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1 Johdanto 

Urheilun voidaan katsoa olevan ilmaus yhteiskunnasta, jonka kautta voidaan ilmaista 

niitä arvoja ja perinteitä, joita yhteiskunnassa vallitsee (Creedon 1994). Rauhan aikana 

mediassa ylistetään sankaruutta, joka on saavutettu urheilun kautta. Menestyneitä 

urheilijoita palkataan mainoskasvoiksi sekä lasten ja nuorten esikuviksi. Urheilija voi 

myydä urheilumenestyksellään kaikkea juustosta pesuaineisiin, unohtamatta tietenkään 

täytettyjä patonkeja, autoja, ruoansulatusjugurtteja ja parranajokoneita. Urheilijoiden 

avulla kerätään lahjoituksia ja värvätään kummeja kehityismaiden lapsille. Vuoden 

aikana ansioituneimmat urheilijat saavat myös kunnian astella tasavallan presidentin 

itsenäisyyspäivän juhliin yhteiskunnan muiden tärkeiden vaikuttajien seurassa. 

Aktiivisen kilpaurheilu-uran päätyttyä ei ole aivan harvinaista, että nämä 

yhteiskuntamme nykysankarit asettuvat ehdolle esimerkiksi eduskuntavaaleihin ja 

jatkavat yhteiskunnallista vaikuttamistaan kansanedustajina. Voitaneen siis sanoa, että 

urheilulla on hyvinkin tukeva jalansija suomalaisessa yhteiskunnassa, joka 

kansainvälisissä vertailuissa on sijoittunut yhdeksi maailman tasa-arvoisimmaksi 

yhteiskunnaksi (Global Gender Gap Report 2012). Kuitenkin yhteiskunnassamme on 

edelleen naisten ja miesten välistä epätasa-arvoa, joka on urheilun saralla varsin 

selkeästi huomattavissa. Suomessa tasa-arvovaltuutettu onkin puuttunut siihen, miten 

tiedotusvälineet uutisoinnissaan keskittyvät miesten kilpaurheiluun sekä siihen, miten 

urheilukilpailuiden järjestäjät palkitsevat mies- ja naisurheilijoita epätasa-arvoisesti 

(Tasa-arvovaltuutettu 2013). Myös kotimaisessa lehtiuutisoinnissa naisurheilua on 

marginalisoitu (Pirinen 2006). 

Kautta urheilun historian naiset ovat olleet miehiin nähden epätasa-arvoisessa asemassa. 

Naisia pyrittiin aktiivisesti pitämään erossa urheilusta viittaamalla niin lääketieteellisiin 

kuin moralistisiin syihin (esim. Andreasson 2007, Cahn 1994, Lenskyj 1986). 

Kotiaskareiden katsottiin olevan naiskeholle sopivaa liikuntaa (Lenskyj 1986).  Kun 

naisten sallittiin osallistuvan urheiluun, katsottiin tärkeäksi erottaa naisurheilu selkeästi 

miesurheilusta esimerkiksi rajoittamalla lajien kilpailuominaisuuksia sekä fyysisyyttä 

(Cahn 1994).  
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Naiset pelaavat esimerkiksi jääkiekkoa yhä edelleen erilaisin säännöin kuin miehet. 

Joukkueurheilussa miesten versiota pidetään tavallisesti lajin normina. Tämä on 

selkeästi huomattavissa esimerkiksi siitä, kuinka vähän naisjääkiekkoilua tai –

jalkapalloa näytetään televisiossa miesten jääkiekkoiluun tai jalkapalloon verrattuna. 

Myös uutisoinnissa naisjääkiekkoilijat ja –palloilijat jäävät miesten varjoon. Suomen 

leijonista puhuttaessa on epäsuorasti selvää, että puhutaan Suomen 

miesjääkiekkomaajoukkueesta. Suomen naisjääkiekkomaajoukkuepelaajia kutsutaan 

Suomen naisleijoniksi. Myös jääkiekon lajihallinto on varsin miesvaltaista, Suomen 

jääkiekkomaajoukkueita hallinnoivan Suomen jääkiekkoliiton liittohallituksessa ei ole 

ainuttakaan naisjäsentä.  

Jääkiekosta on myös kehitetty oma naisille sopivaksi katsottu  lajinsa, ringette, joka 

toisaalta on ottanut vaikutteita myös koripallosta. Suomessa ringetteä on pelattu 1970-

luvun lopulta lähtien. Suomen Ringetteliitto ry:n kotisivuilla ringetteä kuvaillaan 

naisten omana jääpelinä, ”jossa voima korvataan taidolla ja vauhdilla.” Sääntöjen 

kuvataan olevan kehitetty tyttöjen ehdoilla kieltäen taklaamiset sekä 

kontaktipelaamisen. Ringette on harvinaislaatuinen laji siinä mielessä, että se on 

yksinomaan naisten laji. Toisaalta se on myös laji, joka peliominaisuuksiltaan on 

tarkoitushakuisesti muokattu sopimaan naisille, tai ainakin täyttämään ne odotukset, 

joita naisurheilulle asetetaan. Ringette on erinomainen esimerkki siitä, millä ehdoin 

naisten odotetaan urheilevan, eikä myöskään Suomen Ringetteliitto ry vaikuta haluavan 

muuttaa tätä käsitystä ainakaan sanavalinnoillaan. Lainaamani teksti Suomen 

Ringetteliitto ry:n kotisivuilta tuo epäsuorasti esille käsityksen siitä, ettei naisilla tule 

olla tai ole voimaa, eikä taklaaminen ja fyysinen kontakti ole naisille sopivaa. 

Roller derby on ottanut naisten joukkueurheiluun jokseenkin erilaisen lähestymistavan 

kuin ringette. Roller derby on quad-rullaluistimilla pelattava fyysinen naisten 

joukkuelaji, jossa myös taklaukset ovat sallittuja. Roller derby ei ole laji joka olisi 

mukautettu naisille sopivaksi, eivätkä sen peliominaisuudet pyri sopimaan perinteiseen 

naiskuvaan ringetten tavoin. Roller derby on Suomessa sekä maailmalla kerännyt 

lyhyessä ajassa laajan harrastajakunnan. Pyrinkin tutkielmassani selventämään miten 
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perinteistä sukupuolijärjestystä tuotetaan urheilussa, sekä sitä, voidaanko tätä järjestystä 

roller derbyn kautta haastaa.  

Tutkielmaani varten olen perehtynyt roller derbyyn haastattelemalla kahden 

helsinkiläisjoukkueen, Helsinki Roller Derbyn ja Kallio Rolling Rainbown jäseniä. 

Peilaamalla havaintojani aiempaan feministiseen urheilututkimukseen sekä ulkomailla 

tehtyihin tutkimuksiin roller derbystä, pyrin luomaan kuvaa suomalaisesta roller 

derbysta ja sen harrastajista keskittyen naiseuden tuottamiseen roller derbyn 

kontekstissa. Aiempaa tutkimusta roller derbystä Suomessa ei ole vielä tehty. 

Ulkomaiset tutkimukset roller derbystä ovat olleet lähinnä osallistuvia etnografisia 

tutkimuksia, joten kuva roller derbystä on muodostettu osin subjektiivisesta 

näkökulmasta ottamatta eri seurojen välisiä kulttuurillisia eroja riittävästi huomioon. 

Aihe on kiinnostava niin urheilusosiologian kuin sukupuolentutkimuksen kannalta. 

Aloitan tutkielmani esittelemällä roller derbyn lajina sekä kertomalla lyhyesti sen 

perusperiaatteista sekä roller derby –kulttuurin erityispiireistä. Tämän jälkeen esittelen 

naisurheilua ja sen historiaa luodakseni kuvan naisten asemasta urheilun 

toimintaympäristössä. Esittelen myös roller derbystä aiemmin tehtyä tutkimusta. 

Luvussa neljä käyn läpi tutkielmani teoreettista viitekehystä. Tämän jälkeen siirryn 

luvussa viisi esittelemään tutkimusongelmani, aineistoni ja käytetyn tutkimusmetodin. 

Luvussa kuusi analysoin aineistoani. Päätän tutkielmani esittämällä pohdintaani 

tutkielmani aihepiirin ympäriltä peilaten omia havaintojani aiemmin tehtyyn 

tutkimukseen. 
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2 Roller derby pähkinänkuoressa 

Tässä luvussa esittelen lyhyesti roller derbyn historiaa ja kehitystä kansainvälisessä ja 

kansallisessa mittakaavassa. Kerron myös lajin pelillisistä sekä kulttuurisista 

pääpiirteistä sekä sen nykytilasta Suomessa sekä maailmalla. 

Roller derbyn juuret ovat 1900-luvun alun Yhdysvalloissa. Tuolloin roller derby oli 

kestävyyslaji, jossa luisteltiin kilpaa kaltevalla kentällä. Roller derby kehittyi lähemmäs 

nykymuotoaan kahden luistelijan ajautuessa 1930-luvulla käsikähmään yleisön seuraten 

tapahtumia haltioituneena. Roller derby kehittyi tapahtuman jälkeen 

joukkueurheilulajiksi, jossa pelaajia kannustettiin tappelemaan taklaten ja vastustajan 

pelaajia lyöden. Laji jatkoi kehittymistään yhä absurdimpaan ja teatraalisempaan 

suuntaan 1970-luvulle asti, kunnes lajin suosio romahti ja laji lopulta lähes kuoli pois. 

(Storms 2008.) 

Nykymuotoinen roller derby, jota myös tutkielmassani käsittelen, syntyi 2000-luvun 

alussa Yhdysvalloissa. Nykymuotoinen roller derby on vahvasti urheilullisempi kuin 

ajanvietteellinen esikuvansa. Laji siirtyi myös kaltevilta kentiltä tasaisille ovaalin 

muotoisille kentille, eikä radalla tappeleminen tai lyöminen enää ole sallittua, vaikkakin 

kyseessä on edelleen täyskontaktilaji. 

2.1 Pelin kulku 

Roller derby joukkue voi koostua enimmillään 14 pelaajasta. Ovaalin muotoisella 

kentällä on kummastakin joukkueesta kerrallaan viisi pelaajaa. Peliä kutsutaan roller 

derbyssä boutiksi, joka koostuu kahdesta 30 minuutin pituisesta erästä. Eriä pelataan 

maksimissaan kahden minuutin pituisissa osioissa, joita kutsutaan jameiksi. Peliä 

tuomaroi 3-7 tuomaria, jotka voivat olla naisia tai miehiä.  

Molempien joukkueiden viidestä kentällä olevasta pelaajasta yksi pelaaja on 

pisteidentekijä, niin sanottu jammeri. Jammeri erotetaan muista pelaajista 

kypäräsuojuksella, jossa on tähdet molemmin puolin kypärää. Jammerin lisäksi kentällä 



 
 

5 

molemmilla joukkueilla on yksi pivot-pelaaja ja kolme blokker-pelaajaa. Pivotin 

tunnistaa kentällä raidallisesta kypäränsuojuksesta. Jammeri tekee pisteitä ohittamalla 

vastustajan pelaajia. Pivotit tahdittavat pelin nopeutta seisoen blokkerien muodostaman 

”pakan” edessä. Lisäksi pivotit pyrkivät blokkerien tavoin estämään vastustajan 

jammerin ohipääsyn samalla edesauttaen oman joukkueensa jammerin pääsemistä 

vastustajan blokkerien ohi. Roller derbyssä ei ole muuta lajivälinettä kuin keho. Lajin 

fyysisyys tulee esille blokkerien ja pivotin yrittäessä estää vastustajan jammerin 

etenemisen. Taklaukset ovat sallittuja.  

2.2 Lajin järjestäytyneisyys ja levinneisyys 

Roller derbyllä on kansainvälinen kattojärjestö WFTDA (Women’s Flat Track Derby 

Association). WFTDA:n roolia kuvastaa parhaiten kattojärjestön oma kuvaus:  

”Founded in 2005, the Women's Flat Track Derby Association 
(WFTDA) promotes and fosters the sport of women's flat track roller 
derby by facilitating the development of athletic ability, 
sportswomanship, and goodwill among member leagues. The 
governing philosophy of the WFTDA is “by the skaters, for the 
skaters.” Female skaters are primary owners, managers, and/or 
operators of each member league and of the association. 
Operational tasks include setting standards for rules, seasons, and 
safety, and determining guidelines for the national and international 
athletic competitions of member leagues.” (WFTDA 2013) 

Ydinfilosofialla ”by the skaters, for the skaters” pyritään pitämään lajin ja seurojen 

päätöksenteko harrastajatasolla. Helsinki Roller Derbyllä ja Kallio Rolling Rainbowlla 

on harrastajista koostuvat päätäntävaltaiset hallitukset. Helsinki Roller Derbyllä on 

lisäksi erilaisia jaostoja, niin kutsuttuja departmentteja, joille on nimetty omat tehtävät 

hoidettavaksi, esimerkiksi PR-asioiden hoitaminen, nettisivujen päivittäminen ja 

bouttien järjestäminen. Roller derbyssä puhutaankin ”tee se itse” –mentaliteetista. Kun 

päätäntävalta pidetään seuroilla, on myös lajin ja seuran ympärillä tehtävä työ 

harrastajien harteilla.  
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WFTDA korostaa myös hyvää urheiluhenkeä ja yhteistyötä harrastajien ja seurojen 

välillä. Tätä toteutetaan käytännön tasolla esimerkiksi siten, että kokeneemmat seurat 

niin kansallisessa kuin kansainvälisessä mittakaavassa antavat valmennusapua toisille 

seuroille. Valmennusapua ulkomailta on Suomessa niin saatu kuin annettukin. Kun lajin 

eteenpäinvieminen on koko harrastajakunnalle yhteinen tavoite, omat opit jaetaan 

mielellään myös muille. ”Derbyssä ei ole salaisuuksia” on erään haastattelemani 

harrastajan kuvaus siitä, kuinka tietotaitoa jaetaan myös muille seuroille. Harrastajat 

voivatkin käydä toisten seurojen harjoituksissa esimerkiksi matkustellessaan. Roller 

derby –harrastajalle löytyy lisäksi kuuleman mukaan aina sohva toisen roller derby –

harrastajan luota jolla yöpyä missä tahansa päin maailmaa.  

Uusia roller derby seuroja perustetaan tiheään tahtiin ympäri maailman, joten tarkkaa 

harrastajamäärää on vaikea arvioida. WFTDA:n sääntöjä noudattavaa roller derbyä 

pelataan arviolta yli 1200:ssa seurassa 40:ssa eri maassa ympäri maailman (Derbyroster 

2013). Derbyseuroja on maailman jokaisella asutetulla mantereella.  

Kansainvälisessä mittakaavassa naisten roller derby on harrastajakunnaltaan 

ehdottomasti suurin. Naisten roller derby –joukkueiden lisäksi on olemassa miesten-, 

lasten-, ja sekajoukkueita. Suomessa on pelattu yksi miesten roller derby –ottelu 

joulukuussa 2012. Suomessa ei kuitenkaan ole aktiivisesti harjoittelevaa miesten 

joukkuetta, joten voitaneen sanoa, että Suomessa roller derby on edelleen yksinomaan 

naisten laji. Junioritoimintaa ei Suomessa toistaiseksi vielä ole. Suomessa seurat ovat 

yleisesti määritelleet ikärajaksi täysi-ikäisyyden.  

2.3 Roller derby –kulttuurin erityispiirteet  

Roller derbyssä on tavallista, että pelaajilla on käytössä niin sanotut derbynimet, jotka 

ovat usein humoristisia ja sarkastisia sana- tai nimimuunnoksia. Myös joukkueiden ja 

seurojen nimet saattavat jäljitellä samaa kaavaa. Derbynimien on roller derbyä 

koskevassa tutkimuksessa (Murray 2012) katsottu helpottavan pelaajien 

muuntautumista roller derbyn ja tavallisen elämän välillä. Toisaalta tietynlaiset 

derbynimet, esimerkiksi voimakkaasti seksuaalissävytteiset, kirosanoja sisältävät sekä 
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naisvihaan viittaavat, ovat aiheuttaneet keskustelua siitä, mikä roller derbyn yleisö on, 

sekä millaista harrastajakuntaa lajin pariin halutaan houkutella sekä millaista julkisuutta 

lajille halutaan. Tekemieni haastattelujen perusteella toimittajien mielenkiinnon 

kohteena oli useammin derbynimet ja vaatetus kuin itse laji.  

Roller derby on uutena lajina jatkuvien muutoksien kohteena. Laji muuttuu niin 

sääntöjen kuin myös harrastuskulttuurin osalta. Lähivuosina osittain tai kokonaan 

omalla nimellä pelaaminen on yleistynyt kansainvälisessäkin mittakaavassa. 

Haastateltavieni suhde derbynimien käyttöön kuvaa hyvin tällä hetkellä olevaa 

suuntausta derbynimien käytön suhteen: suhtautuminen derbynimeen jakautuu kahteen 

eri leiriin. Osa oli jo luopunut nimestään, osa harkitsi asiaa vakavasti. Osa derbynimeä 

käyttävistä koki oman nimensä liian pitkänä tai hankalana tai muutoin roller derbyyn 

epäsopivana ottaakseen oman nimensä käyttöön. Haastateltavissani oli myös niitä, jotka 

kokivat derbynimen olevan heille erittäin tärkeä henkilökohtaisellakin tasolla, eivätkä 

olleet edes ajatelleet siitä luopumista. Derbynimistä luopumista pidettiin tällöin myös 

roller derby –kulttuurille surullisena kehityksenä. Derbynimen käyttö katsottiin tietyissä 

tapauksissa olevan myös ammatillisesti perusteltuna, esimerkiksi ammatissa, jossa 

oman nimen Google-hakuja ei haluttu yhdistyvän roller derbyn harrastamiseen.   

“Et se oli alussa osa sitä viehätystä, et kaikilla on tämmönen 
luistelija-alter ego, ja se oli osa sitä viehätystä että niinkun 
hankittiin tietynlaisii vaatteita. Mullakin oli derbynimi alussa, et 
täähän on jännä juttu, tottakai, ja tota, mä kiinnitin enemmän 
huomiota että mitä mä niinkun laitan päälle ja nyt mulla on tää mun 
nimi niinkun, et se liitty siihen, et se oli hauska elementti, mutta tota, 
aika pian se tuntu niinkun ylimääräseltä, ja se tuntu niinkun 
skitsofreeniseltä et mul on niinkun monta nimee” 

“Et aikansa se oli hauska idea siinä, ja kai siihen liitty vähän 
sellasta niinkun että ´hei, bitch!´ myöskin sellast niinkun ottamista 
haltuun niinkun termeistä jotka on niinkun huonoja, et kai siinä on 
myöskin tällanen puoli. Ja sit sen lisäks et tuli tää oman nimen -
buumi niin tuli myöskin tää suomettumisbuumi, et siis suomennetaan 
näit nimii, et on paljon suomenkielisii nimiä. Se on niin, se on ehkä 
siinä alussa se on niinkun tärkee asia, mut sit sen jälkeen se laji 
imasee, tai nää on sellasii ulkokohtasii, turhii juttuja. Mä en vaan 
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enää kokenut sitä enää mun jutuksi ja sitten nyt siit on tullut 
oikeestaan semmonen yhdentekevä.” 

“Mut kyl se must on jotenkin tosi surullista että jotkut on sitä mieltä 
että saadakseen niinkun huomiota joteknin lajille, urheilulajina niin 
niitten pitää luopua, pelaajanimestä… Et kun ei se, et kun mun 
mielestä se on vaan sillee valistuskysymys, niinkun ihmiset pystyy 
ottamaan lajin vakavissaan vaikka niinkun, vaikka on tälläset 
pelaajanimet.” 

Roller derbystä lukiessa on vaikea välttyä sen pukeutumiskulttuurin kuvailemiselta. 

