ever be able to say... 

… 

...I quit. (Lehdistö kohisee ja valmentaja lähtee ulos.)41

Valmentaja eroaa työstänsä. Elokuvan taustakeerygmassa on pysyvästi 

menetetty ekseptionalistinen idylli. Modernin koulumaailman tehokkuusasetelma 

41 Blue Chips: Puhe lehdistölle elokuvan lopussa n. 95 minuutin kohdalla.



ja raha on tuonut mukanaan korruption, mikä on vienyt mukanaan urheilun 

puhtaan luonteen. Joukkueurheilun luonne ekseptionalismin kuvaajana on 

murtunut ja se on mahdoton saada takaisin. Valmentaja ei pysty elämään tämän 

kanssa ja luopuu urastansa. Elokuvan yhteisökuva on negatiivisin kaikista tämän 

tutkimuksen yhteisökuvista. College-joukkueurheilun kuuluisi edustaa yhteisöä ja 

se on korruptoitunut. Tätä korruptiota ei voi paeta muuten kuin hylkäämällä se 

kokonaisuudessaan. Mielenkiintoinen tämän moraalisen opetuksen vahvistus on 

elokuvan lopussa. Yleisesti jos tämän alagenren elokuva perustuu tositapahtumiin, 

sen lopussa on teksti-insertti, jossa kerrotaan, miten elokuvan kuvaamille ihmisille 

kävi. Blue Chips ei kuulu tähän ryhmään. Sillä ei ole esikuvaa todellisuudessa 

mutta silti sen lopussa on osuus, jossa käydään läpi hahmojen kohtalo. Tämä 

toimii yrityksenä viestiä, että vaikka elokuva on fiktiivinen niin tämä korruptio on 

kuitenkin todellista. Valmentaja eroaa työstään ja hylkää college-urheilun 

kokonaan. Hän siirtyy valmentamaan high school tasolle. Tämä selviää myös 

loppuinsertissä. High schoolista hän löytää vielä pelin syvän olemuksen.

The Program käsittelee samaa korruption teemaa. Elokuvan kulma siihen on 

vain toinen. Elokuvan näkökulma on enemmän pelaajan kautta kulkeva kuin 

strukturaalinen. Elokuvassa taustayhteisö jätetään kasvottomaksi lukuunottamatta 

yksilöitä vallan kahvassa, joita käytetään painostamaan valmentajia ja pelaajia. 

Joukkue on ESU Bulldogs. Peli on College-jalkapallo ja teema on pärjääminen. 

Valmentajaa ei kuvata hyveellisenä johtajana vaan enemmänkin omissa 

maailmoissaan olevana säännöistä piittaamattomana epämääräisenä hahmona. 

Hän on enemmän taustalla oleva hahmo.Valmentaja korjailee pelaajien pahoja 

mokia ilman moraalisia ongelmia. Raha ratkaisee. Hän on heikko persoona, joka 

toimii sen mukaan mitä alumnipuolelta käsketään. 

Peliä kuvataan brutaalina ja karskina. Mentaalipeliä korostetaan. Muissa 

elokuvissa peliä kuvataan enemmänkin puhtoisten sankarien voittoisana retkenä. 

Tässä elokuvassa peli kuvataan barbaarisena sotana. Vaikka voittamisen merkitys 

on kaiken takana, kuten kaikissa elokuvissa, rituaalin kokonaismerkitys on täysin 

hukassa. Elokuvassa käsitellään yksilöiden ongelmia pelikentällä ja sen 

ulkopuolella. Jokainen hahmo tuntuu olevan hukassa todellisuuden ja identiteetin 

kanssa. Peli on likaista ja sääntöjä ei kunnioiteta. Elokuvan keerygma on, että 

yliopistourheilu on sairasta, kuten elämä yleisestikin. Elokuva on yltiönihilistinen 

kuvaus miesten maailmasta. Joukkue voittaa viimeisen pelin mutta mikään ei 

muutu. Seuraavalle kaudelle lähdetään etsimään uusia pelaajia. 
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Elokuvassa käsitellään päihdeongelmia, dopingin aiheuttamia 

raivokohtauksia, yleistä aggressiota, välinpitämättömyyttä. Miehet ovat hulluja ja 

vain naiset yrittävät elokuvassa toimia jonkinlaisena järjen äänenä. The Program 

on poikkeuksellinen elokuva tässä genressä. Se ei edes yritä väittää mitään. 

