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1 JOHDANTO 

Onko se verkkosukkahousuja ja minihameita, mustelmia ja huutamista, tönimistä ja 

showbisnestä? Onko teillä palloja ja mailat? Miten te teette maaleja? Luisteletteko te 

kilpaa? Siis mitä se roller derby oikeasti on? Haluatko selittää lyhyesti? 

 

Nämä ovat yleisimpiä kysymyksiä ja ennakkoluuloja mitä kohtaan muilta ihmisiltä, kun ker-

ron harrastavani roller derbyä. Roller derby on urheilua siinä missä jääkiekko ja jalkapallokin. 

Roller derbyn peli-ideaa on haastava selittää lyhyesti, joten palaan tähän aiheeseen teoriaosuu-

dessa. Meillä ei ole verkkosukkahousuja tai minihameita. Suurin osa minunkin joukkueestani 

käyttää urheiluhousuja tai –shortseja. Toki joskus järjestetään erilaisilla teemoilla pelitapahtu-

mia, joissa oleellista on hauska ja räiskyvä pukeutuminen. Roller derby-pelaajia koristaa usein 

mustelmat käsivarsissa ja muualla. Niistä usein ollaan erittäin ylpeitä ja niitä kutsutaan derby 

kiss –nimellä eli derbysuukoiksi. 

 

Opinnäytetyöni liittyy yhteisöpedagogiopintoihini Centria-ammattikorkeakoulussa. Opin-

näytetyössäni keskityn tarkastelemaan roller derby-harrastajien suhtautumista evankelis-lute-

rilaista uskoa ja uskonnollisia ihmisiä kohtaan. Valitsin tutkimuksen aiheeksi tämän, koska 

roller derbyä pidetään erittäin suvaitsevaisena harrastuksena. Roller derby-yhteisössä on tär-

keää puolustaa erilaisuutta ja kuten esimerkiksi seksuaalivähemmistöjen oikeuksia. Suvaitse-

vaisuuden lisäksi yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat tärkeitä aiheita. 

 

Tutkimuksessa selvitän, ovatko roller derby-harrastajat niin suvaitsevaisia kuin annetaan ym-

märtää. Tämän takia tarkastelen uskon ja uskonnollisten ihmisten näkymistä roller derbyssä. 

Roller derby-yhteisössä ei puhuta uskosta, joten tutkin kuinka hyvin feministinen ja jopa anar-

kistinen urheilulaji tavoittaa uskossa olevia ihmisiä. Roller derbyä kuitenkin mainostetaan kai-

kille avoimeksi harrastukseksi, mutta jos se ei tavoita uskonnollisia ihmisiä, niin onko se kui-

tenkaan niin avoin?  
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Tuloksista selviää, kuinka paljon roller derby-harrastajista kuuluu esimerkiksi johonkin kirk-

koon tai uskontokuntaan sekä kuinka uskonnollisina he itseään pitävät. Tutkimuksen avulla 

saadaan myös tietää, millainen suhtautuminen roller derby-harrastajilla on evankelis-luterilai-

seen tai yleensäkin uskoon sekä uskonnollisiin ihmisiin tai asioihin. Lisäksi tulokset sisältävät 

harrastajien ajatuksia suvaitsevaisuudesta sekä uskon ja roller derbyn yhdistämisestä.  

 

Suomessa ei ole aikaisemmin tutkittu roller derbyä ja uskoa, joten uskon tämän tutkimuksen 

herättävän keskustelua roller derby-yhteisössä. Tutkimuksen tarkoituksena ei ole lisätä uskoa 

ja uskonnollisuutta roller derby-harrastajissa eikä muuttaa roller derbyn ainutlaatuista kult-

tuuria. Tarkoituksena on vain tutkia harrastajien uskonnollisuutta. 

 

Tutkimukseni on hankkeistanut Roller Derby Finland ry ja opinnäytetyön avulla tämä yhdis-

tys sekä Suomen roller derby-seurat saavat arvokasta tietoa roller derbyn harrastelijaryhmästä 

ja heidän suhtautumisestaan uskoa ja uskonnollisia ihmisiä kohtaan. Roller derbyn harrasta-

jaryhmän suhtautumista uskonnollisuutta kohtaan ei ole vielä tutkittu ja tutkimuksen tulokset 

lisäävät tietoutta Suomen roller derby-harrastajista.  
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2 ROLLER DERBY 

