4. Hakijan tieteellinen tutkimus, tieteellinen toiminta, tutkimustyön johtaminen, tutkimus- ja
kehittämisrahoituksen hankkiminen jalkapallon työelämäprofessuurin avaamasta näkökulmasta. Kerron
seuraavassa kronologisesti, mitä olen tehnyt tieteellisen toiminnan saralla liittyen liikunnan
työelämäprofessorin tehtävään. Tämän jälkeen kerron, mitä olen tehnyt viime aikoina ja mitä aion tehdä
lähitulevaisuudessa.
Omissa opinnäytteissäni (Urheilu kertomuksena 1990, Urheilullisen miehen mahdolliset maskuliinisuudet
1996 ja Ruumiista miestä, tarinasta tulkintaa: oikeita miehiä – ja urheilijoita? 2002) jalkapallo ja urheilu
olivat keskeisessä roolissa. Niissä syntynyt tieto on vaikuttanut aika paljon mm. valmentamisen
käytäntöihin, sukupuolten tasa-arvoon ja sukupuolikulttuurien merkitysten ymmärrykseen, eettiseen
ajatteluun urheilussa ja ymmärrykseen siitä, miten merkityksellisiä urheilu- ja liikuntakokemukset ovat niin
liikkujille kuin urheilijoillekin. Joissakin töissäni käyttämäni kokemuksellisnarratiivinen tutkimusmenetelmä
tuotti pysyvää tietoa auttaessaan ymmärtämään urheilijoiden kokemuksia ja tuottaessaan käsitteitä, joita
on hyödynnetty ja hyödynnetään jatkuvasti niin opinnäytteissä, käytännöllisissä hankkeissa kuin
tieteellisissä artikkeleissakin.
Opinnäytteitteni pohjalta tein paljon tieteellisiä julkaisuja, useita tietokirjoja, runsaasti artikkeleita ja
muutaman tutkimuksiini perustuneen käytännöllisen projektin. Toimin myös erittäin aktiivisesti urheilun ja
liikuntapolitiikan asiantuntijana eri toimielimissä ja julkisuudessa 2000-luvun puoliväliin asti. Olin Lahden
ammattikorkeakoulun liikunnan laitoksella (Pajulahti) parisen vuotta tutkijana kunnes Lamk heikensi
tutkimuksen edellytyksiä ja myöhemmin luopui liikunnasta kokonaan. Vuodesta 2002 lähtien olen
opettanut (liikunta)sosiologiaa ja ohjannut opinnäytteitä säännöllisesti sekä Lamk:ssa että myöhemmin
Haaga-Helia amk:ssa Vierumäellä.
Ohjaamistani Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan väitöskirjoista yksi on käsitellyt
jalkapalloa, kaksi jääkiekkoa ja yksi urheilemista yleisemmin. Sisältöinä on ollut jalkapallon
valmentamisprosessin kehittäminen, jääkiekkojoukkueen psykososiaalisen tuen kehittäminen,
jääkiekkotaktiikkojen analysointi ja tulkinta sekä valmentamisen/urheilemisen erilaisten kokemusten ja
eetosten tutkiminen. Kaikki teemat ovat keskeisiä jalkapallon ja jalkapallotutkimuksen tulevassakin
kehittämisessä.
Vuosien 2004-2014 aikana olin Ikäinstituutin toimialapäällikkönä, varajohtajana, tutkijana ja mm.
Gerontologia-lehden päätoimittajana. Sinä aikana tutustuin ikätutkimukseen ja varsinkin tutkimus- ja
kehitystoimintaan, jota teimme yhdessä yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja järjestöjen kanssa
yhteistyössä. Keskiössä toiminnassani oli kokemusten, vapaaehtoistoiminnan, toimintakyvyn,
kulttuuriharrasteiden ja liikkumisen tutkiminen ja edistäminen. Suunnittelin, johdin, toteutin ja hankin
rahoituksen useisiin hankkeisiin. Tuotimme myös paljon tieteellistä ja käytännön kentille sopivaa
materiaalia.
Vuonna 2011 palasin takaisin liikunnan ja urheilun pariin. Aloitin aktiivisen blogiartikkeleiden kirjoittamisen
sen lisäksi, että kirjoitin tieteellisiä artikkeleita. Vuoden 2012 jalkapallon EM-kisojen aikaan aloitin
kirjoittamaan jalkapalloblogeja. Tätä sarjaa olen jatkanut kaikkien MM- ja EM-kisojen aikaan. Vuosien 2012
ja 2016 välisenä aikana toteutin pari laajahkoa Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Valtion liikuntaneuvoston
tutkimusta/selvitystä liikuntakulttuurin käsitteistä ja käytännöistä sekä toisen urheiluseuroista ja
lajiliittotoiminnasta.
Näitä tutkimuksia on käytetty mm. liikuntapoliittisen selonteon (2019) pohjana ja urheilun lajiliittojen
valtionapumenettelyjä uudistettaessa. Kummastakin löytyy erinomaista materiaalia liikuntakulttuurin sekä
urheilujärjestö- ja seuratoiminnan kehittämiseksi, minkä olen huomannut lukuisissa koulutuksissani eri
organisaatioissa. Monipuolinen ja ajanmukainen tietämys urheilun suurten lajiliittojen ja urheiluseurojen
toiminnasta edesauttaa varmasti haettavan tehtävän hoitamistakin.