Yhteisön positiiviset kuvaukset puuttuvat kokonaan elokuvasta. Se toimii omalla 

tavallaan poikkeuksena tässä tutkimuksessa. Elokuvan taustakeerygma ei yritä 

vahvistaa yleistä rituaalista keerygmaa. Taustakeerygmana toimii yleisen 

rituaalisen keerygman kieltäminen. College jalkapallo on mieletöntä ja se ei 

edusta mitään positiivista. Kaikki on vain yhtä suurta korruption ja pahoinvoinnin 

pyörää, mikä pyörii vuodesta toiseen samaa ympyrää. 

Elokuvan keskeinen viesti on yleisen rituaalisen keerygman mielettömyys. 

Todellisuus ei ole sen mukainen. Moraalista ekseptionalismia ei ole olemassa.

Näiden elokuvien keskeinen teema on ekseptionalismin menettäminen. 

Molemmissa elokuvissa yhteisökuvana toimii pysyvästi menetetty tai olematon 

ekseptionalistinen idylli. Toisessa elokuvassa yhteisö on vielä jossain olemassa ja 

valmentaja lähtee etsimään sitä. Toisessa siitä ei ole merkkiäkään.

4.3.6 Jumala kaitsee omiansa – Joukkueurheilu 
herätyskristillisenä analogiana

Herätyskristilliset elokuvantekijät ovat löytäneet tämän kategorian sisältä 

kosketuspintaa oman katsomuksensa kanssa. Tähän kategoriaan kuuluvat elokuvat 

One hit From Home ja Facing the Giants. Tässä kategoriassa taustakeerygma on 

hyvinkin alleviivaava. Tämä johtuu pitkälti elokuvien funktiosta; elokuvat on 

tehty herätyskristillisen maailmankuvan eteenpäin viemiseksi. 

One Hit From Home kertoo alkoholisoituneesta entisestä baseballin 

ammattilaispelaajasta Jimmy Eastonista, jonka polvi on hajonnut. Hän palaa 

kotiin ja on katkeroitunut elämäänsä. Hän velloo itsesäälissä. Taustalla on myös 

käsittelemätön syyllisyydentunne isän kuolemasta. Hän lyö miestä baarissa ja 

joutuu yhdyskuntapalveluun. Hänet pakotetaan valmentamaan college-joukkuetta 

tai menemään vankilaan.

Aloittaessaan valmentamisen Easton ei tee mitään joukkueen eteen. Hän ei 

ole millään tavalla kiinnostunut joukkueesta. Hän kuitenkin ryhdistäytyy, koska 

hänen enonsa erotetaan koulun urheilujohtajan paikalta tämän suojellessa häntä. 

Jimmyn ryhdistäydyttyä hänen polvensa kokee ihmeparantumisen hänen juostessa 

kentällä pelaajan perässä, jota yrittää auttaa.



Jimmy pääsisi takaisin ammattilaiseksi polven parannuttua. Hän joutuu 

valinnan eteen. Hän pääsisi aloittamaan valmennettavan joukkueensa finaalipelin 

päivänä. Hän ymmärtää kuitenkin, että hänen paikkansa on pienessä 

kotikaupungissa poissa suuren maailman houkutuksista. Kotoa löytyy kaikki 

tarvittava. Paluu high school-aikaisen tyttöystävän luokse pistää molempien 

elämät kuntoon ja takaisin Jumalan suunnitelmaan. Jimmy oli onnistunut 

pilaamaan omilla valinnoillaan Jumalan suunnitelman myös tyttöystävänsä 

kohdalla. Jimmyn jätettyä tämän hän oli mennyt naimisiin pettäjän kanssa ja 

lopulta liitto oli päätynyt eroon. Jimmyn palatessa hänen luokseen kaikki on 

jälleen niin kuin pitääkin.