Niin akateemiset tutkijat kuin toimittajatkin kiinnittävät huomiota harrastajien 

pukeutumiseen. Roller derbystä väitellyt Megan Murray onkin kiinnittänyt huomiota 

siihen, kuinka roller derby –harrastajat katsotaan oletusarvoisesti olevan tatuoituja sekä 

pukeutuvan punk/rock-tyylisesti, verkkosukkahousuihin, lyhyisiin hameisiin, 

polvisukkiin, vaikkakin pukeutumistyyli todellaisuudessa vaihtelee niin paikallisella, 

kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Vaatetuskulttuuri vaikuttaa olleen vielä 

muutamia vuosia sitten nykyistä teatraalisempaa.  

“Joskus sillon kun derby alko, niin oli hirveesti niinkun jengi pelas 
jossain verkkosukkahousuissa ja lyhyissä hameissa ja revityissä 
paidoissa ja jossain tällasissa, mut kyl se menee jotenkin enemmän 
funktionaaliseen pukeutumiseen että lyhyet shortsit on kätevät koska 
ne ei lepata.” 

Myös Murrayn havaintojen mukaan roller derbyn pukeutumiskulttuuri on muuttunut 

kohti urheilullisempaa ja hillitympää pukeutumista. Murray alleviivaa myös sen 

tosiasian, että roller derbyssä käytetty vaatetus vaikuttaa vahvasti siihen, millaisena 

lajina roller derby yleisesti ottaen nähdään. Lajin imago puhutti myös haastattelemiani 

harrastajia. Vaikka tällä hetkellä pukeutuminen varsinkin tutkimissani seuroissa oli 

menossa kohti tarkoituksenmukaista teknistä urheiluvaatetusta, elävät mielikuvat roller 

derby -pelaajista verkkosukkahousuihin ja balettihameisiin sonnustautuneina vahvasti.  

”Mulle roller derby ei oo sitä et siel ollaan minihameet ja 
verkkosukkahousut jalassa, eikä se oo koskaan ollukaan. Meil on 
niinkun ihan juoksutrikoot ja urheiluvaatteet, koska niis on kaikist 
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mukavinta olla ja niinku ja ei haittaa sit jos ne hajoo siellä tai joku 
niist tarraa kiinni tai jotain muuta vastaavaa.” 

Murrayn mukaan vaatetus on vahva osa roller derbyn showominaisuutta. Vaatetuksen 

avulla harrastajat voivat tuoda esille persoonaansa sekä luoda yksilöllisyyttä (Murray 

2012). Haastateltavani kuvailivat myös kuinka pelitilanteen tärkeyttä korostettiin 

ehostamalla itseään:  

”[M]ut et meikkaaminenkin on semmonen juttu että sä tuut peliin, ni 
se on oikeesti se sotamaaliajatus, ni on aika semmonen 
fundamentaali juttu, että tottakai sä ehostat ittees. Se on kuitenkin 
juhlahetki. Sä oot treenannu sitä varten kuukausikaupalla.” 

Eräänä roller derby –kulttuurin erityispiirteenä voidaan myös pitää derbyvaimoutta. 

Derbyvaimo on toinen harrastaja joka on erityisen läheinen muodostaen näin tiiviin 

ystävyyssuhteen olematta seksuaalinen luonteeltaan. Derbyvaimous toistaa monella 

tavalla konventionaalisen avioliiton perinteisiä kaavoja. Derbyvaimoksi ottamiseen 

kuuluu niin kosiminen kuin häiden järjestäminen ja hänelle tulee ostaa kukkia ja lahjoja 

merkkipäivinä. Derbyvaimoinstituutio ei kuitenkaan ole monogaaminen, derbyvaimoja 

saattaa olla useampikin. Myös laajempia derbyperheitä voi muodostua pitäen sisällään 

derbyvaimon lisäksi derbysiskoja ja derbylapsia.  

2.4 Laji Suomessa  

Suomeen laji saapui Suomeen vuonna 2009, kun Bostonista Helsinkiin muuttanut roller 

derby –pelaaja löysi Internetin välityksellä Suomesta muita roller derbystä 

kiinnostuneita ja perusti Helsinkiin Suomen ensimmäisen roller derby seuran – Helsinki 

Roller Derby ry:n. Laji levisi vielä samana vuonna Helsingin ulkopuolelle, kun 

Tampereelle perustettiin seura. Helsinki sai toisen roller derby -seuransa vuonna 2010, 

kun osa Helsinki Roller Derbyn silloisista jäsenistä perustivat Kallio Rolling Rainbown.  
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Vajaassa neljässä vuodessa roller derby on Suomessa kerännyt arviolta noin 500 

harrastajaa 15 eri paikkakunnalla, 16 eri seurassa. Helsingissä harrastajia on noin 1701. 

Suomeen perustettiin roller derbyn kotimainen kattojärjestö Roller Derby Finland ry 

vuonna 2012. Roller Derby Suomi Cup, eli roller derbyn SM-liiga käynnistettiin vuonna 

2013. SM-liigaan osallistuu pilottikaudella 2013 kuusi seuraa. 

                                                
1 Tilanne tammikuussa 2013.  
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3 Naiset urheilussa 

Esittelen tässä luvussa urheilun historiaa keskittyen naisten asemaan ja naisurheiluun. 

Esittelen myös suomalaista naisvoimisteluperinnettä sekä naisurheilusta aiempaa tehtyä 

tutkimusta niin kotimaisessa kuin kansainvälisessäkin mittakaavassa. Pyrin tässä 

luvussa luomaan kuvan naisurheilun toimintaympäristöä ja siihen liittyvästä 

problematiikasta.  

Urheilu voidaan nähdä sosiaalisena instituutiona. Urheilussa vallitsevat säännöt ja 

rakenteet ovat liitoksissa yhteiskunnassa vallitseviin arvoihin ja valtasuhteisiin. 

Historiallisesti hallitsevat ryhmät ovat harjoittaneet urheilun kautta valtaa, toisaalta 

urheilu on myös tarjonnut alemmille ryhmille mahdollisuuden haastaa hallitsevan 

ryhmän vallan legitiimisyys. (Messner 1992.)  

”Urheilun maailmassa naisen miestä alempi paikka onkin selvempi 
kuin ehkä missään muualla yhteiskunnassamme” (Tiihonen 2002, 
141)  

Urheilua voidaan pitää androsentrisenä. Androsentrisyys, eli mieskeskeisyys, tulee 

esille niin urheilun historiasta, säännöistä, käytännöistä, arvoista että organisaatioista. 

(Pirinen 2006.) Arto Tiihonen kuvailee urheilua jopa hypermaskuliinisena 

elämänalueena, joka toimii hegemonisen maskuliinisuuden periaatteiden mukaisesti. 

Urheilu on yhtä kuin miehisyys. (Tiihonen 2002, 255.)  

Ymmärtääkseen nykypäivänkin naisurheiluun liittyvää problematiikkaa, on luotava 

katse naisurheilun kehittymisen historiaan. Urheilun ja maskuliinisuuden välinen yhteys 

tuleekin ymmärrettäväksi urheilun historian tutkimisen kautta (Andreasson 2007). 

Messner (1992) kuvailee urheilun olevan sukupuoleistunut (gendered) instituutio, jonka 

arvot ja rakenteet heijastivat maskuliinisuuden uhkia ja pelkokuvia. 
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3.1 Naisurheilun lyhyt historia  

”The way women have been included in or excluded from sport in 
the past may influence the ways in which they are currently 
understood within roller derby. It will also help to illustrate why 
roller derby, as a full-contact sport primarily associated with 
women, is unusual” (Murray 2012, 18) 

Naisurheilun ollessa vielä lastenkengissä 100 vuotta sitten, vallallaan oli huoli urheilun 

naisia maskuliinistavasta vaikutuksesta (Cahn 1994). Historiallisesti urheiluun liitetyt 

maskuliiniset ominaisuudet kuten fyysinen voima, aggressiivisuus ja nopeus ovat 

luoneet urheilullisuudelle normin (Hargreaves 1994, Andreasson 2007). Urheilua 

voidaan pitää miesten miehille luomana sosiaalisena ilmiönä (Andreasson 2007). Kautta 

ajan miesten urheiluun on suhtauduttu vakavasti, naisten urheilun liitettäessä useammin 

sosiaaliseen vapaa-ajanviettoon. Tämän kaltaisen kaksinaismoralismin takia naisten on 

ollut vaikeaa vakiinnuttaa asemansa vakavasti otettavina toimijoina urheilun 

maailmassa. (Paul 1993.) Urheilun kautta miehet ovat tuottaneet maskuliinisuutta 

samalla omaksuen normatiivista maskuliinisuutta muilta urheilevilta miehiltä. 

(Andreasson 2007.) Urheilun perinteiden ollessa vahvasti maskuliinissävytteisiä 

ihannoiden perinteisesti maskuliinisiksi miellettyjä ominaisuuksia, kuten voimaa ja 

rohkeutta, on naisurheilijoille luotu haastava toimintaympäristö (Cahn 1994). Toisaalta 

urheilun on katsottu mahdollistavan myös muutoin marginaalisten identiteettien 

esilletuomisen (Aitchison 2007). Naisurheilun historian ymmärtäminen on oleellista 

ymmärtääkseen sitä toimintaympäristöä, jossa naiset tänä päivänä harrastavat roller 

derbyä.  

Naisten tullessa mukaan urheilun maailmaan pyrittiin aktiivisesti tuottamaan perinteistä 

miesurheilua naisellisempaa naisurheilua esimerkiksi rajoittamalla lajien 

kilpailuominaisuuksia sekä fyysisyyttä (Cahn 1994). Vielä 1900-luvun ensimmäisinä 

vuosikymmeninä fyysisen urheilun ei katsottu sopivan naiskeholle (Pirinen 2006), ja 

urheilullisia naisia pidettiin miehekkäinä lesboina, urheilullisuuden yhdistyessä vahvasti 

miehekkyyteen (Messner 1992). Patriarkaaliseen maailmankuvaan sopien naisen tulisi 

tuottaa perinteisesti naisellisia ominaisuuksia, kuten passiivisuutta ja hoivaavuutta, 



 
 

13 

vahvistaen näin olevansa miehelle alisteinen. Kyseisestä kaavasta poikkeaminen olisi 

uhka vallitsevalle sukupuolijärjestelmälle (Lenskyj 1986.) Naisurheilun selkeää 

erottumista miesurheilusta pidettiin myös tärkeänä. Olemassa oli myös huoli siitä, että 

sukupuolten väliset luonnolliset erot hämärtyisivät naisten muuttuessa urheilun kautta 

yhä maskuliinisimmiksi. (Cahn 1994.) Naisurheilun ollessa vahvasti stigmatisoitu ja 

marginalisoitu se ei kyennyt vielä tässä vaiheessa haastamaan vallitsevaa 

sukupuolijärjestelmää (Messner 1992).  

Naisia pyrittiin pitämään poissa urheilusta mitä erinäisin argumentein. Lääkärikunta 

tarjosi liudan lääketieteellisiä syitä siihen, miksi naisten ei kuuluisi urheilla. Urheilun 

katsottiin voivan vahingoittaa naisten rintoja ja kohtua, joiden lisäksi viitattiin myös 

esteettisiin sekä moraalisiin syihin. (Andreasson 2007, Cahn 1994, Lenskyj 1986). 

Urheilun katsottiin haaskaavan naisten energiavaroja siinä missä naisten olisi tullut sitä 

säästää raskautta ja synnytystä varten. Mahdolliset raskaus- ja synnytyskomplikaatiot 

liitettiin usein siihen, että nainen oli harrastanut liikuntaa. Kotiaskareiden katsottiin 

tarjoavan naiskeholle sopivaa liikuntaa (Lenskyj 1986). 

Pirkko Markulan tutkimuksen mukaan 1960-luvulta lähtien 1980-luvun alkuun asti 

naisia kannustettiin urheilemaan pitääkseen huolta naisellisesta kehostaan. Markula on 

kiinnittänyt huomiota erityisesti siihen, miten naistenlehdet kannustivat tänä 

aikakautena naisia urheilemaan tietyllä tavalla, joka ei kasvattaisi näkyvää lihasmassaa. 

1980-luvun alussa lihakset saivat sallitun tyyssijan myös naisten kehossa, kunhan 

lopputulos oli kiinteä sopusuhtainen ja naisellinen. (Markula 1995, Lenskyj 1986). 

Feministiset tutkijat arvostelivat jo tällöin mediassa ihannoidun kiinteän ja treenatun 

naiskehon alistavan naisia yksipuolisen hoikan, nuoren ja kauniin naisen 

kauneusihanteen alle (Kagan & Morse 1988, Lenskyj 1986, Theberge 1987). 

Treenatusta, hoikasta ja kiinteästä naiskehosta tuli näin synonyymi terveydelle (Markula 

& Kennedy 2011). Tutkimusten mukaan terveyteen ja liikuntaan keskittyvät lehdet 

syöttävät yhä tänään naisille treenausvinkkejä, joiden avulla naiset voivat saavuttaa 

hegemonisen maskuliinisuuden ihannoiman hoikan ja kiinteän kehon. (Dworkin & 

Wachs 2009.) Näkyvästi lihaksikkaat naiset yhdistetään helposti lesbouteen ja 

maskuliinisuuteen (Russell 2007, 107). Markulan mukaan yhteiskunnan naisihanne 
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palvelee miesten patriarkaalista ylivaltaa naisiin nähden. Mieheen verrattuna naisen 

tulisi olla fyysisesti heikompi. Näin ollen myöskään urheileva nainen ei saa olla 

näkyvästi lihaksikas ja miestä voimakkaampi. (Markula 1995.)  

Pirinen on kiinnittänyt huomiota siihen, kuinka naisten on ollut vaikea saada 

kilpailumahdollisuuksia lajeissa, joihin liittyy perinteisesti maskuliinisten 

ominaisuuksien esille tuominen. Maraton tuli naisten olympialajiksi vasta 1980-luvulla 

ja 1990-luvulla mahdollistettiin naisten osallistuminen olympialaisiin muun muassa 

kolmiloikassa ja seiväsyhypyssä. Vuoden 2014 talviolympialaisissa tullaan näkemään 

olympiatason naisten mäkihyppyä ensimmäistä kertaa. Naisten kilpaileminen 

esteettisissä lajeissa, kuten taitoluistelussa tai voimistelussa on ollut perinteisesti 

hyväksyttävää ja sallittua. (Pirinen 2006.) Lienee syytä myös huomioida Kansainvälisen 

Olympiakomitean miesvaltaisuus. Kansainvälisen Olympiakomitean 15 henkisestä 

hallituksesta  80 % on miehiä (Olympiakomitea 2013). 

3.2 Suomalaisen naisurheilun juurilla: naisvoimistelun perinne 

Suomessa perustettiin pohjoismaiden ensimmäinen naisvoimisteluseura 

Gymnastikföreningen för fruntimmer i Helsingfors 1870 –luvulla. Tällöin ei katsottu 

olevan sopivaa, että naiset voimistelivat julkisesti. Tästä huolimatta seura aloitti 

vuotuisten voimistelunäytösten järjestämisen vuonna 1880-luvun alussa. Niin fyysisen 

kuin psyykkisenkin terveyden ylläpitämistä korostettiin naisvoimistelun ensisijaisena 

pyrkimyksenä. Luonteenomaista naisvoimistelulle oli tällöin kurinalaisuus ja 

voimisteluliikkeet suoritettiinkin komennon tai laskun tahtiin huolella verkkaiseen 

tahtiin. Naisten huomattiin tarvitsevan jopa enemmän liikuntaa kuin miesten, sillä 

heidän tehtävänään oli synnyttää ja hoitaa lapset. (Sarje 2010.) 

Naisvoimistelua ei otettu kaikkialla varauksetta vastaan. Ei katsottu olevan sopivaa, että 

naiset voimistelisivat tehden samoja liikkeitä kuin miehet. Aino Sarje (2010) siteeraakin 

suomalaisen naisvoimistelun historiaa koskevassa artikkelissaan Ivar Wilskmania, joka 

toimi 1900-luvulla miesvoimistelijoiden johtohahmona: 
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Luulisi toki yleisesti voitavan oikeaksi myöntää - - että koska lapsen 
ja etenkin naisen ruumis, sen rakenne, muoto, voima ja kestävys sekä 
ennen kaikkea naisten luonne ovat niin kerrassaan erilaiset miesten 
vastaaviin ominaisuuksiin verrattuna, järjestelmä tahi oikeammin 
opetusmenetelmä, joka sallii ja vaatii täsmällistä yhtäläisyyttä esim. 
molempien sukupuolien ruumiillisessa kasvatuksessa, on 
suoranaisesti luonnottomuudeksi luettavaa. (Wilskman, 1909, 10) 

Wilskmanin aikaan valloillaan oli myös toisenlaisen miehinen näkemys 

naisvoimisteluun, joka puolsi naisvoimistelua sen mukanaan tuomien kaunistavien 

seikkojen vuoksi. 1910-luvulla huomattiin, kuinka siveellisyyttä voidaan opettaa tytöille 

ja naisille voimistelun kautta. Voimistelun katsottiin tarjoavan oivat puitteet opettaa 

siveellisiä elämänarvoja, itsensä hillitsemistä sekä luonteen lujuutta. Siveelliseen 

voimisteluun liitettiin myös voimisteluliikkeiden esteettisyys. Naisvoimistelun tulisi siis 

olla kaunista ja sievää. Käsitys voimistelun merkityksellisyydestä naisen terveyden ja 

kauneuden ylläpitäjänä jatkoi vahvistumistaan 1920-luvulla. Kilpailun katsottiin 

kuuluvan puhtaasti miehisiin tarpeisiin. Naisille suositeltiin liikunnallisesti 

keskittymään siroutta ja joustavuutta kehittäviin harjoituksiin, jotka vahvistaisivat 

heidän naisellisia ominaisuuksia parhaiten.  Nopeuden ja voiman harjoittelu kuului 

yksinomaan miehille. Aikansa suuren urheiluvaikuttajan Martti Jukolan vuonna 1925 

pitämä puhe kiteyttääkin hyvin aikakaudella vallinneen asenteen naisia kohtaan, 

koskien niin ulkonäöllisiä ihanteita kuin naisen tehtävää yhteiskunnassa: 

Normaalina ei voida pitää nuorukaista, joka rakastuu 
matalarintaiseen ja kumaraselkäiseen tyttöön, niin perversistä se on. 
-- (V)ain kyllin terve ja ruumiillisesti täysin kehittynyt nainen on 
oikeutettu tulemaan äidiksi. Muille se on rikos -- ihmiskunnan 
onnellisuutta vastaan. (Jukola 1925, 87)  

Pian syntyikin huoli siitä, että naiset muuttuisivat esimerkiksi telinevoimistelun kautta 

liian miehiseksi. Lihasten ja luuston liiallisen vahvistamisen arveltiin olevan naisille 

vaaraksi, ja huoli kohdistuikin siihen, että naisten ja miesten välisten ulkonäöllisten 

erojen vähentyessä naisten halu äitiyteen myös vähenisi. Luuston vahvistumisen 

arveltiin myös vaikeuttavan synnytyksiä. Huoleen reagoitiin muun muassa poistamalla 

tyttökouluista voimistelutelineitä. (Sarje 2010.) 
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3.3 Tutkimusta naisurheilusta 

Kun urheilua alettiin tutkia 1960-luvulla, se oli positivistista sekä epäkriittistä. 

Urheilututkimukselle oli tyypillistä, ettei sukupuolta otettu huomioon ollenkaan. Tällöin 

urheilun käsite on epäsuorasti tarkoittanut vain miesurheilua ja tutkimusta on yleistetty 

ongelmattomasti koskemaan kaikkia ihmisiä, riippumatta sukupuolesta. Miesten ja 

naisten välisten erojen katsottiin olevan biologisin erojen kautta selitettävissä, eikä 

kulttuurin vaikutusta sukupuolierojen tuottamisessa otettu huomioon. 1970- ja 1980- 

luvulla tehdyissä tutkimuksessa urheilu alettiin ymmärtää sosiaalisena ilmiönä, jolloin 

myös sukupuoli nousi esille sosiologisessa keskustelussa urheilusta. 1970-luvulla 

feministiset tutkijat heräsivät kritisoimaan sitä, kuinka naisia marginalisoidaan 

urheilussa. (Hargreaves 1994.) 