Erityisen paljon olen viime vuosina kirjoittanut jalkapallosta hyvin monenlaisista näkökulmista ja aina
ajatuksella, miten (suomalaista) jalkapalloa tulisi tai voisi kehittää. Toinen keskeinen teemani on ollut
väestön eri ryhmien liikkumisen lisääminen innovatiivisia, omaan tutkimukseeni perustuvia, keinoja
käyttämällä.
Tiiviin esityksen kokoan vielä itsearvioksi omasta osaamisestani ja kokemuksestani ajatellen jalkapallon
työelämäprofessorin tehtävää. Asteikko on 1…5.
Itsearvio Tutkimus Toiminta
Osaaminen
4
5
Kokemus
4
4

Johtaminen
5
3

TuKe-rahoitus
4
4

Asiantuntijuus
5
5

Arvioin osaamiseni erinomaiseksi tai hyväksi kaikissa kohdissa. Johtamiseen laskin myös ohjaamisen, jossa
pidän itseäni erityisen hyvänä. Erilaisissa asiantuntijatehtävissä olen sekä osaava että kokenut, sama koskee
tieteellistä toimintaa yleisesti. Tutkijana olen ollut viitisentoista vuotta, josta osan osa-aikaisena.
Johtamiskokemukseni ja TuKe-rahoituskokemukseni arvioin vain tyydyttäväksi, koska muodollista
johtajakokemusta minulla on vain kuutisen vuotta. Tosin olen ollut isojen ja pienempien tutkimus- ja
kehityshankkeiden johto- ja ohjausryhmissä lähes yhtäjaksoisesti 1990-luvun alusta lähtien. Pidän itseäni
erittäin innostavana ja toisia tukevana johtajana ja kollegana.
Edellisestä itsearvioinnista ei kuitenkaan välttämättä näe, miten itse näen noiden osaamisten ja
kokemusten auttavan liikunnan työelämäprofessorin tehtävässä suoriutumisessa. Kerron nyt, minkälaisena
näen jalkapallon työelämäprofessorin tieteelliskäytännölliset tehtävät ja miten omat tieteelliset osaamiseni
ja kokemukseni edesauttavat tuon tehtävän suorittamista.
Oma tieteellinen tutkimusosaamiseni ja –kokemukseni sopii omasta mielestäni erinomaisesti
hakuilmoituksessa mainittujen professorin tehtävien hoitamiseen. Tunnen joko oman tutkimukseni,
ohjaamieni hankkeiden ja/tai opinnäytteiden kautta jalkapallomaailman todella monelta eri suunnalta.
Tunnen valmennustutkimuksen varsinkin joukkuepelivalmennuksen ja taktiikkavalmennuksen
näkökulmista, mutta myös yksilön valmentamisen kysymykset ja periaatteet biologisesta sekä
tekniikkavalmennuksesta. Vuonna 2019 toimin refereenä mm. Sports Coaching Review –lehteen
toimitetussa artikkelikäsikirjoituksessa. Olen kirjoittanut aiheesta viime aikoinakin runsaasti mm. omilla
blogisivuillani enkä ainoastaan jalkapallon näkökulmasta. Kahden viime vuoden aikana olen koonnut
kirjoituksistani kolme digitaalista teosta – yhden jalkapallosta ja kaksi hiihdosta. Useita satoja sivuja siis.
Jalkapalloseurojen, lajiliiton tai laajemmin seuratoiminnan ja vapaaehtoistoiminnan tutkimusta olen tehnyt
melko runsaasti ja tunnen järjestökentän hyvin. Sama koskee koko suomalaista liikuntapolitiikkaa ja siihen
liittyviä kysymyksenasetteluja. Viime vuonna teimme professori Pirkko Markulan (University of Alberta)
kanssa artikkelikäsikirjoituksen pohjoismaista liikuntakulttuuria ja –politiikkaa käsittelevään kansainväliseen
kirjaan, mutta emme saaneet sitä valmiiksi riittävän ajoissa. Olen kuitenkin pitänyt aiheesta esityksen mm.
Opetus- ja kulttuuriministeriön liikunnan vastuualueen työntekijöille ja Kulttuuritutkimuksen päivillä 2019
ja artikkelikin ilmestynee lähitulevaisuudessa.
Sosiologina olen ollut kiinnostunut esimerkiksi yhteiskunnan eri sektoreiden työnjaoista ja
yhteistoiminnasta hyvinvointiyhteiskunnassa, jossa keskeistä täytyisi olla jokaisen yksilön ja yhteisön
aktiivisuus, vastuuntunto ja toiminta yhteiseksi hyväksi. Näistä teemoista olen/olemme kirjoittaneet useita
artikkeleita ja kirjoitamme lähitulevaisuudessa lisää YTT Esa Pirneksen kanssa mm. Tilastokeskuksen vapaaaikatutkimuksen pohjalta toimitettavaan tutkimusantologiaan (olin tutkimuksen ohjausryhmässä liikunnan
ja urheilun asiantuntijana). Pirnes on kulttuuritutkimuksen ja –politiikan asiantuntija ja OKM:n virkamies,