Elokuvassa yleinen rituaalinen keerygma-aines jää irrallisemmaksi 

taustakeerygmasta kuin muissa kategorioissa. Sama tapahtuu tämän kategorian 

toisessa elokuvassa. Tämä johtuu pitkälti siihen, että yleinen rituaalinen keerygma 

nähdään alisteisena taustakeerygmalle, kuten voimme huomata seuraavasta 

esimerkistä elokuvasta One Hit From Home. Kauden päätyttyä valmentaja 

keskustelee pelaajan kanssa elämän tarkoituksesta ja murheista. Alla osuus 

keskustelun loppuosasta.

Valmentaja Easton: I was wrong Brandon. To say you cant trust lifes 

happiness. Trust me. I was wrong. Because true happiness comes 

from within. It comes from knowing that... God will always have our 

back. No matter what. I just want you to know Brandon. I am always 

gonna be there for you. I dont want you to make the same mistakes 

that I did.

Brandon: Thanks, Jimmy.

Valmentaja Easton:  I got something for you. (Antaa kultaisen 

ristikaulakorun.) Its something my dad gave to me and I want you to 

have it.

Brandon: Does the pain ever go away.

Valmentaja Easton:  I dont think it is supposed to. But I do know that 

God gives us the strength and hope to carry on. 
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Brandon: So what now.

Valmentaja Easton:  Well, its the beautiful mystery of life. Only God 

knows. All we can do is have faith.42

 Elokuvissa herätyskristillisyyttä pidetään yhdysvaltalaisuuden syvimpänä 

olemuksena. Molemmissa elokuvissa tämä tulee hyvin selväksi. Elokuvissa on 

hyvinkin yhteneväinen rakenne. One Hit From Home käsittelee taustakeerygmaa 

hiukan enemmän yksilön kautta, kun taas Facing the Giants keskittyy jonkin 

verran suoremmin yhteisöön.

Facing the Giantsin keerygmaattinen rakenne on suoraviivainen. Tämän 

vuoksi siinä nousee hyvin esiin tässä tutkimuksessa avattuja rakenteita.  Pienen 

kaupungin high schoolin jalkapallojoukkueen valmentaja Grant Taylorilla kaikki 

menee pieleen. Hänen joukkueensa ei voita ja joukkueen parhaat pelaajat 

karkaavat muihin kouluihin. Hän ei vaimonsa kanssa saa lasta, vaikka he kuinka 

yrittävät. Hänellä on vanha ja huono auto. Heidän talonsa hajoaa käsiin ja hänen 

hiuksensakin harvenevat. Hän kuulee vahingossa kuinka hän on hyvin lähellä 

menettää työnsä. Valmentaja alkaa vaipua epätoivoon. Hän saa kuitenkin 

inspiraation ja alkaa kynän ja paperin kanssa etsimään Raamatusta ratkaisua 

ongelmaansa. Valmentaja kehittää kokonaan uuden pelifilosofian Raamatusta ja 

sitä kautta hän löytää menestyksen avaimet. Kaikki muuttuu hyväksi nyt kun hän 

on löytänyt tämän oikean toimintatavan. Kaikki aikaisemmin mainitut ongelmat 

ratkeavat. Joukkue ja koko yhteisö inspiroituu tästä uudesta julistavasta tyylistä. 

Se takaa Jumalan suosion yhteisölle ja joukkue alkaa voittamaan.  

Elokuvien taustakeerygmana käsitellään johdatusta. One Hit From Home 

käsittelee sitä yksilön kautta. Valmentajan polvi hajoaa. Hän palaa takaisin kotiin. 

Hän auttaa nuoria pelaajia löytämään johdatusta elämään. Hän löytää oman 

paikkansa ja kaikki asiat palaavat siihen miten niiden kuuluukin olla. Facing the 

Giants elokuvassa viesti on kollektiivisempi. Valmentaja toimii Jumalan 

suunnitelman mukaan. Se voittaa kaikki muut joukkueet tämän vuoksi. Koska 

joukkue ja yhteisö kollektiivisesti toimii Jumalan tahdon mukaan alkaa 

yksilöllekin sataa siunauksia maallisen omaisuuden ja menestyksen muodossa. 