Michael Messner (1988) kiinnitti 1980-luvulla huomiota siihen, kuinka käsitystä 

miesten paremmuudesta on järjestäytyneen urheilun avulla edistetty. Messnerin mukaan 

urheilutapahtumat ovat toimineet tärkeänä kulttuurisina edistäjinä ja näyttämönä 

miehisyyden ylivoimalle. Miehisyyden ylivoimaa oli Messnerin mukaan tarpeellista 

pönkittää erityisesti naisasialiikkeen nousun sekä maskuliinisuuden kriisin takia, ja 

urheilu tarjosi tähän erinomaiset mahdollisuudet. Messner kritisoi Hargreavesin (1994) 

tavoin aiemmin tehtyjä tutkimuksia urheilusta ja sukupuolesta siitä, että ne ovat 

keskittyneet tutkimaan sukupuolirooleja ja –eroja jättäen vallitsevan 

sukupuolijärjestelmän luomat valtasuhteet huomioimatta. 1970-luvulla tutkimus 

naisurheilusta käsittelikin usein sitä, miten naiset kompensoivat urheilussa esille tulevaa 

maskuliinisuutta korostamalla feminiinisyyttään. Käytäntöä kuvailtiin 

anteeksipyyteleväksi sekä eräänlaiseksi selviytymisstrategiaksi (esim. Del Rey 1978, 

Felshing 1974, Tyler 1973), mutta joka on edelleen voimissaan myös nykypäivän 

naisurheilussa (Malcom 2003). Naisurheilijoiden on katsottu elävän kahden kulttuurin 

välimaastossa. Yhtäällä heidän on elettävä urheilun maskuliinisessa maailmassa, kun 

taas urheilun ulkopuolisessa maailmassa naisellisuus on tärkeä osa naiseutta (Krane ym 

2004).  
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Joukkueurheiluun kuuluu vahvasti kilpaileminen, joukkuehenki ja pelaaminen. 

Liikuntaa voi hyvin harrastaa kilpailematta, esimerkiksi lenkkeilemällä tai 

aerobickaamalla, mutta joukkueurheilun syvimpään olemukseen kuuluu vahvasti 

kahden joukkueen vastakkainasettaminen ja paremmuudesta mittelöiminen. Tunnetut 

joukkuelajit, kuten jääkiekko, jalkapallo ja koripallo, ovat miesten kehittämiä lajeja 

miehille. Kokemuksina yhteenkuuluvuutta, joukkuehenkeä ja solidaarisuutta on pidetty 

miesten alueena. Miesversiota lajeista pidetäänkin lajin normiversiona. Naiset 

osallistuvat usein samaan lajiin marginaalisessa asemassa esimerkiksi heille muokatuin 

säännöin. Joukkueurheilu on usein myös liiketoimintaa. Pelaajia ostetaan seuralta 

toiselle ja joukkueilla on suurisummaisia sponsorisopimuksia. Soile Veijola (1998) 

kuvaa kuinka ”miesten kehittämiä joukkupelejä leimaavat kapitalismista – ja 

sosialismista – tutut kilpailumentaliteetti, tuloskeskeisyys, tuotantomaisuus, ruumiin 

kurinalaisuus ja naisten halveksunta.” Kilpailemisen ja pelaamisen ei ole pidetty 

sopivana luonteelle tai keholle eikä naisena ja äitinä oloon ole katsottu sopivan 

osallistuminen joukkueurheilun kaltaiseen ”hullutukseen”. (Veijola 1998.) 

Urheilufeministit ovat valottaneet sitä, kuinka urheilun instituutioissa miehet käyttävät 

valta-asemaansa ylläpitääkseen hegemonista asemaansa, jonka luoman etuoikeutetun 

aseman turvin miehillä on historiallisessakin mielessä ollut mahdollisuus hallita naisten 

osallistumista urheiluun ja kilpaurheiluun  (Cahn 1994, Hargreaves 1994, Messner & 

Sabo 1990). Pirisen (2006, 9) mukaan ”feministinen urheilututkimus on tuonut esille 

naisten toiseuden urheilussa ja pyrkinyt selvittämään sitä, miten tätä naisten toiseutta 

rakennetaan ja vahvistetaan.” Feministinen urheilututkimus kritisoi myös vallitsevan 

urheilututkimuksen androsentrisyyttä. Suomessa feminististä urheilututkimusta on tehty 

vain vähäisissä määrin 1980-luvulta lähtien. Feministinen urheilututkimus on Suomessa 

koostunut lähinnä pro gradu -tutkielmista, eikä laajempaa tutkimushanketta 1980-luvun 

alun jälkeen ole tehty. (Pirinen 2006.) 
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3.4 Media urheilun androsentrisyyden ylläpitäjänä: feministinen 
mediatutkimus 

Suomessa tutkimusta mediasta urheilufeministisestä näkökulmasta ei Pirisen (2006) 

lisäksi ole juurikaan ole tehty. Pirisen tutkimus osoittaa, miten naisia marginalisoidaan 

suomalaisessa sanomalehtimediassa, esim. sijoittamalla naisurheilua koskevat uutiset 

urheilu-uutisosion viimeiselle sivulle. Median rooliin eräänlaisena urheilun 

androsentrisyyden sekä patriarkaalisen ylivallan ylläpitäjä on myös Pirisen lisäksi 

kiinnittänyt urheilututkijoiden huomion myös kansainvälisellä tasolla (esim. Messner 

1988, Creedon 1994, Kane & Greendorfer 1994, Whannel 2007. Suomessa Pirisen 

(2006) lisäksi myös Tiihonen 2002). Pirisen tutkimusaineisossa miesurheilijat saivat 

naisurheilijoita enemmän palstatilaa urheilu-uutisissa niin kuvien kuin uutistekstin 

osalta. Pirinen kiinnitti tutkimuksessaan huomiota myös siihen, miten naisurheilijoita 

trivialisoidaan esimerkiksi vähättelemällä naisten kilpailusaavutuksia sanomalehtien 

urheilu-uutisissa. Pirisen mukaan naisurheilu pyrittiin usein esittämään koomisena sekä 

heikkotasoisena huomion kohdistuessa erityisesti epäonnistumisiin.  Pirisen keräämästä 

aineistosta nousi esiin myös tapa tytötellä aikuisia urheilevia naisia, sekä kiinnittää 

huomioita naisurheilijoiden ulkonäköön. On myös todettu, että ulkonäöllisesti 

feminiiniset naisurheilijat saavat osakseen enemmän positiivista mediahuomiota, ja 

heitä myös suositaan mahdollisten sponsorisopimusten kautta. (Pirinen 2006.) Krane 

ym. (2004) katsovatkin, että myös nämä ovat juuri niitä rakenteita, jotka ylläpitävät ja 

vahvistavat valloillaan olevia käsityksiä sosiaalisesti hyväksyttävästä naisurheilijan 

ulkonäöstä sekä käytöksestä. Mielestäni mediassa esiintyvä asennoituminen 

naisurheiluun kuvastaa hyvin myös yhteiskunnassa yleisesti vallitsevaa asennoitumista 

naisurheilua kohtaan.  

Omat havaintoni suomalaisen median asennoitumisesta roller derbyä kohtaan tukevat 

Pirisen (2006) havaintoja. Roller derbystä kirjoittaessa harrastajista käytettiin 

otsikkotasolla ilmaisuja kuten gimmat (Nyt-liite 22.7.2010), mimmit (Nyt-liite 

7.12.2011)  ja tytöt (Sylvi.fi 19.4.2012, Tuima.fi 12.3.2012) vaikka kyse oli täysi-

ikäisistä aikuisista naisista. Nyt-liitteen julkaistessaan jutun miesten roller derbystä 

(Nyt-liite 15.11.2012) miehiä nimitetään miehiksi. Merkittävää on myös se, että miesten 
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roller derby ansaitsi Nyt-liitteen palstatilaa jo yhden epävirallisen pelin perusteella. 

Roller derbyä käsittelevissä jutuissa roller derbyn harrastaminen redusoitiin urheilusta 

pelkäksi rullailuksi (Nyt-liite 22.7.2010, Tuima.fi 12.3.2012), roolileikiksi (MeNaiset 

19.7.2010) ja jopa hassutteluksi (Sylvi.fi 19.4.2012). Sen lisäksi, että harrastajia 

vähäteltiin niin tytöttelemällä kuin käsittelemällä lajia leikkinä ja rullailuna, esiintyi 

myös harrastajien ja lajin seksualisointia: 

”Kuvitelkaa tämä: Tiukkoihin minishortseihin ja 
verkkosukkahousuin pukeutuneet nuoret naiset rullailevat huimaa 
vauhtia nelipyöräisillä rullaluistimilla, taklaten toisiaan 
väkivaltaisesti maahan ja kentän laitoihin verenhimoisten 
kannustushuutojen innoittamina. Ei, kyseessä ei ole poterovartiossa 
pilkkivän viestimiehen märkä uni, vaan suosiotaan Suomessa ja 
maailmalla suuresti kasvattava naisten kontaktiurheilulaji roller 
derby. ”  (Ruotuväki 20/2011) 

Ruotoväessä julkaistun jutun kuvitusta oli tehostettu veriroiskein sekä suudelmajäljin. 

Kuvituksen lisäksi Ruotuväki käsittelee lajia myös sanallisesti vahvasti seksualisoiden 

ja antaen haavekuvan luomisen mennä jopa todellisuuden edelle. Roller derby –kentässä 

ei esimerkiksi ole laitoja, joita vasten vastustajan pelaajia voisi taklata, vaikka lehdessä 

annettiinkin mielikuva laitataklauksista. Myös lause toisten väkivaltaisesta maahan 

taklaamisesta on vahvasti liioteltu. Käsiteltäessä Roller derbyä Ruotuväen tavoin 

harrastajat eivät ole urheilijoita, vaan esineitä miesten seksuaalisille toiveille. 

3.5 Aiempaa tutkimusta roller derbystä 

Kansainvälisesti roller derbyä on tutkittu jonkin verran, lähinnä Yhdysvalloissa. 

Tutkimukset ovat olleet suurimmaksi osaksi osallistuvaa etnografista tutkimusta. 

Esittelen nyt tutkielmani kannalta oleellista roller derbystä tehtyä tutkimusta sekä 

vertaukseksi naisjalkapallosta tehtyä tutkimusta. 

Finley (2010) on tarkastellut kuinka hylkiöfeminiinisyyksiä käytetään roller derbyn 

kontekstissa hyväksi tuottaessa sukupuolen manööveriä (ks. tarkemmin luku 4.3). 

Roller derby tarjoaa Finleyn mukaan suotuisan ympäristön sukupuolien manööverille 
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roller derbyn ollessa itsenäinen naisten toiminta-areena, jonka rakenteet eivät ole 

maskuliinisia. Hylkiöfeminiinisyyteen yhdistettyjen epäsuotuisten ominaisuuksien 

yhdistäminen roller derbyyn tuottaa vaihtoehtoista feminiinisyyttä, joka roller derbyn 

kontekstissa katsotaan arvostetuiksi ominaisuudeksi. Finley katsoo, että roller derbyssä 

tuotetaan vaihtoehtoista feminiinisyyttä, eräänlaista ”derby girl” –feminiinisyyttä, joka 

ei vahvista urheilussa muutoin vallalla olevaa hegemonista maskuliinisuutta. Perinteisen 

naiseuden elementtejä liioitellen derby girl –feminiinisyys pyrkii myös pilkkaamaan 

perinteistä naiseutta. Sukupuolen manööveriä tehdään roller derbyssä Finleyn mukaan 

juuri naurunalaistamalla liioitellen ja parodisoiden perinteistä miesten halun kohteena 

olevaa seksualisoitua naiseutta (Finley 2010, 374). Finleyn huomion mukaan roller 

derby pyrkii aktiivisesti tekemään pesäeroa muihin urheilulajeihin, jotka on muokattu 

alunperin miesten lajeista naisille sopivampaan muotoon. Roller derbyssä ei pyritä 

hillitsemään ulkonäön feminiinisyyttä tai luomaan sukupuolineutraalia urheilijaa, sillä 

Finleyn mukaan harrastajat pyrkivän pikemminkin korostamaan naiseuttaan esim. 

vaatetuksellaan. Vaatetuksella oli Finleyn haastateltaville suuri merkitys, paljastaviin 

vaatteisiin pukeutuminen oli osa lajin luonnetta ja viehätystä. Finleyn eräs haastateltava 

tiivistääkin roller derbyn luonteen toteamalla että, ”Derby embodies everything you’re 

not supposed to do – not supposed to cover your body with tattoos, cuss, drink, be rude. 

That’s why it is so much fun.” (Finley 2010, 373). Finleyn mukaan roller derbyn 

harrastajat muokkaavat naiseuttaan ottamalla käyttöönsä hylkiöfeminisyydelle 

ominaisia piirteitä, kuten kevytkenkäisyyteen viittaavia derbynimiä tai perinteisten 

kauneusihanteiden vastaisilla tatuoinneilla ja hiusväreillä. Myös pelin rajua ja 

aggressiivista luonnetta korostettiin, loukkaantumisilta ei vältetty, ja esimerkiksi 

palovammoja lattialla liukumisesta jopa ihannoitiin ja seksualisoitiin.  

Finleyn (2010) tutkimuksen mukaan naisten aiemmat kokemukset toimimisesta muiden 

naisten kanssa sekä heidän kokemukset naiseudesta vaikutti heidän suhteeseensa 

sukupuolen manööveriin.  Useat Finleyn haastattelemista roller derbyn harrastajista 

olivat aiemmin tunteneet itsensä ulkopuolisiksi muissa yhteyksissä esimerkiksi 

pituutensa vuoksi. Roller derbyä pidettiin sopivana lajina kaiken kokoisille ja –laisille 

naisille, lukuunottamatta naisia, jotka olivat hegemonisen naiseuden kehollistumia. 

Derby girl –feminiinisyys rakentuikin pitkälti vastakohdaksi hegemoniselle ”girlie girl” 
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–naiseudelle. Harrastajat tekivät puheissaan selvästi eroa itsensä ja perinteisten naisten 

välillä, muun muassa siten, etteivät he kokeneet tarvetta miellyttää miehiä esimerkiksi 

ulkonäköllään tai käytöksellään. Suhtautumisessa girly girl –naiseuteen oli havaittavissa 

halveksunnan piirteitä.  

Naiseutta ja roller derbyä tutkinut Jennifer Carlson (2010) on tehnyt pitkälti 

samankaltaisia havaintoja Finleyn (2010) kanssa. Carlsonin tutkimus on luonteeltaan 

osallistuva, hän liittyi tutkimustaan varten yhdysvaltalaiseen roller derby –seuraan. 

Carlsonin mukaan roller derbyssä vastustetaan ja kritisoidaan korostetun 

feminiinisyyden mukana tuomia sukupuolirooliodotuksia. Korostettua feminiinisyyttä 

kyseenalaistetaan roller derbyssä esim. aggressiivisella ja pelottamalla käyttäytymisellä, 

sarkastisilla derbynimillä sekä ulkonäköön liittyvillä valinnoilla. Carlsonin mukaan 

roller derby stigmatisoi tietynlaista feminiinisyyttä. Juoruilua, dramaattisuutta ja 

muutoin perinteisesti ”tyttömäiseksi” katsottua käytöstä jopa halveksuttiin. Harrastajien 

välisiä erimielisyyksiä kommentoitiin kuvailemalla halveksuvasti, että tilanteessa oli 

”liikaa estrogeeniä”.  

Murray (2012) on tarkastellut yhdysvaltalaista roller derbyä. Murray itse harrastaa roller 

derbyä Iso-Britanniassa. Murray viittaa Finleyn (2010) ja Carlsonin (2010) tekemiin 

tutkimuksiin ja myöntyy siihen, että roller derbyssä tehdään uutta naiseutta, mutta 

samalla se pyrkii normalisoimaan ja heteroseksualisoimaan harrastajia. Media osallistuu 

myös normalisointiin ja heteroseksualisointiin esimerkiksi korostamalla, että harrastajat 

ovat myös äitejä ja vaimoja. Esittelemällä harrastajat äiteinä ja vaimoina pyritään 

pehmittämään kuvaa harrastajista sopimaan paremmin perinteiseen naiskuvaan. 

Murrayn mukaan heteroseksuaalisuutta tuotetaan lajissa myös derbynimien ja 

pukeutumisen kautta yhdessä yleisön kanssa. Murray haastatteli myös yleisöä, ja arvioi 

varsinkin miesyleisöotoksen käytöksen olleen hyvin seksualisoivaa niin häntä kuin 

roller derby -pelaajia kohtaan. Toisaalta myös naisyleisö kommentoi pelaajien 

seksikkyyttä. Pelaajista tuli miesyleisön heteroseksuaalisen halun kohde, ja myös 

pelaajat leikittelivät tällä. Eräässä boutissa Murray kuvailee kuinka rangaistusaition 

(roller derbyssä penalty box) sisältäneen myös niin kutsutun piiskakujan (spank alley) 

jossa yleisö sai piiskata rangaistuksen saanutta pelaajaa. Murrayn havaintojen 
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perusteella iso osa yleisöstä ei tullut katsomaan roller derbyä itse lajin vuoksi, vaan 

katsomaan itse pelaajia. Pelaajat itse kokivat valitsevansa roller derby -vaatetuksensa 

itseään varten, ei näyttääkseen halutuilta yleisön silmissä, mutta toisaalta Murray 

havaitsi myös osan harrastajista valitsevan vaatetuksen kiinnittääkseen yleisön huomion 

juuri häneen. Laji piti tehdä yleisölle kiinnostavaksi jollain keinoin, ennenkuin yleisö 

oli oppinut sääntöjen oppimisen kautta seuraamaan itse peliä. On toki huomioitava, että 

Murray havainnoi myös roller derby –seuroja ja sen harrastajia, jotka eivät pelanneet 

WFTDA:n sääntöjen mukaisesti. Näissä bouteissa esiintyi myös ennalta sovittuja 

tappeluita. Ennalta sovittuja tappeluita järjestettiin ensisijaisesti miesvaltaisen yleisön 

miellyttämiseksi.  

Murrayn (2012) mukaan naiset pystyvät roller derbyn kautta toimimaan uudella, 

muutoksellisella tavalla. Roller derby haastaa sukupuolen stereotypioita ja on 

onnistunut laajentamaan näkemystä sukupuoliodotuksisa, mutta silti 

heteroseksuaalisuus ja sukupuolten dualismi ovat lajissa läpitunkevia. Murrayn 

tulkinnan mukaan roller derby tarjoaa areenan sukupuolen uudelleen määrittelylle, 

mutta ei välty tuottamasta samalla normatiivista sukupuolta.  

Cotterill (2010) näkee roller derbyn ainutlaatuisena areenana, missä on mahdollista 

yhdistää urheilu, fyysinen väkivalta ja naiseus. Lajin erityispiirteet ovatkin saaneet 

median kiinnostumaan lajista. Cotterillin tutkielma keskittyykin selventämään tapaa, 

jolla media esittää roller derby harrastajat ja miten harrastajat itse suhtautuvat median 

tarjoamiin kategorioihin. Cotterillin mukaan median kuvaukset harrastajista voitiin 

jakaa kolmeen ryhmään.  

1. Harrastajat esiteltiin nuorina, tatuoituina vaihtoehtoisina punkkareina ja 

rokkareina. Harrastamiseen kuvailtiin kuuluvan juhliminen sekä rajut otteet roller 

derby –radalla. 