jonka kanssa tutkimuksen ja käytännön yhteydet näillä läheisillä politiikan lohkoilla ovat saaneet aikaan
mielenkiintoisia ja lukijoita kiinnostavia tulkintoja.
Jalkapallo- ja urheilukokemusten tutkiminen ja kokemusten hyväksikäyttö valmennuksen ja kasvatuksen
apuna on ollut keskeinen osaamisalueeni, jota myös hyödynnetään paljon mm. seikkailukasvatuksen ja
kokemuksellisen oppimisen alueilla. Kehittämiäni käsitteitä käytetään jatkuvasti niin opinnäytteissä kuin
käytännön työssäkin siellä, missä halutaan kasvattaa ja voimaannuttaa lapsia ja nuoria. Mainittakoon, että
käsitteitteni ja asiantuntemukseni pohjalta on tehty pro gradu –työ JY:n liikuntatieteellisessä tiedekunnassa
ja useita amk-opinnäytteitä Haaga-Helia amk:ssa. Olen seikkailukasvatusverkoston tutkimusryhmän jäsen ja
uuden Tampereen yliopiston aihetta koskevan tutkimushankkeen ohjausryhmän jäsen.
Rakennan Vantaan kaupungin hyvinvointimentorointihankkeessa tutkimuksiini perustuvaa merkityksellisiin
kokemuksiin perustuvaa elämäntavan muuttamista tukevaa pelisovellusta mobiilikäyttöön. Tein pari vuotta
sitten Palloliitolle (mm. Hannu Tihinen, Marianne Miettinen) esityksen tällaisen valmennusta tukevan
sovelluksen rakentamiseksi, mutta silloin minulla ei vielä ollut teknologiasta vastaavaa kumppania, joten en
pystynyt sitä kovin hyvin konkretisoimaan. Nyt minulla on hyvä alusta, joten palaan tähän asiaan joka
tapauksessa tulevaisuudessa.
Käsittelen tutkimusrahoituksen hankintaa hakemuksen toisessa osassa, koska se sopii sinne paremmin.
Tieteelliseen toimintaan liittyy kuitenkin erittäin vahvasti se, miten paljon olen tuottanut tutkimukseen
perustuvaa materiaalia ja kuinka tärkeänä näen tutkimuksen ja käytännön rajapinnassa työskentelyn.
Käytän esimerkkinä kahta kokonaisuutta eli vuonna 2019 koostamaani ”työelämädosenttiteosta”
Experiencing-Meaning-Doing, johon kokosin monipuolisen asiantuntemukseni työelämän ja akateemisen
maailman välimaastossa (https://www.miksiliikun.fi/wpcontent/uploads/2019/05/Tiihonen_dosenttiteos1.pdf). Jalkapallon MM- ja EM-kisoja käsittelevistä
artikkeleistani taas koostin ja julkaisin digiteoksen 2010-luvun jalkapallo – MM-/EM-kisojen kautta koettuna
ja tulkittuna (https://www.miksiliikun.fi/2018/10/25/2010-luvun-jalkapallo-mm-em-kisojen-kauttakoettuna-ja-tulkittuna/).
On mahdotonta avata näitä kahta erittäin laajaa kokonaisuutta, mutta jonkinlaisen kuvan saa seuraavasta
vuosien 2016-2019 aikana kirjoittamieni 21 jalkapalloaiheisen blogiartikkelin sisällönanalyysista.
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Hakemukseeni liitetty julkaisuluettelo ei anna oikeaa kuvaa varsinkaan viime vuosina tekemästäni
tieteellisestä työstä, sillä olen julkaissut oikeastaan pelkästään omalla blogisivullani. Tärkein syy on se, että
tieteellisen artikkelin muoto ei anna mahdollisuuksia perinpohjaiseen asioiden käsittelyyn tavalla, josta
myös käytännön toimijat hyötyisivät. Toinen syy on tieteellisten julkaisujen hidas julkaisuaikataulu ja
kolmantena tietysti se, ettei jalkapallo ole tieteilijöiden keskeinen osaamisalue eikä mitään julkaisua
yhdistävä teema.
Lopuksi mainittakoon, että olen toiminut alkuvuodesta 2020 kahden jalkapallokirjan esilukijana ja
kommentoijana. Toinen käsittelee Huuhkajien matkaa EM-kisoihin (Ari Virtanen) ja toinen
jalkapallotaktiikkoja (Sami Kolamo). Pöydälläni odottaa jalkapalloaiheisen tutkimusartikkelin refereetehtävä (LTS, Jouko Kokkonen) ja ensi viikolla menen jalkapalloaiheiseen podcast-ohjelmaan asiantuntijaksi
(Lotta Vuorio). Tarkoituksenani on myös kirjoittaa ja julkaista runsaasti jalkapalloaiheisia blogiartikkeleita
tämän kevään ja varsinkin kauan odotettujen EM-kisojen aikana.