42 One Hit from Home: Valmentajan ja Brandonin keskustelu laiturilla n. 92 minuuutin kohdalla.



Ensimmäisessä elokuvassa yksilön restoraatiota korostetaan hänen 

palatessaan herätyskristilliseen yhteisöön. Toisessa elokuvassa korostetaan 

yhteisön restoraatiota sen palatessa koettuun Jumalan asettamaan tapaan tehdä 

asioita. Taustakeerygmana toimii ajatus siitä, että jos Yhdysvallat niin yksilö- 

kuin yhteisötasolla palaa takaisin Jumalan suunnitelmaan niin, se palaa takaisin 

menestyksen polulle. Yleisen rituaalisen keerygman rakennetta käytetään 

perustelemaan sitä, että herätyskristillinen johdatuksen käsitys ja teologiset 

rakenteet yleisesti ovat sen keskeisiä elementtejä.

4.4 Loppusummeri
Tämän tutkimuksen tulokset kertovat meille erilaisista pyrkimyksistä rakentaa ja 

määritellä yhdysvaltalaista kokonaiskulttuuria. Elokuvien keerygmaattinen 

viestintä pyrkii vahvistamaan ja problematisoimaan amerikkalaista 

ekseptionalismia. Elokuvissa käsitellään laajalti erilaisia teemoja, joilla koetaan 

olevan tärkeä sisällöllinen merkitys ekseptionalistisen idyllikäsityksen 

olemuksessa. Elokuvat vahvistavat yhdysvaltalaisen yhtenäiskulttuurin piirteitä 

mutta samalla kokonaisuudessa korostuu kulttuurin heterogeenisyys ja erilaiset 

näkökulmat yhteisön ekseptionalistiseen luonteeseen.

Materiaalina valitut elokuvat olivat mielenkiintoisia siinä merkityksessä, 

että kyseinen tässä tutkimuksessa määritelty alagenre kantaa mukanaan 

voimakkaita ideologisia tunnekokonaisuuksia. Vaikka enemmistö materiaalista ei 

ollutkaan taiteellisesti korkealaatuista niin teoksiin kuitenkin sisältyy monia 

piirteitä, mitkä tekevät niistä mielenkiintoisia. Yhdysvaltalaisessa kulttuurissa 

joukkueurheiluun liitetyt mielikuvat kulkevat niin ideologisella, poliittisella, 

uskonnollisella kuin tunteenkin tasolla. Aiheeseen liitetyt monet elementit 

antavatkin mahdollisuuden uniikkiin katsantoon yhdysvaltalaisen kulttuurin 

keskelle.

Tämän tutkimuksen tuloksissa voimme nähdä viitteen hyvin tunnettuun 

salaattikulhovertaukseen43, jossa korostuu yhdysvaltalaisen kulttuurin 

yhtenäisyyden ja moninaisuuden keskinäinen jännite. Vaikka käsitteellä 

tarkastellaankin lähinnä etnisyyttä ja assimilaatiota niin voimme nähdä elokuvien 

struktuurissa samoja piirteitä. Niiden taustalla on käsitys kokonaiskulttuurisista 

43 Michael d'innocenzo ja Josef P. Sirefman määrittelevät salaattikulhovertauksen kirjan 
Immigration and Ethnicity: American Society – ”Melting Pot” or ”Salad Bowl” esipuheessa. 
Salaattikulhon ajatuksessa Yhdysvallat on kuin salaattikulho, jonka erilaiset osat ovat toisistaan 
erotettavissa mutta joita yhdistää kastike. Yhdysvalloissa on siis erilaisia maahanmuuton myötä 
tulleita erilaisia etnisiä kulttuureja, joita yhdistää kokonaiskulttuurinen sidos.

52



53

ajatuksista, joiden tulkinta eroaa erilaisten kulttuuristen kontekstien kuvailujen 

myötä. Näiden elokuvien maailmassa on olemassa yhdysvaltalainen 

kokonaiskulttuuri, mutta myös erilaisia alueiden ja ryhmien kulttuurien muotoja, 

joista jokaisella on oma tulkintansa kokonaiskulttuurista. Siinä merkityksessä 

nämä elokuvat heijastelevat myös todellisuutta ja sitä elävää näkemyksien ja 

kulttuurien jännitettä, mistä yhdysvaltalaisuus muodostuu. 

E pluribus unum, monesta yksi kuvaa tätä yhdysvaltalaista kulttuurikuvaa hyvin.
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