2. Harrastajat kuvailtiin alempiluokkaisina, jopa rikollisina, jotka käyttivät roller 

derbyä keinona käyttäytyä aggressiivisesti ilman seurauksia 

3. Harrastajien kuvailtiin olevan tavallisia perheellisiä ja työssäkäyviä 

keskivertonaisia, jotka pitivät vauhdikkaasta kilpaurheilusta. 
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Harrastajat eivät juurikaan kokeneet sopivansa median luomiin kategorioihin. Roller 

derby kuvattiin median toimesta enemmänkin spektaakkelina kuin oikeana 

urheilulajina. Cotterillin tekemien huomioiden mukaan media pyrki myös korostamaan 

sitä, että roller derbyssä on kyse naisista, jotka harrastavat kyseistä rajuksi ja 

aggressiiviseksikin kuvattua lajia. Cotterillin mukaan naisten on oikeutettava 

osallistumisensa riskialttiiseen urheiluun, siinä missä se on yleisesti hyväksyttyä 

miehille. Tutkielmassaan Cotterill totesi tutkimiensa roller derby -harrastajien olevan 

hyvin heterogeeninen ryhmä, eikä mitään harrastajia yhdistävää tekijää löytynyt 

yhteisen harrastuksen lisäksi. Tyypillistä roller derby –harrastajaa oli mahdoton 

määritellä, eivätkä harrastajat itsekään pystyneet siihen. Roller derby nähtiin lajina, joka 

sopi kaikenlaisille naisille, riippumatta koulutuksesta, statuksesta työelämässä, 

perhetilanteesta tai kehon koosta. Kovalla työllä ja määrätietoisuudella kenestä tahansa 

voi tulla hyvä roller derby –pelaaja. Vaikkei Cotterill tunnista tutkimissaan harrastajissa 

samoja piirteitä kuin Finley (2010), hän kumminkin päätyy samaan lopputulokseen 

siitä, että naiset roller derbyn harrastamisen kautta voivat luoda itselleen vaihtoehtoisen 

naiseuden ja pystyvät näin neuvottelemaan yhteiskunnassa vallitsevia käsityksiä ja 

rajoja naiseudesta.   

Murray (2012) kiinnittää tutkimuksessaan huomiota siihen, ettei mikään Cotterillin 

mainitsemista stereotypioista kuvaile harrastajia puhtaasti urheilijoina. Murrayn mukaan 

medialla on tarve kuvailla roller derbyn harrastajia ikään kuin kahtiajakautuneina 

persoonallisuuksina. Yhtäällä he ovat tavallisia naisia, mahdollisesti myös äitejä, jotka 

päivisin työskentelevät naisille sopivissa ammateissa, kuten sairaanhoitajina ja 

opettajina, ja illan tullen muuntautuvat ”derbytytöiksi” ja ”derbydiivoiksi”. Murray 

arvioi, ettei vastaava muuntautuminen ole miesurheilijoille tarpeellista.  (Murray 2012, 

28.) Nähdäkseni media pyrkii tällä tavoin selvästi tekemään rajaa tavallisen ja 

hyväksytyn naiseuden ja roller derbynaiseuden välille, ja ettei derby luonteeltaan ole 

sitä, mitä naisen tavallisesti nähtäisiin sopivana harrastaa.  

Roller derbyä on tutkittu myös tee-se-itse-mentaliteetin lähtökohdasta. Roller derby –

seurat pelaajineen hallinnoivat lajia ja joukkueita ottelujärjestelyistä sponsorien 

hankkimiseen. Beaverin mukaan juuri kyseinen tee-se-itse –mentaliteetti estää roller 
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derby –pelaajia etääntymästä lajistaan. Beaver käyttää analyysissään Marxilaista 

ajattelua työstä vieraantumisesta. Omistamalla itse lajinsa ja tekemällä työtä sen eteen, 

ei vieraantumista lajista tapahdu (Beaver 2012). ”By the Skaters, for the Skaters” onkin 

lajin kansainvälisen kattojärjestön WFTDA:n mukaan roller derbyä hallitseva 

ydinfilosofia. 

3.6 Tutkimusta naisjoukkueurheilusta  

Jasper Andreasson (2007) on tutkinut naispuolisia jalkapallonharrastajia Ruotsissa.  

Andreassonin tutkimuksen mukaan jalkapallonharrastajat eivät pyrkineet tuomaan 

naisellisuuttaan esille harjoitellessaan tai pelatessaan. Tutkimukseen osallistuneet 

naisjalkapalloilijat vieroksuivat meikin käyttämistä harjoituksissa ja peleissä. 

Andreasson tulkitseekin jalkapallon pelaamisen liittyvän niin vahvasti maskuliinisiin 

ominaisuuksiin, ettei naisellisten ominaisuuksien esille tuominen sopinut myöskään 

naispuolisille pelaajille. Haastateltavat olivat sitä mieltä, että esim. aerobic ja body 

pump olisivat naisellisille naisille sopivampia lajeja kuin jalkapallo, jonne sopisivat niin 

kireät vaatteet kuin meikkaaminenkin, toisin kuin jalkapalloon. Andreassonin 

haastattelemien naisten puheissa erottui aktiivinen maskuliinisuuden ihannointi ja 

perinteisesti maskuliiniseksi katsottujen ominaisuuksien esilletuominen. 

Maskuliinisuuden kuvailtiin kuuluvan jalkapalloon riippumatta siitä, oliko harrastajana 

miehiä vai naisia. Jalkapallon katsottiin toisaalta vapauttavan harrastajansa perinteisen 

naissukupuoliroolin suorittamisesta. Naiseudesta luopuminen katsottiin hinnaksi siitä, 

että pystyttiin osallistumaan miehiselle areenalle. Anderssonin haastattelemat naiset 

eivät pyrkineet pitämään harrastuksensa vaikutusta kehoonsa kauneusihanteiden 

mukaisena, vaan tärkeämpää vaikutti olevan kehon sopivuus jalkapallon pelaamiseen.  

Andreassonin tutkimus herätti minussa kysymyksen siitä, että saavutetaanko vapaus 

odotusten mukaisen naissukupuoliroolin suorittamisesta suorittamalla perinteistä 

miessukupuoliroolia? Asettaako jalkapallo alunperin miesten lajina vaatimuksen 

maskuliinisuudesta myös naisharrastajilleen? Käsittääkseni Andreassonin haastattelemat 

jalkapallonharrastajat eivät katsoneet heidän harrastaman urheilun sopivan yhteen 

feminiinisyyden kanssa, eivätkä he täten myöskään pyrkineet luomaan naiseutta, joka 
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sopisi jalkapallonharrastamiseen. Tosiasiassa vaikutti siltä, että kyseiset naiset tuottivat 

jalkapalloon institutionaalistunutta maskuliinisuutta ja itse asiassa vahvistivat käsitystä 

jalkapallon ja miehisyyden yhteenkuulumisesta. Onkin katsottu, että naisten 

osallistuminen urheilulajeihin, jotka alunperin ovat luotu miehille, ei luo naisille 

mahdollisuuksia haastaa hegemonista maskuliinisuutta (Finley 2010).  
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4 Teoreettinen viitekehys 

Paneudun tässä luvussa tutkielmaani taustoittavaan teoreettiseen viitekehykseen. 

Esittelen Judith Butlerin teoriaa sukupuolen luonteesta sekä siitä miten sukupuolta 

tuotetaan. R.W. Connellin teorian kautta selvennän sukupuolten hierarkkisuutta. Mimi 

Schippersin teoria sukupuolen manööveristä taasen osoittaa, kuinka sukupuolen 

hierarkkisia suhteita voidaan myös neuvotella. Myös Bahtinin käsite groteskista ja 

karnevalisoinnista tarjoaa viitekehyksen sukupuolen esittämisen variaatioille.  

4.1 Sukupuolen performatiivinen luonne 

Tutkielmassani yhdistän urheilufeministisen näkökulman butlerilaiseen ajatteluun, jossa 

sukupuoli nähdään performatiivisena. Judith Butlerin mukaan sukupuolella ei ole 

mitään varsinaista alkuperää. Sukupuoli on siis sosiaalinen konstruktio, jota jatkuvasti 

tuotetaan arkipäiväisten normien, sääntöjen, rajojen ja tekojen kautta. Sukupuoli on 

tekemistä, ei olemista. Toistamalla sukupuolta, sen rajoja myös samalla vahvistetaan. 

Ilman sukupuolta tuottavia tekoja ja niiden toistamista, ei sukupuolta olisi olemassa. 

(Butler 1990.) Sukupuoli on sosiaalisesti pakollinen ja se tehdään luonnolliseksi 

ruumiin kautta. Butlerin mukaan naisten ja miesten välinen ero joka tehdään fyysisten 

ominaisuuksien eroavaisuuden perusteella on keinotekoinen sekä turha. Butler katsoo 

sukupuolten kategorisoinnin ruumiillisten ominaisuuksien perusteella olevan 

sosiaalisesti tuotettua, ja epäsymmetrisen kategorisoinnin yhtä luonnollisesti voivan 

perustuvan esimerkiksi kategorisointiin hiustenvärin perusteella. (Butler 1999, 31).  

Butlerin tarkoituksena on paljastaa, kuinka hataralla pohjalla vallitseva käsitys 

sukupuolesta on. Butler redusoi sukupuolen käytännössä vain tiettyjen asioiden ja 

tekojen toistoksi. Juuri näiden tekojen ja niiden toistamisen kautta sukupuolen 

performatiivisuus tuleekin ilmi. Sukupuolta tehdään siis huomaamatta puheessa ja 

kehonkielessä jatkuvasti. Myös ulkonäölliset seikat, kuten vaatteet ja hiukset, ovat 

tärkeänä osana tätä sukupuolen esityksellisyyttä. Niin kehonkieli, käytös kuin ulkonäkö 

ovat kuitenkin normien ja sääntöjen rajoittamia. Vallitsevat normit säätelevät miesten ja 
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naisten kehonkieltä, käyttäytymistä ja ulkonäkövalintoja tehden sukupuolten välille 

selkeän eron ja sukupuolen helposti havaittavaksi. (Butler 1990) 

Butler liittää myös vallankäytön sukupuolikategorioiden ylläpitämiseen, verraten 

tiettyjen normatiivisten sukupuoli-ihanteiden ylläpitämistä väkivallaksi (Butler 1999). 

Sukupuolikategorioita ylläpitävää ja määrittelevää valtaa Butler nimittää 

heteroseksuaaliseksi matriisiksi. Heteroseksuaalinen matriisi on valtaa ylläpitävä 

koneisto, joka määrittelee sosiaalisen sukupuolen yksiselitteisesti biologisen sukupuolen 

perusteella. Sukupuoli ei ole vapaasti valittavissa. Omaamalla tietyt biologiset piirteet, 

jotka määrittelevät henkilön mieheksi tai naiseksi, hän saa myös valmiiksi määritellyn 

sosiaalisen sukupuolen, jonka mukaan hänen täytyy käyttäytyä, puhua ja pukeutua. 

Sukupuolikategoriat kuvautuvat ongelmattomina ja niiden rajat selkeänä. 

Heteroseksuaalinen matriisi ylläpitää sukupuolta, jossa mies ja nainen ovat toisilleen 

vastakkaisia ja tuntevat halua toisiaan kohtaan. Matriisin kautta heteroseksuaalisuutta 

ylläpidetään luonnollisena. Matriisi yhdistää sukupuolen ja seksuaalisuuden 

saumattomasti toisiinsa. Matriisista poikkeava sukupuoli ja seksuaalisuus suljetaan 

luonnollisuuden ulkopuolelle.  (Butler 1990.) Butler on myöhäisemmässä tuotannossaan 

korvannut heteroseksuaalisen matriisin käsitteen heteroseksuaalisen hegemonian 

käsitteellä (esim. Butler 1993). 

Englanninkielinen feminismi on 1960-luvulta lähtien käyttänyt käsitettä gender 

kuvatakseen sosiaalista sukupuolta. Kuvaamalla sosiaalista sukupuolta termillä gender 

on pyritty korostamaan sitä, että sukupuolessa on kyse sosiaalisesti tuotetusta ilmiöstä, 

joka pitää sisällään myös vallankäyttöä. (Pulkkinen 2000.) Perinteisesti feministiset 

teoreetikot ovat kuvailleet sosiaalisen sukupuolen kulttuurisena esityksenä biologisesta 

sukupuolesta. Butlerin mukaan sosiaalisen sukupuolen erottaminen biologisesta 

sukupuolesta palvelee ajatusta siitä, ettei biologia ole määritellyt ihmisen kohtaloa 

sukupuolijärjestelmän sisällä, eikä siis kulttuurisesti tuotettu sosiaalinen sukupuoli ole 

seuraus biologisesta sukupuolesta. Se, että biologisia sukupuolia katsotaan yleisesti 

olevan kaksi, ei Butlerin mukaan kuitenkaan anna syytä olettaa, että myös sosiaalisia 

sukupuolia olisi vain kaksi. Butler kyseenalaistaa myös biologisten sukupuolien jaon 
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merkityksellisyyden, biologisen sukupuolen olemassaolon sekä sen, että biologisia 

sukupuolia olisi ongelmattomasti olemassa vain kaksi (Butler 1990, 54-55) 

Butler näkee sukupuolen performatiivisessa luonteessa myös mahdollisuuden 

muutokseen. Sukupuolen ollessa pelkkää tekojen toistamista, sukupuolta voidaan tehdä 

myös toisin toistamalla sukupuolen tekoja väärin. Sukupuolen ristiriitainen esittäminen 

mahdollistaa näin heteroseksuaalisen järjestyksen horjuttamisen. Butler mainitsee 

esimerkkinä tälle niin kutsumalleen sukupuolen toisin toistamiselle dragin ja 

lesbokulttuurista butch- ja femme- identiteetit. (Butler 1990.)  

4.2 Maskuliininen hegemonia 

Myös R.W. Connell (2002) on käsitellyt kysymystä sukupuolesta vastaavasta 

lähtökohdasta, jossa feminiinisyyttä tuotetaan siinä missä maskuliinisuuttakin. 

Sosiaalisen sukupuolen tuottamista opetetaan lapsille pienestä pitäen 

sukupuolirooliodotusten mukaisesti. Connellin mukaan maskuliinisuuksia on useampia, 

ja ovat hierarkkisessa asemassa toisiinsa nähden. Hierarkiassa eräät maskuliiniset 

piirteet ovat toisia suotavampia. Suotuisilla maskuliinisilla piirteillä on niin sosiaalisia, 

kulttuurisia kuin taloudellisiakin etuja. Tämänkaltaista maskuliinisuutta kutsutaan 

Connellin mukaan hegemoniseksi maskuliinisuudeksi, joka on sosiaalisen 

sukupuolihierarkian huipulla. Sosiaalisen sukupuolen hegemoniaa tuotetaan 

alempiarvoistammalla hegemonisesta maskuliinisuudesta poikkeavia maskuliinisuuksia 

sekä feminiinisyyttä. Hegemoninen maskuliinisuus on maskuliinisuuden normi, ja muu 

maskuliinisuus määräytyy suhteestaan hegemoniseen maskuliinisuuteen.  

Hegemoniselle maskuliinisuudelle alisteisia maskuliinisuuksia ovat Connellin mukaan 

esimerkiksi homoseksuaalit miehet.  

Hegemonista feminiinisyyttä ei Connellin (2002) mukaan ole, sillä kaikki feminiinisyys 

on rakennettu sille, että naiseus on miehisyydelle alisteista, mutta myös 

feminiinisyyksiä on useampia. Myös feminiinisyydet ovat toisiinsa nähden 

hierarkkisessa asemassa, mutta aina maskuliinisuuteen nähden alisteisia. Connell 

määrittelee korostetun feminiinisyyden (emphasized feminity) naiseudeksi, joka tuottaa 
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miesten arvostamaa legitiimiä feminiinisyyttä, johon liittyy niin fyysinen heikkous kuin 

myös säyseys. Urheilufeministinen tutkimus ei ole ollut yksimielinen siitä, tuottaako 

naisurheilu edelleen Connellin määrittelemää korostettua feminiinisyyttä, vai 

mahdollistaako urheilu naisille keinon vapautua hegemonisen sukupuolijärjestelmän 

luomasta sukupuoliodotusten kahleista (Carlson 2010).  

4.3 Hylkiöfeminiinisyys ja sukupuolen manööveri 

Mimi Schippers (2007) arvioi feminiinisyyden olevan aliteoretisoitu. Hän pyrkiikin 

rakentamaan eteenpäin Connellin teoriaa sosiaalisen sukupuolen hegemoniasta. 

Connellista poiketen, Schippers katsoo, että myös hegemonista feminiinisyyttä on 

olemassa. Schippersin mukaan hegemoninen feminiinisyys on feminiinisyyksien 

hierarkian huipulla palvellen sukupuolijärjestelmää ja miesten valta-asemaa siinä. 

Schippers on myös luonut hegemoniselle feminiinisyydelle määritelmän:  

”Hegemonic feminity consists of the characteristics defined as 
womanly to establish and legitimate a hierarchical and 
complementary relationship to hegemonic masculinity and that, by 
doing so, guarantee the dominant position of men and the 
subordination of women.” (Schippers 2007, 94) 

Schippersin mukaan miehillä on yksinoikeus tiettyihin ominaisuuksiin sekä 

luonteenpiirteisiin. Kyseiset ominaisuudet ovat eroa tekeviä suhteessa naisiin, ja 

legitimoivat näin miesylivaltaa suhteessa naisiin ja ylläpitävät sukupuolten hegemonista 

hierarkiaa. Yksinoikeudella Schippers tarkoittaa sitä, että kyseiset ominaisuudet ovat 

stigmatisoituja sekä määritelty poikkeavuuksiksi, mikäli ominaisuudet yhdistyvät 

feminiinisyyteen. Samalla tavalla tietyt naisille hyväksytyt luonteenpiirteet ja 

ominaisuudet ovat stigmatisoituja ja sanktioituja, mikäli ne yhdistyvät 

maskuliinisuuteen. Tällaisia ominaisuuksia, jotka ovat naisille stigmatisoituja, ovat 

esimerkiksi aggressiivisuus, kiinnostus muita naisia kohtaan ja siveettömyys. Kyse on 

siis ominaisuuksista, jotka usein liitetään hegemoniseen maskuliinisuuteen. Kyseisellä 

tavalla maskuliinista hegemoniaa ja sukupuolten hegemonista hierarkiaa uhkaavaa 

naiseutta Schippers kutsuu hylkiöfeminiinisyydeksi (pariah femininty). 
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Hylkiöfeminiinisyys on hegemoniselle feminiinisyydelle alisteinen, ja näin ollen myös 

sukupuolihierarkian alimmainen. Nainen, jolla on jokin hegemoniselle 

maskuliinisuudelle ominainen ominaisuus, voidaan kyseisen ominaisuuden mukaan 

luokitella tietynlaiseksi, usein sosiaalisesti epäsuotuisaan kategoriaan kuuluvaksi, kuten 

lesboksi tai lutkaksi. Schippers alleviivaa sen, että hylkiöfeminiinisessä käytöksessä 

kyse ei ole maskuliinisuudesta, vaan epäsuotuisesta feminiinisyydestä, joka uhkaa 

vallitsevaa sukupuolihierarkiaa ja miesten ylivaltaa. Lesbo tai lutka ei voi olla muuta 

kuin naispuoleinen.  

Miehillä, joilla on miehille epäsuotuisia piirteitä, Schippers ei kuitenkaan kutsu 

hylkiömaskuliinisuuksiksi. Schippers katsoo, että koska maskuliinisuus on aina 

feminiinisyyteen nähden ylivoimainen, ei maskuliinisuuteen ole liitettävissä mitään 

epäsuotuisia ominaisuuksia. Epäsuotavaa maskuliinisuutta ei näin ollen ole olemassa, 

vaan se, mitä voisi pitää epäsuotavana maskuliinisuutena, onkin itse asiassa 

feminiinisyyttä. Näin ollen Connellin määrittelemää hegemoniselle maskuliinisuudelle 

alisteista maskuliinisuutta ei olisi Schippersin mukaan olemassa, vaan kyse on siitä, että 

miehet ovat omaksuneet hegemoniselle feminiinisyydelle ominaisia piirteitä. (Schippers 

2007.) Feminiinisyyksien sisällä käydään neuvotteluita niiden hierarkkisesta asemasta. 

Nämä määrittelyt tiettyyn luokkaan ja tiettyyn hierarkian asemaan vaikuttavat naisten 

mahdollisuuksiin liikkua patriarkaalisen järjestelmän sisällä. (Finley 2010) 

Tutkimuksessaan vaihtoehtoisista rock-musiikin alakulttuureista Schippers (2002) 

kuvaa sosiaalisen sukupuolen manööveriä (gender maneuvering), jossa sukupuolten 

välisiä suhteita ja sääntöjä neuvotellaan tietyssä kontekstissa. Juuri alakulttuurit 

vaikuttavatkin tarjoavan kyseisille neuvotteluille suotuisan kontekstin. Sukupuolen 

neuvottelemisella voidaan saavuttaa vaihtoehtoinen suhde sukupuolten välille verrattuna 

hegemoniseen sukupuolihierarkiaan. Schippersin mukaan näin saavutetaan 

vaihtoehtoista feminiinisyyttä ja maskuliinisuutta (alternative femininity ja alternative 

masculinity). Schippersin mukaan kyseinen suotuisten maskuliinisuuksien ja 

feminiinisyyksien tuottaminen sekä näiden ominaisuuksien arvostaminen on 

kontekstisidonnaista ja vaihtelee näin ollen ryhmien, kulttuurien ja yhteiskuntien välillä. 

(Schippers 2007.) Myös muut tutkijat ovat huomanneet, kuinka alakulttuurit niin 
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musiikin kuin urheilun piiristä voivat tuottaa tiloja, jossa naisten on mahdollista haastaa 

perinteinen naiseus (mm. Holland 2004, Klein 1997). Näissä alakulttuureissa naisilla on 

mahdollisuus toteuttaa vaihtoehtoista feminiinisyyttä luopumatta kuitenkaan 

feminiinisyydestään kokonaan. Tutkijat ovat kuitenkin usein tulleet siihen 

lopputulokseen, että niin vaihtoehtoisten urheilulajien parissa (Beaver 2012 mainitsee 

esimerkiksi lumilautailun ja ultimate-frisbeen) kuin muissa vaihtoehtoisissa 

alakulttuureissa tuotettu feminiinisyys on lopulta sopeutuvainen ja alisteinen 

maskuliinisuuden ylivaltaan (Beaver 2012, Finley 2010). Tutkijat katsovat, että 

alakulttuureissa, joissa miehiä on verrattuna naisiin paljon, naisten on vaikea tuottaa 

vaihtoehtoista feminiinisyyttä, jonka todellisuudessa olisi mahdollista haastaa 

miesylivalta. Finleyn (2010) mukaan naisten onkin mahdollista verkostautumalla luoda 

tiloja, joissa vaihtoehtoista naiseutta olisi mahdollista tuottaa hyödyntämättä miesvaltaa. 

Finley (2010) tähdentää, että myös sukupuolen sisällä käydään neuvotteluja sosiaalisen 

sukupuolen tuottamisesta. Naissukupuolen sisällä käydään neuvotteluita 

feminiinisyydestä luokittelemalla tiettyjä käytöksiä feminiinisyydelle sopimattomiksi ja 

sopiviksi. Naiset ovat siis itse mukana määrittelemässä ja näin ollen myös tuottamassa 

niin sanottua hylkiöfeminiinisyyttä. (Kitzinger 1995,  Lundstrom 2006, Stokoe 2003, 

Tanenbaum 2000). Näissä sosiaalisen sukupuolen sisäisissä neuvotteluissa on 

mahdollisuus samalla vahvistaa sukupuolihierarkiaa kuin myös haastaa sitä.  

4.4 Karnevalisointi ja groteski naiseus 

Karnevalisointi käsitteenä on peräisin venäläisen kirjallisuudentutkija Mikhail Bahtinin 

teoksesta François Rabelais: Keskiajan ja renessanssin nauru (1995) jossa Bahtin 

kuvaa eurooppalaisen keskiajan ja renessanssin karnevaalikulttuuria.  

Virallisen juhlan vastakohtana karnevaali juhli ikään kuin tilapäistä 
vapautumista hallitsevasta totuudesta ja vallitsevasta järjestyksestä: 
kaikkien hierarkkisten suhteiden, etuoikeuksien, normien ja kieltojen 
tilapäistä kumoamista. Se oli aito ajan juhla, muotoutumisen, 
muutoksen ja uudistumisen juhla. Se vieroksui kaikkea iankaikkista, 
pysyvää ja lopullista. Se katsoi avoimeen tulevaisuuteen. (Bahtin 
1995, 11. Käännös Tapani Laine) 
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Hylkäämällä hetkellisesti sosiaaliset asemat, estot ja säännöt päästettiin ristiriitaisuudet, 

nauru ja ylilyönnit valloilleen luoden näin samalla tilaa vapautuneisuudelle, tasa-

arvolle, uusiutumiselle ja uuden luomiselle. Maailma, elämä ja ruumis hyväksyttiin 

keskeneräisenä. Karnevaalissa maailma käännetään päälaelleen, mutta kyse ei ole 

näytelmästä. Bahtin tarkentaa, että karnevaali on oma tilapäinen elämänmuotonsa, jossa 

elämä on leikkiä. Karnevalisoinnin kautta narri voi olla kuningas, vanha olla nuori ja 

elävä olla kuollut, tärkeää on myös itselleen nauraminen ja itsensä asettaminen 

naurunalaiseksi. Parodialla on karnevaalissa tärkeä roolinsa.  

Maailman kääntämiseen ylösalaisin liittyi myös groteskin käsite. Groteski kuvaa, 

kuinka esimerkiksi henkisesti ja ideaalisesti ylevät asiat alennettiin maalliselle tasolle. 

Groteski on jotain uutta ja vanhaa yhdistettynä, jonka muodonmuutosprosessi uuden ja 

vanhan välillä on vielä kesken. Esimerkkinä Bahtin mainitsee raskaana olevan nauravan 

vanhuksen. Esimerkissä yhdistyy syntymä ja kuolema, uusi ja vanha. Keskiajalla 

henkeviä kirjoituksia ja vakavia mietelmiä saatettiin parodioida, tuoden näin jotain 

ylevää alas maalliselle tasolle luoden jotain groteskia. Myös kielioppia parodioitiin 

muuttamalla jonkin asiamerkitystä materiaalis-ruumiilliseksi, usein eroottiseksi. (Bahtin 

1995.) Saman huomion voi tehdä roller derby –pelaajien derbynimistä ja useiden 

joukkueiden ja seurojen nimistä.  

Urheilevaa naista voi hyvin tarkastella groteskin näkökulmasta, ainakin historiallisesti. 

Urheileva naisen ajateltiin muuttuvan miehiseksi, joten urheilevasta naisesta tuli 

groteski. Roller derbyn ja Bahtinin karnevaaliteorian välillä voidaan nähdä muitakin 

yhtymäkohtia kuin derbynimissä. Finleyn (2010) kuvaamaa roller derbyssä tapahtuvaa 

sukupuolen manööveriä tehdään karnevalisaation kautta: nainen ei olekaan enää heikko 

ja luonteeltaan hoivaava, vaan lihaksikas aggressiivinen hyökkääjä joka sekoittaa 

hylkiöfeminiinisiä ominaisuuksia luoden eräänlaisen irvikuvan miesten perinteistä 

ihailemasta naiseudesta. Ristiriitaisuuksia ja liioittelua korostetaan derbynimillä ja 

pukeutumisella. Baletista tunnettu tutu-hame yhdistetään taklaamiseen ja pääkallokuviot 

verkkosukkahousuihin. Roller derby –harrastajat esitellään Suomessakin joidenkin 

seurojen kotisivuilla usein provosoivin sekä irvistelevin kuvin, joissain jopa pirun 

sarviin sonnustautuneena tai pesäpallomaila kädessä. Finley (2010, 374) kuvaa, kuinka 
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eräässä boutissa roller derby-pelaajat jakoivat yleisölle käsiraudoin koristeltuja 

muffineja pukeutuneina paljastavaan vankiasuun. Liioittelu kuuluu vahvasti niin 

karnevaalikulttuuriin kuin roller derby –kulttuuriinkin. Roller derbyssä luodaan 

karnevalistinen tila, jossa muun muassa derbynimien kautta voidaan esittää omia alter 

egojaan sekä luoda uutta järjestelmää, ja jossa normaalit säännöt eivät päde.  

Vaikka tekemieni huomioiden mukaan pukeutumisessa suunnataan nykyään yhä 

enemmän kohti tarkoituksenmukaista urheiluvaatetusta, ei niissäkään ole luovuttu 

kaikista show-elementeistä. Boutit teemoitetaan usein tietyn teeman mukaan, ja teema 

toistuu esimerkiksi mainoksissa ja otteluohjelmissa. Joukkueilla saattaa olla myös jokin 

tietty oma teema käytössä, jota voidaan tuoda esiin vaatetuksella ja joukkueen 

esittelyssä. Joukkueen esittelyn ympärille voidaan rakentaa myös joukkueteemaan 

liittyvä esitys. Pelaajilla saattaa myös olla tietynlainen kasvo- tai sotamaalaus bouteissa. 

Derbynimet ovat edelleen usein parodiointeja ja sanamuunnoksia. Myös derbyvaimoutta 

voidaan pitää eräänlaisena perinteisen avioliiton parodiointina. Roller derbyssä on siis 

yhä selvästi havaittavissa karnevalistisia piirteitä, vaikka karnevalistisia piirteitä on 

häivytetty joko tietoisesti tai muutoin.  
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5 Tutkimusongelma, aineisto ja metodi 

5.1 Tutkimusongelma 

Aiemmin tehdyt tutkimukset roller derbystä, eritoten Finleyn (2010) tekemät huomiot, 

herättivät mielenkiintoni tutkia roller derbyä naiseuden tuottamisen areenana. 

Kiinnostuksen kohteenani on tarkastella, mikä sija Schippersin (2002, 2007) 

kuvaamalla hylkiöfeminiinisyydellä ja sukupuolen manööverillä on helsinkiläisessä 

roller derbyssä sekä selvittää muutoksellisen feminiinisyyden rakentumista roller 

derbyn kontekstissa. Voidaanko roller derbyn luonne, joka sisältää niin vauhtia, voimaa 

kuin taklaamistakin, integroida naiseuteen? Andreassonin (2007) tekemä tutkimus antoi 

minulle käsityksen siitä, mitä naisjoukkueurheilu on silloin, kun laji on alunperin luotu 

miehille. Finley (2010) on todennut ettei naisille juurikaan tarjoudu mahdollisuutta 

toimia muutoksellisin tavoin miehille kehitettyjen lajien sisällä. Koska roller derby on 

naisten luoma laji naisille, on myös mielekästä pohtia roller derbyn mahdollisuuksia 

muokata ja uudistaa naisurheilun kapeaa kenttää haastaen vallitsevat käsitykset ja 

olettamukset naisurheilusta. Tuottaako roller derby uudenlaista naiseutta ja 

naisurheilua? 

5.2 Aineiston kuvaus  

Lähestyin tutkimusongelmaani laadullisen tutkimuksen kautta. Eskola & Suorannan 

(1998) mukaan laadullinen aineisto tarkoittaa pelkistetyimmillään tekstiaineistoa. 

Aineistoni koostuu yhdeksästä teemahaastattelusta. Haastattelut toteutettiin vuoden 

2012 marraskuun ja vuoden 2013 tammikuun välisenä aikana. Haastatteluaineistoa 

kertyi nauhoitettuna yhteensä noin 13,5 tuntia. Tekstiksi muutettuna aineisto on 

laajuudeltaan noin 240 sivua. Haastattelujen tueksi olen myös tehnyt havainnointia 

joukkueiden harjoituksissa sekä bouteissa. Tämän lisäksi olen käynyt läpi roller 

derbystä olemassa olevaa Internet-materiaalia sekä lehtiaineistoa.  

Maantieteellisistä syistä rajasin haastattelut koskemaan Helsinki Roller Derbyn ja Kallio 

Rolling Rainbown harrastajakuntaa. Jouni Tuomen ja Anneli Sarajärven (2002) mukaan 
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laadullisessa tutkimuksessa tiedonantajien valinta ei ole sattumanvaraista ja näin ollen 

on tärkeää, että valituilla haastateltavilla on tutkittavasta aiheesta mahdollisimman 

paljon kokemusta sekä tietoa. Koska roller derby on Suomessa varsin uusi laji, on 

harrastajakuntakin varsin uutta. Tästä huolimatta pyrin valitsemaan haastateltavat niin, 

että heillä olisi vähintään noin yhden vuoden harrastustausta roller derbystä. 

Keskimäärin haastateltavat olivat harrastaneet roller derbyä vajaat 2 vuotta. Lyhimpään 

roller derbyä harrastanut haastateltava oli harrastanut lajia vajaan vuoden. Pisimpään 

lajia harrastaneella oli lajista noin 3,5 vuoden kokemus. Haastateltavien keski-ikä oli 27 

vuotta, vaihteluvälin ollessa 22 – 33 vuotta. Helsinki Roller Derbyn ja Kallio Rolling 

Rainbown harrastajat olivat tasaisesti edustettuna.  

5.3 Haastattelut 

Haastateltavat rekrytoin ottamalla yhteyttä Helsinki Roller Derbyyn ja Kallio Rolling 

Rainbowiin sähköpostitse pyytäen heitä lähettämään haastattelupyyntöni jäsenistölleen. 

Yhden haastateltavan rekrytoin toisen haastateltavan kautta. Haastateltavat ottivat siis 

minuun yhteyttä ilmaisten kiinnostuksensa osallistua haastatteluun.  

Sopiessani haastatteluista haastateltavien kanssa olin joustava niin haastatteluajan kuin 

–paikankin suhteen. Eskola & Suorannan (1998) mukaan haastateltavalle tulee tarjota 

mahdollisuutta vaikuttaa haastattelupaikkaan. Korostin haastateltaville kuitenkin sitä, 

että paikan olisi hyvä olla mahdollisimman rauhallinen, etenkin sen vuoksi, että tulisin 

äänittämään haastattelut. Tarjosin haastattelupaikaksi Helsingin yliopiston 

oppimiskeskus Aleksandrian ryhmätyötiloja sekä rauhallista kahvilaa. Tarjouduin myös 

tulemaan haastateltavan kotiin tekemään haastattelun. Neljä haastattelua tehtiin 

Aleksandrian ryhmätiloissa, neljä haastateltavien kotona, sekä yksi eräässä kahvilassa. 

Rauhallinenkin kahvila osoittautui haastattelujen äänittämisen kannalta varsin 

meluisaksi ympäristöksi. Vaikkakin Aleksandrian ryhmätyötilat, kahvila ja 

kotiympäristö ovat luonteeltaan hyvin erilaisia haastatteluympäristöjä, en kuitenkaan 

huomannut ympäristön juurikaan vaikuttavan itse haastatteluun. Pyrin luomaan rennon 

ja avoimen ilmapiirin jo ennen varsinaisen haastattelutilanteen alkamista. 
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Mennessämme esimerkiksi yhdessä Aleksandrian ryhmätyötiloihin saatoin esimerkiksi 

samalla esitellä uutta kirjastoa sekä jutella ”niitä näitä”.  

Haastattelurunkoa luodessani ymmärsin aiheeni lähestymisen haastattelujen kautta 

haasteelliseksi. Aiheeseen perehtymätön ei välttämättä ymmärrä tai osaa vastata 

kysymykseen siitä, millaista sukupuolta hän tuottaa. Ymmärsin, ettei aiheen ytimeen 

olisi suoraa pääsyä. Tästä johtuen en myöskään halunnut sitoa haastatteluja kulkemaan 

tietyn valmiiksi suunnitellun haastattelurungon mukaisesti. Vaikkakin minulla oli 

valmis haastattelurunko, jossa oli valmiita kysymyksiä teemoiteltuina, annoin 

haastattelujen edetä omalla painollaan ennalta suunniteltujen teemojen ohikin. 

Haastattelujen voisi luonnehtia olevan lähinnä puolistrukturoituja teemahaastatteluita.. 

Haastatteluissa oli siis viitteitä myös avoimista haastatteluista. Teemahaastatteluista 

tutulla tavalla (Tiittula & Ruusuvuori 2005) haastatteluni rakentuivat samojen teemojen 

ja aihepiirien ympärille, mutta en pyrkinyt saamaan rakenteeltaan yhdeksää samanlaista 

haastattelua, vaan annoin haastattelujen rakentua omanlaisekseen kunkin haastateltavan 

mukaan. Holsteinin ja Gubriumin (2005) mukaan aktiivisessa haastattelussa niin 

haastateltava kuin haastattelija ovat aktiivisia luoden tietoa ja merkitystä yhdessä. 

Haastattelun kulku kehittyy haastattelukeskustelun aikana haastattelijan houkutellessa 

haastateltavaa tuottamaan merkityksellistä haastattelupuhetta. Holsteinin ja Gubriumin 

mukaan haastattelu rakentuu aina haastateltavan ja haastattelijan välisestä 

vuorovaikutuksesta. 

Haastattelurunkoni (liitteenä) koostui mielestäni varsin arkipäiväisistä kysymyksistä. 

Kysymykset olivat löyhästi teemoiteltu koskemaan roller derbyä lajina, yhteisöllisyyttä, 

lajikulttuuria sekä naiseutta. Pyysin haastateltavia kuvailemaan roller derbyä, sen hyviä 

ja huonoja puolia, sekä kertomaan, miten olivat tulleet aloittaneeksi lajin ja kuinka 

yhteistyö joukkueessa ja seuratoiminnassa toimii. Kun haastateltava kertoi jotain 

tutkimusaiheeni kannalta kiinnostavaa, kannustin lisäkysymyksiä esitellen häntä 

kertomaan lisää aiheesta. Koin tämän olleen lopulta hyvä tapa johdatella haastattelu 

koskemaan aihettani, jonka lähestyminen luonnollisella tavalla suorilla kysymyksillä 

olisi muutoin vaikeaa.  
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Koin pystyneeni luomaan hyvän yhteyden haastateltaviin. Haastattelut etenivät 

mielestäni luonnollisesti ja keskustelunomaisesti. Luultavasti tätä edesauttoi se, että 

olen haastateltavien kanssa samaa ikäluokkaa. Koska pyrin haastattelujen kautta 

selvittämään, millaista naiseutta harrastajat tuottivat, arvelen myös, että omalla 

sukupuolellani oli myönteinen vaikutus haastatteluiden kulkuun. Se, että olen samaa 

sukupuolta haastateltavien kanssa, edesauttoi aiheen käsittelyä. Roller derby oli myös 

haastateltaville mieluinen keskustelunaihe.  

5.4 Tutkimuksen ja analyysin lähtökohdat  

Ennen tutkielmani tekoa olin kuullut roller derbystä muutaman kerran ohi mennen 

lähinnä lehtijuttujen ja Facebookin kautta. Tiesin kyseen olevan naisten 

rullaluistelulajista, joka oli luonteeltaan vauhdikas. Mieleeni oli myös jostain piirtynyt 

kuva siitä, että laji olisi väkivaltainen, mutta en muutoin varsinaisesti tuntenut roller 

derbyä lajina. Voitaneen sanoa, että lähdin tutkimusprosessiin tyhjältä pöydältä, 

tiedonjanoisena ja avoimena. Eskola & Suoranta (1998, 20) kuvaa, kuinka laadullisessa 

tutkimuksessa tutkijan tulisi ”yllättyä ja oppia tutkimuksensa kuluessa”. Tämä pitää 

oman tutkielmani kannalta hyvin paikkansa.  

Toisin kuin useimmissa esittelemistäni aiemmista tutkimuksista roller derbystä, minulla 

ei ollut harrastustaustaa lajin parista enkä myöskään tutkimusprosessin aikana sitä 

hankkinut. Pystyin näin mielestäni luomaan verrattain objektiivisen kuvan 

tutkimuskohteestani. Ulkopuolisuuteni kautta pystyin myös vakuuttamaan 

haastateltavani puolueettomuudestani, joka mahdollisti kahden eri seuran jäsenten 

haastattelemisen. Arvelen, että haastattelut olisivat olleet luonteeltaan erilaisia, jos 

olisin ollut jomman kumman joukkueen jäsenenä. Ilman harrastuskokemusta minulla ei 

myöskään ollut ennakkokäsityksiä lajin harrastamisesta, mikään ei ollut minulle 

itsestään selvää. Toisaalta olin valmistautunut haastatteluihin tutustumalla lajin 

perusperiaatteisiin ja sen piirissä käytettävään sanastoon, joten koen olleeni hyvässä 

suhteessa tutkijana tutkimusaiheeseeni. Olin tutkimusprosessin alkuvaiheessa 

yhteydessä sähköpostitse kumpaankin helsinkiläiseen seuraan kertoen aikeistani tehdä 

pro gradu –tutkielmani roller derbystä. Esitin kummallekin seuralle toiveen päästä 
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seuraamaan heidän harjoituksiaan. Seuraamalla heidän harjoituksiaan pääsin luomaan 

käsitystä lajista, sen harrastajista ja itse harjoittelusta. Samalla tein harrastajat tietoiseksi 

siitä, että tulen myöhemmässä vaiheessa tarvitsemaan haastateltavia. Seurojen 

myötämielisyys tutkielmaani kohtaan edesauttoi osaltaan myös haastateltavien 

rekrytoimista. Kummankin seuran harjoitusten seuraamisen lisäksi kävin 

tutkimusprosessin aikana katsomassa molempien seurojen järjestämiä boutteja.  

Aloittaessani tutkimusprosessin aineistonkeruuosuutta käsitykseni roller derbystä oli 

pitkälti rakentunut roller derbystä aiemmin tehdyn tutkimuksen perusteella. Huomasin 

pian, että esimerkiksi Finleyn (2010) ja Carlsonin (2010) tekemät huomiot roller derby 

–harrastajista eivät juurikaan sopineet yhteen omien huomioideni kanssa. Finleyn ja 

Carlsonin tutkielmissa harrastajakunta piirtyy varsin homogeenisenä, oman huomioni 

ollessa päinvastainen. Finleyn kuvailemat paljastavasti pukeutuvat, kiroilevat ja 

ryyppäävät roller derbyn harrastajat eivät saumattomasti sopineet yhteen omiin  

havaintoihini helsinkiläisistä roller derby –harrastajista. Toisaalta totesin jo varhaisessa 

vaiheessa, että yhtenäisen kuvan luominen helsinkiläisestä harrastajaryhmästä olisi 

vähintäänkin haasteellista. Helsinki Roller Derby ja Kallio Rolling Rainbow eroavat 

toisistaan harrastuskulttuurin kautta huomattavasti. Kansainvälisessäkään mittakaavassa 

ei ole yhtenäistä roller derbyn harrastuskulttuuria, osan muistuttaessa 

harrastuskulttuuriltaan enemmän Helsinki Roller Derbyn kaltaista seuraa ja toisten taas 

ollessa lähempänä Kallio Rolling Rainbowta. Koska helsinkiläinen harrastajakunta on 

tiivis sekä verrattain pieni, en haastateltavien anonymiteetin vuoksi erottele 

haastateltavia aineistossani toisistaan. En myöskään erottele analyysissäni Helsinki 

Roller Derbyn ja Kallio Rolling Rainbown harrastajia toisistaan. 

5.5 Sisällönanalyysi 

Lähestyin tutkimusongelmaani käyttäen sisällönanalyysiä analyysimenetelmänä.  

Sisällönanalyysi pyrkii luomaan kuvauksen ilmiöstä tiivistetysti sekä yleisessä 

muodossa, jonka avulla ilmiöstä voidaan luoda johtopäätöksiä (Tuomi & Sarajärvi 

2002). Analyysiotettani voidaan kuvailla abduktiiviseksi. Tämä tarkoittaa 

aineistolähtöisyyden ja teoriasidonnaisen analyysin yhdistämistä.  
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Sisällönanalyysin kautta pyritään luomaan selkeyttä aineistoon, jotta johtopäätösten 

tekeminen olisi mahdollista. Sisällönanalyysissä aineisto muokkaantuu loogiseksi 

kokonaisuudeksi siten, että se paloitellaan osiin ja käsitteellistetään. Käsitteitä 

yhdistellen syntyy myös vastaus tutkimustehtävään. (Tuomi & Sarajärvi 2002.) 

Analyysiprosessini käynnistyi jo haastatteluja tehdessäni. Jokaisen haastattelun jälkeen 

pohdin haastattelun kulkua ja niitä asioita, jotka haastattelussa nousi esille. Tulevat 

haastattelut muokkaantuivat niin aiemmin tekemieni haastattelujen pohjalta kuin 

vuorovaikutuksessa yksittäiseen haastateltavaan. Haastatteluaineistoa kerätessäni tein jo 

mielessäni alustavaa teemoittelua, joka muokkaantui ja tarkentui vielä varsinaisen 

analyysiprosessin aikana, jolloin kävin aineistoa useita kertoja tarkasti läpi. 

Haastatteluista nousi esille useita mielenkiintoisia asioita, jotka olisivat tutkimisen 

arvoisia. Sisällönanalyysissä on kuitenkin tärkeää käydä läpi aineistoa erotellen oman 

tutkimuksen kannalta kiinnostavia asioita, joka käytännössä tarkoittaa myös sitä, että 

paljon mielenkiintoista on jätettävä pois tutkimuksesta (Tuomi & Sarajärvi 2002). 

Tutkimusongelmani kannalta kiinnostuksen kohteena oli selventää, miten naiseus 

rakentuu roller derbyn kontekstissa, peilaten havaintojani aiempaan tutkimukseen niin 

roller derbystä kuin muusta naisurheilusta unohtamatta myöskään teoreettista 

viitekehystäni. Teemoittelin aineistoni ensin kiinnittäen huomioni roller derbyn 

kulttuurisiin erityispiirteisiin. Tämä auttoi minua ymmärtämään lajin sisällä tapahtuneen 

kehityskulun sekä sen kulttuurisen moninaisuuden asettaen sen myös kontekstiin 

aiemmin tehtyyn tutkimukseen roller derbystä. Tämä antoi minulle hyvät lähtökohdat 

lähteä paloittelemaan aineistoani tarkemmin. Teemoittelin aineistoni koskemaan roller 

derbyn kulttuurista kehitystä, yhteisöllisyyttä sekä kehollisuutta. Koin kyseisen 

teemoittelun palvelevan hyvin tarkoitusperääni luoda kuva roller derbystä naiseuden 

tuottamisen areenana näiden luokittelujen sisällä.  
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6 Naiseus roller derbyssä  

Peilaten aiempaan tutkimukseen roller derbystä, jota esittelin tutkielmani luvussa 3.6 ja 

joka myös vaikutti minun ennakkokäsitykseeni lajista ja sen harrastajista, keskityn 

analyysissäni kuvaamaan millaista naiseutta roller derbyssä tuotetaan. Kuvaan, kuinka 

roller derbyssä on hylkiöfeminiinisyyden kautta luotu voimaannuttavalle vahvalle 

feminiinisyydelle suotuisa elinympäristö, jossa yhteisö on tärkeä elementti tämän 

naiseuden rakentumiselle. Osoitan myös, kuinka sukupuolta tuotetaan roller derbyssä 

kehon kautta.  

6.1 Hylkiöfeminiinisyys – osa historiaa? 

Ottaessani ensikontaktia helsinkiläiseen roller derbyyn menemällä katsomaan heidän 

harjoituksiaan syksyllä 2012, olin valmistautunut näkemään Finleyn (2010) kuvailemia 

hylkiöfeminiinisyyden ruumiillistumia. Perjantai-iltana urheiluhallissa pyöri kaikkea 

muuta kuin aggressiivisia ja paljastavasti pukeutuneita kiroilevia naisia. Tatuointeja 

näin kyllä, mutta muutoin ohitseni kiisi rullaluistimillaan erikokoisia ja –näköisiä 

vakavasti urheilevia eri-ikäisiä naisia. Oliko näkemäni ja kokemani nyt se areena, joka 

haastaa olemassa olevat käsitykset naiseudesta ja naisurheilusta? Tehdäänkö tässä ja nyt 

uutta naiseutta? Olin hämmentynyt, mutta toiveikas.  

Päästessäni haastattelujen kautta syvemmälle roller derbyn harrastusmaailmaan, pääsin 

luomaan oman käsityksen roller derbystä lajina sekä sen harrastajista. Urheilullisuus ja 

yhteisöllisyys oli alati esiin nousevia teemoja. Hylkiöfeminiinisyys vaikutti loistavan 

poissaolollaan. Haastateltavilla ei näyttänyt olevan tarvetta pilkata perinteistä naiseutta 

tai luoda siitä irvikuvaa (vrt. Finley 2010 ja Carlson 2010). Pukeutumisessaan he 

korostivat käytännöllisyyttä ja ottivat etäisyyttä esimerkiksi verkkosukkahousuista 

puhuttaessa. Osa oli luopunut derbynimistään ja kokivat niiden kuuluvan jo lajin 

historiaan.  

Kuten jo olen aiemmin todennut, roller derby on uutena lajina jatkuvan muutoksen 

kohteena. Pidempään roller derbyä harrastaneiden haastateltavieni puheesta erottuukin 
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selvästi rajaa vetävänä se, miten laji ja sen harrastaminen on muuttunut siitä, mitä se oli 

lajin juuri saavuttua Suomeen. Haastateltavat kuvailevat, kuinka derbynimet ja 

tietynlainen pukeutuminen oli tärkeä osa itse lajia mielipiteiden nykyään jakautuessa 

vähintäänkin kahtia koskien derbynimien tarpeellisuutta. Lajin kehityskulkua Suomessa 

vuodesta 2009 nykypäivään ei voida kuvata suoraviivaisena. Harrastajien ja näin ollen 

myös seurojen omat intressit ovat muokanneet seurojen harrastuskulttuureja 

omanlaisikseen. Harrastajakunnan sisällä onkin kytenyt erimielisyyttä siitä, mikä oikea 

suunta roller derbyn lajikehitykselle on, ja miten se tulisi saavuttaa. Eri näkemykset 

lajin tulevaisuudesta ja harrastuskulttuurista olikin lähtökohtana toisen helsinkiläisen 

roller derby –seuran perustamiselle. Toisaalta voisi arvioida näkemyksien lajin 

kehityksestä Suomessa lähentyneen toisiaan kattojärjestön Roller Derby Finland ry:n 

perustamisen myötä. Tiivistäen voin kuitenkin todeta, että laji vaikuttaa olleen 

lähempänä Finleyn (2010) kuvailemaa roller derbyä vuosina 2009–2010, jolloin laji oli 

Suomessa vielä lastenkengissä.  

Vastaperustettu Kallio Rolling Rainbow esitteli lajia Helsingin Sanomien Nyt-liitteen 

jutussa kesällä 2010 (Nyt 22.7.2010). Nyt-liite luo kuvaa lajista, jossa ”joukko naisia 

luistelee ovaalinmuotoista rataa ja hakkaa toisiaan”. Harrastajat esiintyvät jutussa 

esimerkiksi nännit teipattuina poltellen tupakkaa ja juoden olutta. Jutussa mainituissa 

harrastajien derbynimissä on selviä viittauksia moniavioisuuteen, kevytkenkäisyyteen, 

intiimeihin ruumiinosiin ja huumausaineisiin. Lajia luonnehditaan aggressiivisena ja 

keinona ”purkaa omia patoutumia”. Ruhjeet kuvattiin voitonmerkkeinä.  Nyt-liitteen 

jutussa harrastajien sukupuoliperformanssissa voidaan selvästi nähdä yhtäläisyyksiä 

Finleyn (2010) tekemien havaintojen kanssa hylkiöfeminiinisyydestä sekä Butlerin 

(1990) määrittelemää toisin toistamista. Jutun perusteella voi päätellä, että harrastajat 

pyrkivät luomaan alakulttuurimaisen vapaamuotoisen tilan, jossa toteuttaa 

sukupuoliperformanssiaan, joka toisin toistaa heteroseksuaalisen matriisin 

määrittelemää sovinnaista sukupuolta. Alter egon rakentuminen ei perustunut vain 

derbynimen käyttöön. Harrastajat olivat rakentaneet derbynimien ympärille laajempia 

hahmoja, joilla oli oma taustansa sekä persoonallisuutensa. Jutussa eräs harrastaja 

esiintyy 60-luvun lontoolaisena skinipoikana, toinen alasti viihtyvänä monirakastajana. 

Ottamalla käyttöön seksuaalissävytteisiä derbynimiä luotiin alter egoa, jonka 
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toimintaympäristö oli vahvasti sidoksissa roller derbyn harrastamisen kontekstiin, sen 

käytön ollessa tämän kontekstin ulkopuolella käytännössä mahdotonta. Roller derby 

tarjosi areenan tämän alter ego –naiseuden tuottamisen yhdistäen sen urheiluun. 

Tekemissäni haastatteluissa en erottanut, että Nyt-liitteessa kuvattuja laajempia alter 

ego –hahmoja olisi enää ollut. Lieneekin mahdollista niiden jääneen jo osaksi historiaa. 

Osa haastattelemistani naisista eivät varsinaisesti kokeneet, että heillä olisi roller 

derbyssä ylipäätään alter egoa, joka eroaisi heidän muusta itsestään. Toisaalta osa koki 

miellyttävämpänä käyttää derbynimeä, jotta esimerkiksi pelatessa hänen taklatessaan 

toisen pelaajan, taklaus ei henkilöityisi häneen, vaan hänen pelaajaminäänsä: 

“Et, mie oon joku täysin muu sillonku mie pelaan et se ei oo mitään 
henkilökohtast ketään kohtaa ku mie meen ja juoksen sitä täysii päin. 
Ja se kaatuu ja sitä ehkä sattuu mut se en oo mie, se on se, se on se 
tyyppi joka mie oon pelatessa. Et mie oon rauhallinen mukava ja 
lepposa, muuten mut sitte pelatessa minusta tulee [derbynimi] joka 
on aivan täysin eri ihminen.” 

Tämä osoittaa myös sitä, ettei taklaamisen katsota olevan naisille sopivaa eikä tätä 

ominaisuutta haluttu yhdistettävän pelitilanteen ulkopuolella itseensä. Derbynimen 

kautta oli mahdollista toimia yleisten naisille sopivien käyttäytymissääntöjen 

vastaisesti, luoden eräänlaisen suojan oman persoonan ympärille. Tämän suojan tarve ja 

käyttö osoittaa kuitenkin myös sen, miten sovinnaista sukupuolta uusinnetaan: 

naissukupuolta ei edelleenkään tuoteta taklaamalla. Taklaaminen ei ole naisellinen teko. 

Toisaalta derbynimistä luopuneille harrastajille oman persoonan yhteyttäminen pelin 

rajuun luonteeseen ei tuottanut ongelmaa. Eräs derbynimestään luopunut harrastaja 

kokikin persoonansa eriyttämisen derbyminään ja roller derbyn ulkopuoliseen minään 

lähinnä ”skitsofreeniksi”. Hän oli mahdollisesti pystynyt rakentamaan itselleen 

naiseuden joka salli hänen olla sama persoona niin radalla kuin muussa elämässä.  

Syitä roller derbyn harrastuskulttuurin muuttumiseen siitä mitä se oli vain muutama 

vuosi sitten, siihen, minä se tänä päivänä kuvautuu, lienee monia. Harrastuskulttuurin 

myötä myös roller derbyn kontekstissa tuotettu feminiinisyys on muuttanut muotoaan. 

Hylkiöfeminiinisyyden kautta toteutettavaa sukupuolen manööveriä on vaikea enää 
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erottaa. Voidaanko nykytilanne nähdä seurauksena onnistuneesta sukupuolen 

manööveristä? Lienee mahdollista, että roller derby on Suomessa nyt saavuttanut sen 

elintilan ja aseman, jossa harrastajien ei tarvitse liioitellen ja parodioiden tuottaa 

hylkiöfeminiinisyyttä legitimoidakseen roller derbyä lajina sekä osallistumistaan siihen. 

Näin harrastajien keskittyminen lajin alkuperäisistä erityispiirteistä on siirtynyt itse 

lajiin, urheilemiseen ja feminiinisyys on muuttanut muotoaan aggressiivisesta 

hylkiöfeminiinisyydestä eräänlaiseen voimaannuttavaan feminiinisyyteen, jonka 

toteuttamiselle ja vahvistamiselle roller derby luo suotuisan ympäristön.  

6.2 Naiseuden rakentuminen yhteisöllisyyden kautta  

Finley (2010) kuvaa, kuinka hänen haastattelemansa naiset olivat aiemmin ottaneet 

etäisyyttä toisista naisista näkemättä sitä, että toiset naiset saattaisivat tarjota parasta 

mahdollista vertaistukea heille. Finley katsoo naisten eristäytyvän toisistaan 

patriarkaalisen vallan luoman kilpailuasetelman vuoksi. Sanonta ”nainen on naiselle 

susi” lienee harvalle tuntematon. Miesten välille on spontaanisti syntynyt työelämässä 

mentorsuhteita joista naiset ovat jääneet ulkopuolelle. Naisilla ei ole työmarkkinoilla 

ikään kuin ollut varaa tuottaa omia kilpailijoitaan heidän muutenkin ollessa 

heikommassa asemassa työelämässä miehiin nähden.  

Kuten Finleyn tutkimista roller derby harrastajista, myös useat haastateltavistani 

kuvasivat ottaneensa aiemmin etäisyyttä muista naisista. Useampi haastateltava kuvaili, 

kuinka ensimmäiset naispuoliset ystävät olivat löytyneet roller derbyn parista:  

“Mut ehkä on ollu ilo huomata miten paljon on löytäny semmosii 
saman henkisii naisia sitten ton lajin tiimoilta, että niil on se ihan 
sama stoori et nekin tykkää mieluummin työskennellä miesten 
kanssa, mut sit kuitenkin tulee toimeen näiden derbymimmien kans.” 

Aiemmat ystävyyssuhteet muiden naisten olivat päättyneet pettymykseen, esimerkiksi 

menetettyyn luottamukseen. Roller derby on vahva naisyhteisö, jonka olemassaolo on 

täysin riippuvainen jäsentensä toimivasta yhteistyöstä. Roller derbyn kilpailukenttä ei 
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ole kenttä, jossa yksilö taistelee olemassa olostaan miehiä ja muita naisia vastaan, vaan 

kaikkien osallistuessa kaikki pärjäävät. Tämä luo pohjan vahvalle yhteisöllisyydelle.  

Roller derby vaatii luonteensa vuoksi harrastajaltaan paljon. Roller derbyn ollessa 

fyysisesti vaativa laji sekä toiminnan perustuessa sille, että kaikki tehdään itse ja 

yhdessä, roller derby vie harrastajiltaan paljon aikaa niin harjoitteluun kuin muun 

toiminnan ylläpitämiseen. Sen voidaan myös katsoa antavan harrastajille paljon. 

Useampi haastateltavistani mainitsi oppineensa paljon uusia asioita roller derbyn 

seuratoiminnan kautta esimerkiksi tapahtumajärjestämisestä ja johtamisesta. Roller 

derbyssä tuotetaan harrastajia vahvistavaa naiseutta luoden tällaisen naiseuden 

tuottamiselle suotuisan toimintaympäristön. Roller derbyn harrastepiiri luo areenan, 

joka mahdollistaa sellaisen naiseuden performaation, joka ei elämän muilla osa-alueilla 

välttämättä ole mahdollista. Tarjoamalla naisille puitteet toimia yhdessä, erilaisuutta 

hyväksyvässä ympäristössä, ei pyritä tuottamaan naiseutta, jossa perinteisesti 

naisellisiksi katsottuja piirteitä pyritään häivyttämään, vaan voidaan tuottaa ja toteuttaa 

naiseutta, joka ei ole kompromissi urheilun maskuliinisuuden ja biologisen sukupuolen 

feminiinisyyden välillä. Tämän naiseuden suhde perinteiseen naiseuteen ei ole 

halveksiva, vaan lähinnä kantaa ottamaton. En pystynyt aineistostani erottamaan että 

haastateltavat olisivat tehneet rajaa roller derby –harrastajien feminiinisyyden ja muiden 

feminiinisyyksien väille, varsinkaan muita feminiinisyyksiä halveksuen, vaikkakin osa 

haastateltavista oli aiemmin kokenut esimerkiksi ystävystymisen toisten naisten kanssa 

hankalana.  

 Yhdessä toimiminen korostuu roller derbyssä niin seuratoiminnan pyörittämisessä kuin 

myös joukkuelajiluonteensa vuoksi. Joukkueen on toimittava niin radalla kuin sen 

ulkopuolella tuloksia saavuttaakseen. Näin yhteisöstä muotoutuu tiivis ja tärkeä osa itse 

harrastusta. Koko harrastajakuntaa kattavaan yhteisöllisyyteen kannustetaan myös lajin 

kansainvälisen kattojärjestön WFTDA:n toimesta. Lajin parissa syntyykin tiiviitä 

ystävyys- ja rakkaussuhteita niin oman seuran kuin muiden seurojen harrastajien 

kesken. Tiiviiseen yhteisöön kuuluminen kuvailtiinkin useiden haastateltavieni toimesta 

yhtenä lajin parhaina puolina. Roller derbyn harrastajien keskinäinen yhteisöllisyys 

voidaan nähdä varsin ainutlaatuisena. On vaikea löytää vastaavuutta roller derbyn 
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kaltaiselle tiiviille yhteistoiminnalle, joka sitoisi yhteen jopa maailmanlaajuisesti 

aikuisia naisia hyväntahtoisuuden puolesta puhuvaan yhteisöön.  

Vaikka kyse on kilpaurheilusta, myös kilpailijoita kuten toisia seuroja, pyritään 

auttamaan ja kehittymään esimerkiksi tarjoamalla valmennusapua. Roller derby -piiristä 

löytyi tarvittaessa muuttoapua, tilapäismajoitusta ja kannustusta vaikeissa 

elämäntilanteissa. Parhaissa tapauksissa roller derby –harrastajan ympärille 

muotoutuikin kattava tukiverkosto. Muiden harrastajien tuen kautta oli uskallettu erota 

parisuhteista, vaihdettu uraa ja elämän suuntaa. Tukevan ja kannustavan yhteisön kautta 

osa haastateltavista koki uskaltaneensa muuttaa itseään rohkeammiksi ja 

avoimemmaksi: 

[…]”se on jollain tavalla aika voimaannuttava kulttuuri et se on 
semmonen et kannustetaan tavallaan olemaan oman elämänsä 
supersankareita. Eli se on hirveen vahva semmonen itsetunnon ja 
itseluottamuksen nostattava kulttuuri. ” 

Roller derbyn kautta maailma oli avoin ja laji tarjosikin syyn matkustaa ja tätä kautta 

tutustua uusiin ihmisiin ja kulttuureihin. Harrastuksen kautta opitut taidot olivat 

hyödyksi myös elämän muilla osa-alueilla. Esimerkiksi valmentaessa opituista 

johtamistaidoista oli hyötyä myös työelämässä:  

“[…] niitä ominaisuuksia mitä on sit oppinu tuolla radalla tai siinä 
joukkueessa niin kyl ne alkaa tulla sinne oikeeseenkin elämään et on 
saanu paljon semmost rohkeutta ja itseluottamusta. Ja sit toisaan 
niitä semmosia tiettyjä, johtamistaitoja on tässä kyllä tullu 
huomaamattaan opittua ja muuta ja kyl mä ihan suvereenisti niitä 
käytän sit työelämässä hyväkseni et mä paapon joskus mun 
työkavereita niin ku joukkuetovereita. Mä huolehdin et niil on kaikki 
hyvin ja heitän niille idiksiä ja määräilen mitä niiden täytyy tehä.” 

“[…] me ollaan kohta kaikki itseoppineita kulttuurintuottajia, mikä 
on aika makee juttu kuitenkin että harvas urheilulajissa nyt silleen 
tapahtuu et yhtäkkii tavallaan opitkin uuden ammatin josta et tienny 
mitään, vaivihkaa. Et kyl ihan varmasti siit on ollu yhelle sun toiselle 
työelämässäkin hyötyy että, et on tämmöst toimintaa, et ei se 
välttämät oo sielt töistä pois.” 
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Roller derby on strateginen laji, joka vaatii hyvää yhteistyötä pelaajien kesken. Roller 

derbyssä tiivistyi joukkueurheilun ydin – kukaan ei pärjää kentällä yksin. Joukkueena 

toimiminen ja onnistuminen nähtiinkin yhtenä lajin parhaista puolista. Yhdessä 

suunniteltujen strategioiden onnistuminen toimivan joukkuetyöskentelyn avulla loi 

onnistumisen tunteen myös henkilökohtaisella tasolla. Hyvä yhteispelin kautta 

yksittäisen pelaajan epäonnistuminen ei kaada koko joukkuetta. Yhdessä onnistuminen 

on tärkeämpää kuin yksilönä onnistuminen:  

“Joukkueen pelaaminen on kyl tosi mageeta, et sä voit olla itekin 
tosi hyvä, siin mitä sä teet, et oot sä sit pisteidentekijä tai sitten 
puolustava tai hyökkäävä pelaaja, mut se on niin kun kaikist parasta 
et kun sä ite pelaat kentällä ja niin kun vaik blokkerina pidät 
jammerii ja sä pidät sitä sikahyvin ja sä pidät sitä vaik koko jamin 
sun selkäs takana ja koko ajan kaadat sitä uudestaan ja uudestaan 
mut sit se kohta kun sä epäonnistut ni sun joukkuekaveri seivaa sen 
tilanteen ja sit sä pystyt, jos sä oot ite vaik kaatunu, ni sä pystyt 
nousee sieltä ja tulee sen sun joukkuekaverin rinnalle et okei 
jatketaan. Niin se et se onnistuu niin, et ku sä teet jotain, 
epäonnistut, ja sun kaveri jatkaa siitä, ni se on paras tunne mitä voi 
olla kentällä.” 

Tämä haastatteluote kuvaa hyvin yhteispelin tärkeyttä roller derbyssä. Se kuvaa myös 

harrastajan tunnetta siitä, että joukkueen jäseniin voi luottaa. Roller derbyssä turvataan 

toisen selusta, eikä kyse ei ole yksilösuorittamisesta. Joukkuehenkeä vahvistettiin 

kannustamalla toisia esimerkiksi raskaissa harjoituksissa. Vaikka joukkueiden sisälläkin 

esiintyi keskinäistä kilpailuhenkisyyttä liittyen esimerkiksi pelaajavalintoihin, 

kannustava ilmapiiri oli kuitenkin kilpailuhenkisyyden läpitunkeva. 

Kilpailuhenkisyyden ei annettu vaikuttaa roller derbyssä laajemminkin liputettuun 

yhteisöllisyyteen. Vaikka boutit pelattiin tosissaan kummankin joukkueen taistellessa 

voitosta, oli taisteluhenki tiessään boutin päätyttyä. Boutin jälkeen järjestetään yleensä 

yhteiset juhlat, joissa niin voittaja- kuin häviäjäjoukkue juhlivat sulassa sovussa.   

Roller derby tarjoaa erinomaisen ympäristön naisille vahvistaa kykyjään mahdollistaen 

heidän kehittymisen vahvaan päämäärätietoiseen naiseuteen, jossa on myös varaa auttaa 

toista. Roller derbyssä nainen ei ole naiselle susi. Osa haastateltavista kuvaili 
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naiskuvansa muuttuneen harrastuksen kautta. Naisille epäedullisen kilpailun 

muotoutuessa positiiviseksi ja kannustavaksi yhteisöksi kateus toisten naisten 

onnistumisia kohtaan oli kadonnut. Muiden naisten onnistumisista oltiin ylpeitä, 

sijoittui ne sitten roller derbyyn tai sen ulkopuolelle. Roller derby toimi eräänlaisena 

naiseuden hyvän tahdon lähettiläänä, jonka kautta nähtiin naisten aseman 

vahvistuminen mahdolliseksi myös maissa, joissa naisten asema oli heikompi. Egyptiin 

juuri perustettu roller derby –seura oli ilonaihe.  

6.3 Naiseus ja keho 

Kehoa käytetään roller derbyssä monipuolisesti hyödyksi, muuta pelivälinettä kuin keho 

ei ole. Keho on myös eräs näkyvimmistä sukupuolen määrittelijästä, ja on näin tärkeä 

väline sukupuolen performanssissa. Sukupuolta voidaan tuottaa tiettyjä ruumiinosia 

korostaen ja toisia häivyttäen. Yleinen kauneusihanne muokkaa käsitystä sitä, mitä osaa 

kulloinkin tulee korostaa ja mitä häivyttää. Keho ja sen käyttö on näin myös 

sukupuolihierarkkisen aseman yksi määrittelevistä tekijöistä. Tietyt fyysiset 

ominaisuudet ovat arvostetumpia kuin toiset. Naisellisten ominaisuuksien arvo 

määräytyy vertailussa korostettuun feminiinisyyteen, joka on Connellin (2002) mukaan 

miesten arvostamaa legitiimistä feminiinisyyttä. Näin epäfeminiiniksi katsotut 

ominaisuudet, kuten fyysinen voima ja muut hegemonisen maskuliinisuuden 

monopolisoimat ominaisuudet, muuntuvat epäsuotaviksi naisille.  

Roller derbyssä kehon käyttö on avainasemassa. Blokkerien yrittäessä estää 

vastustajapuolen jammerin etenemisen, estäminen tapahtuu juuri kehoa käyttäen. 

Tämän ominaispiirteen vuoksi hyvät blokkerit ovat usein jokseenkin rotevampia 

verrattuna nykypäivän hoikkaan kauneusihanteeseen. Kovin pienikokoinen 

jammerpelaajakaan ei pysy pystyssä isokokoisten blokkereiden taklatessa. Toisaalta 

pienikokoisella ja nopea jammeri pääsee helpommin sujahtamaan blokkereiden välistä. 

Erikokoisista pelaajista on hyötyä ja heidän kehollisia ominaisuuksia arvostetaan. Roller 

derbyn sisällä on tulkintani mukaan rakentunut nykypäivän kauneusihanteesta 

poikkeava kauneusihanne, joka sallii hyvin erilaisia naiskehoja. Varsinkin kookkaasta 

takapuolesta oli muodostunut ihailtu ominaisuus: 
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”Meil on tosi monen kokosta mimmiä siel niinkun viiskyt kilosesta 
sataan kiloseen. Et sikäli, et tää on siinä mielessä erilainen niinkun 
naisten lajina, et meil todella halutaan et se berberi on niinkun iso, 
et siit on hyötyä!” 

Siinä missä isoa takapuolta aiemmin oli pyritty peittämään, siitä oon roller derbyssä 

muodostunut arvostettu ja jopa ääneen kadehdittu ominaisuus, jonka ympärille on 

rakennettu eräänlaisia ylistysperformansseja. Seuran vuotuisessa sisäisessä gaalassa 

jaetaan palkintoja ansioituneille harrastajille, mutta myöskin palkinto vuoden parhaalle 

derbytakapuolelle.  

“Jos on isot reidet, siis isot reidet ja iso perse on tuol niinkun 
mahtava ase, joit ihailillaan, se sanotaan ääneen, sillee et sul on 
niinkun tosi hyvä mahtava perse.” 

Sukupuolihierarkian asettamat vaatimukset naiseudelle on muokannut myös 

haastateltavien suhtautumista kehoonsa. Naiset, jotka aiemmin olivat nähneet itsensä 

rumina, lihavina tai muuten epäsopivina, reagoiden oman kehonsa ja vallitsevan 

kauneusihanteen väliseen ristiriitaan jopa syömishäiriöitä sairastaen, saivat oikeutuksen 

kehon ominaisuuksilleen roller derbyssä.  

”Tää on myöskin itellä ollu sellanen avaava, joka on siis aivan 
kääntänyt tän ajattelumallin, minkä on oppinut joskus 13-vuotiaana, 
niinkun semmosen itsensänäännyyttämisen ajattelun. Ja on aina 
jotenkin liian isokokonen, niin se on kääntynyt aivan täysin täs 
derbyssä, niinkun päälaelle.”  

”Mie aikasemmin aattelin, mie en pitäny ulkonäöstä niin mie 
aattelin et mie oon lihava ja ruma. Mut nykyisin, se että on vähä 
harteikas ja vähä enemmän takapuolta niin se ei ookkaan enää 
huono asia. Vaan et se on täs lajissa, se on hyvä asia, se on 
semmonen voimavara. Niin sitte, sitä haluaa jotenki, mie pukeuduin 
aikasemmin isoihin vaatteisiin niin, nykysin sitte vaatteet on vähä 
pienentyny ja mie haluun korostaa niit sitä isoo takapuoltani et on 
kireet farkut ja... Silleen että, mie oon ylpee omasta ulkonäöst”  
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Suhde omaan kehoon ja sen esteettisiin ominaisuuksiin on muuttunut huomatessa, 

kuinka oma keho on edistänyt heidän pärjäämistään lajissa ja kuinka sen ominaisuudet 

ovat arvostettuja roller derbyn parissa. Myös haastateltavat, joilla ei alun perinkään ole 

ollut ongelmallista suhtautumista kehoonsa, kokivat oppineensa arvostamaan kehoansa 

enemmän, osittain ympärillä vallitsevan hyväksyvän ympäristön johdosta, osaksi myös 

sen kautta, että keho oli se peliväline, jolla onnistumiset roller derbyssä saavutettiin.  

Alussa itsekin epävarmana omasta kehostaan lajin aloittanut, myös valmentajana 

toimiva haastateltava kuvailee, kuinka hän on pyrkinyt vahvistamaan muiden 

epävarmojen aloittelijoiden käsitystä oman kehon hyvistä puolista. Valmentajan 

lähettämät kannustavat viestit olivat saaneet hyvän vastaanoton: 

“[…] mut se mitä mä oon tehnyt on et mä oon tsempannut noita 
meijän alkeiskurssilaisii, et mä oon saattanut laittaa niille jonku 
tsemppausviestin, et kun mä nään et miten niinkun ihmiset häpee sitä 
omaa kehoaan, naiset, niis pienissä shortseissa tai niinkun pienissä 
t-paidoissa, niin mä oon saattanut jostain tikusta tehdä asiaa, ja 
sitten laittaa vielä kautta rantain et ´hei, sulla on muuten mahtava 
niinkun kroppa tähän lajiin!´” 

Eräs haastateltava, joka ei lapsuutensa jälkeen ollut harrastanut liikuntaa, koki roller 

derbyn heti omaksi lajikseen, koska suurikokoisempikin nainen ensinnäkin pärjäisi 

lajissa ja olisi myös lajin parissa hyväksytty. Homogeeninen kuva hoikasta esteettisesti 

urheilevasta naisesta olikin aiemmin estänyt omasta mielestään kyseisestä muotista 

poikkeavaa naista harrastamasta liikuntaa. 

“Noh onhan ne aina jotenkin, aina jotenkin kaikki jossain 
urheilulehdissä tai jossain peleissä, niin onhan ne aina vähän 
hoikempia ja aina jotenkin vähän timmimpiä ja vähän jotenkin 
kauniimpia kuin minä. Et aina on jotenkin et en mä oo ihan, et enhän 
mä oo mitenkään niin hyvässä kunnossa et mä kehtaisin mennä tolle 
tanssitunnille.”  

Roller derbyn harrastaminen on nähdäkseni tarjonnut harrastajilleen mahdollisuuden 

muokata omaa kuvaa naisurheilijasta ja naiskauneusihanteesta luoden ympäristön, jossa 
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aktiivisesti tuotetaan ja vahvistetaan valtavirrasta poikkeavaa naisihannetta esimerkiksi 

ääneen kehumalla tai juhlallisesti palkitsemalla hyvästä takapuolesta. Murray (2012) 

toteaa kuitenkin, ettei osallistuminen roller derbyyn eristä harrastajia täysin 

yhteiskunnassa yleisesti vallitsevien kauneuskäsitteiden vaikutusvallasta. Arvioni 

mukaan roller derbyn tiiviissä yhteisössä muodostunut kauneusihanne oli kuitenkin 

haastateltavilleni merkityksellisempi kuin yleinen kauneuskäsite naisellisesta naisesta, 

jota muun muassa mediassa tuotetaan.  

Haastattelemani naiset olivat erikokoisia niin pituuden kuin painon suhteen, mutta heitä 

kaikkia yhdisti se, että he olivat hyväkuntoisia ja lihaksikkaita urheilijoita ja 

harjoittelivat äärimmäisen kovaa. Hegemonisen maskuliinisuuden määrittelemä 

yhteiskunnassa vallitseva naisihanne ja kuva urheilevasta naisesta on liian yksipuolinen, 

ja toimii naisia vastaan eksklusoimalla ihanteesta poikkeavat naiseudet legitiimin 

feminiinisyyden ulkopuolelle. Naiset jotka eivät sovi ihanteeseen, reagoivat tähän jopa 

jättämällä urheilematta ja liikkumatta kokonaan. Se, että harrastajat ovat tarvinnet 

ympärilleen roller derbyn tiiviissä yhteisössä muodostuneen erilaisia naiskehoja 

arvostavan ilmapiirin voidakseen arvostaa myös omaa kehoaan, hyväksyen ja juhlien 

sen ominaisuuksia, heijastaa sitä yleistä ja ahdasta käsitystä hyväksytystä 

naiskauneudesta, joka pahimmillaan ajaa erityisesti nuoria tyttöjä ja naisia 

syömishäiriöiden polulle. Roller derbyssä onkin tiiviin yhteisön kautta luotu tila, joka 

on mahdollistanut etäisyyden ottamisen vallitsevista naisihanteista sekä oman käsityken 

luomisen naiskauneudesta ja urheilevasta naisesta.   
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7 Pohdintaa 

Olen tutkielmassani tarkastellut naiseuden tuottamista roller derbyn kontekstissa. Roller 

derbyn poiketessa perinteisestä naisurheilusta olin lisäksi kiinnostunut tutkimaan sitä, 

uusintaako roller derby perinteistä naisurheilua ja naisen toiseutta urheilun piirissä, vai 

oliko roller derbystä haastajaksi vallitseville käsityksille naiseudesta ja naisurheilusta. 

7.1 Uutta naisurheilua? 

Roller derby ei muunnos mistään miehisestä lajista, vaan on naisten kehittelemä laji 

naisille. Naisten suoriutumista ei näin ollen verrata miesten suoriutumiseen vastaavassa 

lajissa. Naiset ovat kehittäneet itselleen fyysisesti raskaan lajin jossa suojavarusteiden 

käyttö on välttämätöntä. Roller derby haastaa siis ainakin käsityksen siitä, etteivätkö 

naiset haluaisi tai voisi harrastaa fyysistä täyskontaktilajia. 

Perinteinen joukkueurheilu on visuaalisesti varsin homogeenistä. Peliasut lahkeiden 

pituutta myöten saattavat olla tarkasti määriteltyjä. Selkään painettu pelinumero ja 

sukunimi erottavat muuten lähes identtiset pelaajat toisistaan. Persoonallisuuttaan 

saattaa olla haasteellista tuoda pelikentällä esille. Tästä on myös kehittynyt standardi 

sille, miltä urheilun kuuluu näyttää. Standardi sitoo niin naisia kuin miehiä, mutta 

naisilla vaikuttaisi olevan kapeampi liikkumatila, jossa tuoda naiseuttaan 

joukkueurheilussa esille. Esimerkiksi Andreassonin (2007) tutkimus 

naisjalkapalloilijoista osoittaa kuinka naisharrastajat pyrkivät peittelemään naisellisia 

ominaisuuksiaan mahdollistaakseen uskottavan osallistumisen jalkapallon 

maskuliiniselle areenalle. Naissukupuoltaan ei sopinut tuoda jalkapallon kontekstissa 

esille.   

Roller derby näyttää visuaalisestikin erilaiselta kuin perinteinen joukkueurheilu. 

Pelinumero ei välttämättä ole vain pelinumero, vaan saattaa sisältää kirjaimien ja 

erikoismerkkien lisäksi myös vitsin. Persoonaansa voi pelikentällä tuoda esille 

vaatetuksen lisäksi pelinimellä ja kasvomaalauksilla. Toisaalta osa harrastajakuntaa on 

pyrkinyt viemään roller derbyn kehitystä lähemmäs sitä, miltä perinteinen 
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joukkueurheilu näyttää. Roller derbyn kehitys on puhuttanutkin harrastajakuntaansa. 

Osa harrastajakunnasta on pyrkinyt saavuttamaan roller derbylle asema vakavasti 

otettavana urheilulajina vähentämällä sen kulttuuristen erityispiirteiden esille tuomista. 

Keskustelun keskiössä onkin ollut se, miten roller derbyn karnevalistiset elementit 

mahdollisesti rajoittavat tai estävät sitä, että laji otetaan vakavasti. Vakavasti otettavuus 

on harrastajille tärkeää, sillä se tuo mukanaan tiettyjä etuja. Olemalla vakavasti otettava 

urheilulaji sponsorien hankinta sekä harjoitusvuorojen saaminen urheiluhalleilta 

helpottuisi. Tällä hetkellä seurojen on vaikea saada lajin harjoittelemisen kannalta 

soveliailta urheiluhalleilta harjoitusvuoroja ja harjoituksia on jouduttu pitämään 

esimerkiksi jäähallin aulassa. Suurin osa urheiluhalleista on myös kieltäytynyt 

maalauttamasta roller derby –radan ääriviivoja lattiaan, vaikka lattiassa olisi jo 

valmiiksi muiden lajien vaatimia viivoja. Näin ollen harrastajat joutuvat jokaisten 

harjoitustensa alussa mittanauhaa apuna käyttäen teippaamaan lattiaan tarvitsemansa 

ääriviivat. Toimitukseen tuhlautuu yli 20 minuuttia arvokasta harjoitusaikaa sekä monta 

rullaa teippiä. Roller derby on myös pyrkinyt pääsemään Suomen luisteluliiton 

jäsenlajiksi, jolloin harrastajakunnalle avautuisi mahdollisuus esimerkiksi lajilisenssiin. 

Neuvottelut Suomen luisteluliiton kanssa ovat jo kertaalleen tyrehtyneet lajin 

uskottavuusongelmaan, mutta ovat jälleen Roller Derby Finland ry:n perustamisen 

kautta käynnissä. Lajilisenssin puuttumisen vuoksi harrastajat joutuvat hankkimaan 

vakuutusyhtiöltä suoraan urheilijavakuutuksia, joiden sisältö ja hinta vaihtelevat niin 

asiakkaan kuin vakuutusyhtiön mukaan. Eräs vakuutusyhtiö on jopa kieltäytynyt 

myöntämästä urheilijavakuutusta roller derbyn harrastamista varten sen riskien vuoksi. 

Tilastoja roller derbyn aiheuttamista vammoista ei ole, mutta tilastojen vertaaminen  

esimerkiksi jääkiekossa syntyneiden vammojen kanssa voisi olla mielenkiintoista, 

erityisesti viime aikaisen uutisoinnin valossa koskien jääkiekkoväkivaltaa, 

loukkaantumisia ja jopa kuolemantapauksia.   

Uskottavuuskeskustelun taustalla piilee selvästi vahva käsitys siitä, millaista urheilun 

tulee olla ja miltä sen tulee näyttää. Roller derbyn kulttuuriset erityispiirteet 

derbynimineen, kasvomaalauksineen ja näyttävine vaatetuksineen eivät sovi yhteen 

konventionaalisen kuvaan legitiimistä urheilusta. Luopumalla näistä erityispiirteistä 

pyritään konvergoimaan kohti perinteistä kuvaa urheilusta, jonka kautta voidaan saada 
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uskottavuutta ja nauttia sen mukanaan tuomista eduista. Samalla vahvistetaan olemassa 

olevaa kuvaa siitä, millaista urheilun tulee olla. Toistamalla sukupuolelle sovinnaista 

käytöstä sukupuoli sekä sen rajat vahvistuvat. Katsoisin tämän pätevän myös urheiluun. 

Toistamalla perinteistä urheilua vahvistetaan näkemykseni mukaan myös sen 

mieskeskeisyyttä ja näin ollen myös naisten heikompaa asemaa. Urheilu vakiintuu ja 

vahvistuu käsittämään vain tietynlaista toimintaa. 

Näkisin tarpeellisena, että käsite legitiimistä urheilusta laajenisi ja uudistuisi sallien yhä 

monimuotoisempaa urheilua niin yksilö- kuin joukkueurheilun osalta. Urheilua 

androsentrisenä instituutiona ei voida uudistaa eikä haastaa myöntymällä sen asettamiin 

vaatimuksiin. Roller derbyllä on nykymuodossaan, johon kuuluu vahvasti niin 

urheilullisuus kuin sen karnevalistiset piirteet, mahdollisuus haastaa konventionaalinen 

käsitys legitiimistä urheilusta laajentamalla sitä koskemaan myös erinäköistä urheilua. 

Luopumalla roller derbyn erityispiirteistä, se siirtyy uusintaamaan mieskeskeistä 

urheilua sekä perinteistä naisurheilua. Kuten Finley (2010) on todennut, naisille ei 

muodostu mahdollisuuksia haastaa hegemonista maskuliinisuutta urheilulajeissa, jotka 

alun perin ovat luotu miehille. Siirtymällä uusintamaan konventionaalista käsitystä 

urheilusta ero  roller derbyn ja miehille alun perin kehitettyjen urheilulajien välille jää 

nähdäkseni pieneksi.  

7.2 Uutta naiseutta? 

Olen tutkielmassani käsitellyt naiseuden rakentumista roller derbyssä. Tulkintani 

mukaan roller derbyssä on eräänlaisen sukupuolen manööverin kautta muodostunut 

voimaannuttava toimintaympäristö, joka on mahdollistanut voimaannuttavan 

feminiinisyyden tuottamisen myös elämän muilla osa-alueilla. Derbynimet, niiden 

ympärille rakentuneet alter egot ja vaatetus ovat luoneet alun perin suojanaamion jonka 

kautta tätä uudenlaista voimaannuttavaa naiseutta on ollut mahdollista tuottaa. 

Suojanaamion takaa on ollut mahdollista yhdistää voima, fyysisyys, itsenäisyys ja 

yhteisöllisyys naiseuteen. Sittemmin suojanaamio on jokseenkin menettänyt 

harrastajilleen merkityksensä. Vahvaa voimaannuttavaa naiseutta on pystytty 
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tuottamaan myös ilman tätä suojanaamiota, joka on johtanutkin siihen, että osa 

harrastajista kokee derbynimen käytön turhana. 

Roller derbyssä tuotettu vahva voimaannuttava naiseus on naiseutta, joka tuotetaan 

yhdessä muiden harrastajien kanssa. Laji kehittyy yhteistoimin ja onnistumiset 

saavutetaan yhteistoimin. Yhteisö muodostaa tukevan ja kannustavan tukiverkon, jonka 

kautta yksilön on mahdollista voimaantua. Yksilön voimaantuminen ei kuitenkaan 

muodosta uhkaa yhteisön olemassaololle tai sen jäsenille. Joukkueurheilun luonne 

tuleekin tässä hyvin esille, kukaan ei pärjää joukkueessa yksin. Roller derbyn 

voimaannuttavassa yhteisössä harrastajien on ollut mahdollista oppia asioita, jotka ovat 

hyödyntäneet heitä myös elämän muilla osa-alueilla, ja joiden harjoittamiseen ei roller 

derbyn ulkopuolella välttämättä olisi tarjoutunut mahdollisuutta. Tämän yhteydessä on 

mielestäni syytä yleisesti pohtia, tarjoutuuko naisille muilla elämän areenoilla riittävästi 

mahdollisuuksia harjoittaa esimerkiksi johtamis- ja yhteistyötaitojaan. 

Roller derbyn yhteisön sisällä on jalostunut uusi kauneuskäsite joka huomioi erilaisten 

kehojen hyödyt suhteessa itse peliin. Niin suuri- kuin pienikokoisuudesta on hyötyä. 

Käyttämällä kehoaan hyödyksi onnistumisen välineenä harrastajien suhde omaan 

kehoon oli muuttunut. Yhteisön hyväksynnän kautta tavoitteet muokkaantua kehollisesti 

hegemonisen maskuliinisuuden ihailemaa korostettua feminiinisyyttä kohti siirtyivät 

taka-alalle. Tärkeämpää oli, että keho oli sopiva roller derbyn harrastamiseen ja siinä 

onnistumiseen.  Lajin harrastaminen ei kuitenkaan velvoittanut harrastajia luopumaan 

naiseudestaan tai peittelemään sitä, kuten Andreassonin (2007) mukaan hänen 

tutkimansa naisjalkapalloilijat joutuivat tekemään voidakseen osallistua jalkapallon 

miehiselle areenalle.  

7.3 Median suhde roller derbyyn  

Kuten Pirinen (2006) on tutkimuksessaan median suhtautumisesta naisurheiluun 

todennut, media suhtautuu naisurheiluun eri tavoin kuin miesurheiluun. Roller derby on 

nopean suosionkasvunsa myötä ollut yhä enenevässä määrin median kiinnostuksen 
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kohteena. Roller derbyä on esitelty niin aikakaus- kuin sanomalehdissä, radiossa, 

Internet-julkaisuissa kuin televisiossa.  

Kuten luvussa 3.5 olen esittänyt, harrastajia on mediassa seksualisoitu, tytötelty ja lajin 

urheilullisia ominaisuuksia on vähätelty. Roller derbyä on esitelty mediassa myös 

asiallisesti ja urheilullisesta näkökulmasta, mutta voitaneen silti yleistää, että 

medianäkyvyydestä huomattava osa on keskittynyt hämmästelemään harrastajien 

vaatevalintoja ja derbynimiä. Median suhtautuminen roller derbyyn nousi esille myös 

tekemissäni haastatteluissa. Tästä johtuen lieneekin mielekästä pohtia median ja roller 

derbyn suhdetta tarkemmin.  

Roller derbyn ja median välille on arvioni mukaan kehittynyt eräänlainen ristiriitainen 

riippuvuussuhde. Uutena lajina roller derby tarvitsee kehittyäkseen mediahuomiota. 

Julkisuus edistää lajin tunnettuutta, joka helpottaa yhteistyökumppanien, sponsorien ja 

otteluyleisön saamista uusista harrastajista puhumattakaan. Median ja harrastajien 

tarpeet ja toiveet eivät toisaalta vaikuttaneet kohtaavan. Haastateltavat toivat usein esille 

sen, miten media keskittyy kuvailemaan lajin kulttuurillisiin artefakteihin esittäen lajin 

jonkinlaisena ”loppukevennysjuttuna” ja ”kissatappelulajina” (ks. myös esim. 

Ruotuväki 20/2011). Julkisuuden laatu olikin puhuttanut harrastajakuntaa myös 

laajemmin, ja asiaa on käsitelty muun muassa roller derby –verkkolehti KARU:ssa 

(02/2012).  Harrastajat ovat ikään kuin joutuneet uhrautumaan median armoille 

saadakseen lajilleen julkisuutta. Uhrautuminen on pitänyt sisällään asettumisen rooliin, 

jossa media voi seksualisoida harrastajia ja esittää laji esimerkiksi rullailevana 

roolileikkinä. 

Tässä yhteydessä on hyvä pohtia myös median tarkoitusperiä. Pirisen (2006) lisäksi 

useampi tutkija (mm. Messner 1988, Creedon 1994, Kane & Greendorfer 1994, 

Whannel 2007) on kiinnittänyt huomiota median asemaan urheilun androsentrisyyden ja 

patriarkaalisen ylivallan ylläpitäjänä. Tästä johtuen media pyrkii ylläpitämään 

tietynlaista kuvaa urheilevasta naisesta ja naisurheilusta. Median naisurheilun 

lempilapsena vaikuttaakin olevan kiirakorpimainen naisellinen nainen joka ei 

esimerkiksi voimaominaisuuksiltaan ole miehisyyttä uhkaava. Lihaksikkaat ja 
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taklailevat roller derby –harrastajat eivät sovi median viljelemään kuvaan 

naisurheilijasta, josta media tarjoaakin roller derbylle eräänlaista alakulttuuriasemaa. 

Omat havaintoni ja haastateltavien kokemukset vastaavat jokseenkin Cotterillin (2010) 

tekemiä huomioita siitä, miten media pyrki lokeroimaan roller derby –harrastajia 

epäurheilullisiin luokkiin, joihin myöskään harrastajat eivät itse koe identifioituvansa.  

Median primäärinä kiinnostuksen kohteena vaikutti havaintojeni mukaan olevan 

enemmänkin lajin erityispiirteet, esimerkiksi pukeutuminen ja derbynimet, kuin itse laji. 

Lajiin kuvataan olennaisesti kuuluvan derbynimet ja roolipukeutuminen (esim. Tuima.fi 

12.3.2012). Jopa rullaluistimien ”veikeästi” eriväriset pyörät nousivat huomion 

kohteeksi (Sylvi.fi 19.4.2012). On vaikea kuvitella, että media kuvaisi 

jalkapalloilijoiden polvisukkien tai nappulakenkien nauhojen väriä lajille kovinkaan 

olennaisena, edes naisjalkapalloa käsiteltäessä. Media esittää roller derbyn 

erityispiirteenä myös sen, että harrastajat ovat nimenomaan naisia. Median toimesta 

lajista muotoutuu kuva alakulttuurin tuotteena. Mediassa roller derbyä käsittelevät jutut 

sijoitettiinkin usein ilmiöstä ja alakulttuureista kertovien osastojen alle.  

Mediassa lajin urheilullisuutta ja kontribuutiota naisurheilulle negligoidaan. Lajina 

roller derby ansaitsisi urheilullista tunnustusta esimerkiksi Suomen maajoukkueen 

erinomaisista sijoittumisista Euroopan- ja maailmanmestaruuskisoissa, sekä siitä, että se 

on vain muutamassa vuodessa kerännyt noin 500 aikuista naista harrastajajoukkoonsa. 

Vähättelemällä roller derbyn urheilullisia ominaisuuksia ja saavutuksia media vahvistaa 

käsitystä legitiimistä naisurheilusta, jollaiseksi se ei roller derbyä halua mieltää. Roller 

derby taipuukin median käsissä eräänlaiseksi urheilun alakulttuurimaiseksi 

outolinnuksi, jota voidaan hämmästellä ja kummastella.  

Media kuvastaa mielestäni hyvin niitä yhteiskunnassa vallitsevia käsityksiä niitä osin 

muokaten sekä vahvistaen. Sen vuoksi ei olekaan yhdentekevää, millaista kuvaa media 

luo roller derbystä sekä sen harrastajista. Media luo ja levittää kuvaa naisista ja 

naisurheilusta, viestien erityisesti siitä, millaista oikeaoppisen naiseuden ja naisurheilun 

tulee olla. Median hämmästellessä lajin luonnetta sekä harrastajien sukupuolta se 
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vahvistaa osaltaan käsitystä siitä, millaista oikeanlaisen naiseuden kuuluisi olla esittäen 

roller derbyn tästä poikkeavana kategoriana. 

7.4 Lopuksi 

Olen tutkielmassani pyrkinyt luomaan kuvaa siitä urheilun toimintaympäristöstä, johon 

myös roller derby sijoittuu. Urheilu on sukupuoleistunut sosiaalinen instituutio, jonka 

toimintaympäristö on vahvasti mieskeskeinen vaikuttaen näin myös naisten 

osallistumiseen. Naisten on oletettu urheilevan naisille sopivaksi katsotulla tavalla. 

Käytännössä tämä on tarkoittanut naisten osallistumis- ja kilpailumahdollisuuksien 

rajaamista sekä lajiominaisuuksien muokkaamista. Mielestäni roller derby on osoitus 

siitä, mikä naisten mielestä on naisille sopiva tapa urheilla. Naisurheilun rajoittamiselle 

ei vaikuttaisi olevan sen pätevämpiä syitä kuin miesurheilunkaan rajoittamiselle.  

Roller derbyn harrastajat taistelevat kuin tuulimyllyjä vastaan osoittaen, että naiseuden 

yhdistäminen raskaaseen urheiluun ei ole mahdotonta eikä epänaisellista. Vastavoimina 

toimivat ne jo vuosisatoja vanhat yleiset käsitykset siitä, millaista naisurheilun ja 

naiseuden tulisi olla. Median roolia urheilun androsentrisyyden ylläpitäjänä ei tule 

vähätellä.  Katson, että roller derbyn tiivis yhteisö tarjoaakin vakavasti otettavan 

haasteen taistelussa urheilun androsentrisiä rakenteita vastaan. Vaikkei vallitsevaa 

käsitystä naisurheilusta muutetakaan yön yli, roller derbyn tiivis voimaannuttava 

yhteisö tarjoaa silti harrastajilleen ainutlaatuista yhteenkuuluvuutta samalla tarjoten 

aitiopaikan asenteiden muuttamiselle.  

Jatkotutkimusta varten niin naisurheilu kuin roller derby  tarjoaa  runsaasti 

tutkimuskohteita. Roller derbyn historia on Suomessa edelleen hyvin lyhyt. Lajin 

harrastaminen tullee arvioni mukaan kehittymään lähivuosina paljon. Onkin 

kiinnostavaa seurata mihin suuntaan roller derby –kulttuuriin liittyvät karnevalistiset 

piirteet tulevat kehittymään ja saavutetaanko vakavasti otettavuus riisumalla laji sen 

kulttuurisista erityispiirteistä. Tulevien tutkimusten kohteena voisi olla median 

asennoitumisen mahdollinen muutos roller derbyyn suhteessa siihen, miten roller 

derbyn harrastuskulttuuri tulee muokkaantumaan tulevien vuosien aikana. Tuleeko 
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roller derby muuttamaan vallitsevia asenteita naisurheilusta tai muuttavatko vallitsevat 

asenteet roller derbyä?  
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Liite: Haastattelurunko 

 
 
Taustatietoja: 
 
Ikä 
Koulutustaso (työssäkäyvä/opiskelija) 
Kauan olet harrastanut roller derbyä? 
Missä seurassa ja joukkueessa pelaat? 
 
 
Oma harrastustausta: 
 
Mitä urheilulajeja olet aiemmin harrastanut? 
Miksi olet lopettanut kyseisten lajien harrastamisen? 
 
Miten ja mistä kuulit roller derbystä? Miten päädyit harrastamaan sitä? 
Mikä sai kiinnostumaan lajista? 
 
 
Roller derby lajina: 
 
Millaiseksi lajiksi kuvailisit roller derbyn? 
Mikä roller derbyssä on parasta? 
Onko roller derbyssä huonoja puolia? 
Onko roller derby lajina ainutlaatuinen? Miksi? 
 
 
Yhteisöllisyys/alakulttuuri: 
 
Miten sinut otettiin harjoituksissa vastaan? Miten porukkaan sulautuminen onnistui? 
Millainen yhteisöllisyys roller derbyssä on harjoituksissa/harjoitusten ulkopuolella? 
Joukkueen sisällä ja joukkueiden välillä? Kilpailuhenkisyyttä?  
 
Esiintyykö erimielisyyksiä? Millaisista asioista? Miten ne ratkotaan? 
Miten päätöksenteko tapahtuu? Onko se demokraattista? 
 
Mitä muuttaisit omassa roller derby –seurassasi/joukkueessasi? 
 
Miten roller derbyn punk-tausta/henki ilmenee käytännössä? 
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Roller derby kulttuurissa: 
 
Millaisia reaktioita olet saanut kanssaihmisiltä kun olet kertonut harrastavasi roller 
derbyä? 
Mikä roller derbyssä kiinnostaa ihmisiä, miksi otteluita tullaan katsomaan? 
 
 
Naiseus: 
 
Kenelle roller derby sopii? Kenelle ei? 
 
Eroaako roller derby –harrastajat keskivertonaisisita? Millä tavalla?  
Millainen on keskiverto roller derby –harrastaja?  
 
Onko roller derby muuttanut näkemystäsi naisista? Naisurheilusta? 
Onko roller derbyn harrastaminen muuttanut sinua ihmisenä/elämääsi? 
 
 