Roller derby on peräisin jo 1800-luvulta Yhdysvalloista. Tällöin kuitenkin se tarkoitti lähinnä 

vain rullaluistelun nopeus- ja kestävyyskilpailuja. 1920-luvulta lähtien kisailuja on kutsuttu 

vain derbyiksi, mutta 1930-luvun lopulla Leo Seltzer kehitti uudenlaisen roller derbyn, mikä 

sisälsi enemmän fyysistä kontaktia, yhteentörmäyksiä ja kaatumisia. Seltzer nimitti derbyn 

Transcontinental Roller Derbyksi. Leo Seltzerin poika Jerry otti ohjat käsiin isänsä jälkeen ja 

tarkoituksena oli nostaa roller derbyn suosiota. Hän lisäsi roller derbyyn enemmän draamaa 

ja juonta. Jerry Seltzer kuvasi nämä pelit myös televisioon. Seltzerin yhtiö kuitenkin joutui 

konkurssiin, koska eivät saaneet tarpeeksi katsojia paikan päälle. Roller derbyn suosio hiipui 

1950-luvulla. (The Women’s Flat Track Derby Associaton; Dash 2015; Siivola 2015.) 

 

Tämän jälkeen suosiota yritettiin nostattaa erilaisilla tv-ohjelmilla, joita esitettiin Yhdysval-

loissa. Vuonna 1989 televisiossa pyöri yhden kauden verran RollerGames-ohjelma, jossa roller 

derbyyn oli lisätty showpainia, saippuaoopperaa ja lisäksi ohjelmassa vieraili rockbändejä. 

Vuonna 1999 televisiossa näytettiin fiktiivinen RollerJam-sarja, mikä RollerGamesin kaltoin ei 

saanut suurta suosiota ja lopetettiin ensimmäisen kauden jälkeen. 1900-luvun lopulla roller 

derby oli enimmäkseen visuaalisia tehosteita ja draamaa eikä urheilua. (Siivola 2015.) 

 

Vuonna 2000 muusikko Devil Dan halusi elvyttää roller derbyn. Hän kutsui koolle ryhmän 

rokkarinaisia, joille hän kertoi ideansa. Naiset eivät kuitenkaan innostuneet ideasta olla yhden 

henkilön alaisuudessa ja kieltäytyivät tarjouksesta. Tämän jälkeen naiset kokoontuivat kuiten-

kin itsekseen ja päättivät perustaa ensimmäisen flat track roller derby-seuran, Texas Roller 

Girlsin, vuonna 2003. Tämän jälkeen flat track roller derby on syrjäyttänyt banked track roller 

derbyn. Banked track on kaareva rata. (Siivola 2015.)  



4 

 

2.1 Pelin kulku 

Roller derby on täyskontaktinen urheilulaji, jota pelataan quad-rullaluistimilla. Suositumpi 

roller derbyn malli on flat track, mikä tarkoittaa, että sitä pelataan tasaisella alustalla eikä kaa-

revalla. Roller derbyssä on ovaalin muotoinen rata. Peli rakentuu kahdesta 30 minuuttia kes-

tävästä erästä, joiden välissä on 15 minuutin erätauko. Erät sisältävät monia maksimissaan 

kahden minuutin jameja, joiden välissä on 30 sekunnin tauko. (WFTDA - The Rules 2016.) 

 

Jameissa pelaa viisi pelaajaa molemmista joukkueista. Neljä heistä on blokkereita eli puolus-

tajia, joista yksi on pivotti. Neljän blokkerin lisäksi kentällä on jammeri, joka on joukkueen 

pisteidentekijä. Jokaiseen jamiin lähetetään uusi kentällinen pelaajia pelaamaan. Pivotilla on 

päässään yksiraitainen myssy ja jammerilla tähdellä merkitty myssy kypäränsä päällä. 

(WFTDA – The Rules 2016.) 

 

Ovaalin muotoisella radalla (KUVA 1) on toisella pitkällä sivulla jammeri- ja pivottiviiva. Jam-

merit, jotka ovat kuvassa merkitty tähdellä, aloittavat jammeriviivan takaa ja blokkerit jam-

meri- ja pivottiviivan välistä. Näiden viivojen välissä on yhdeksän metriä väliä. Pakka on ken-

tällä oleva suurin ryhmä pelaajia, jossa on molemman joukkueen blokkereita. Vain pakassa 

ollessaan blokkeri saa estää jammeria. Pakkaan kuuluvat ne blokkerit, jotka ovat enintään kol-

men metrin päässä pakasta. Pakan lisäksi blokkereilla on käytettävissä Engagement zone eli 

kontaktialue, jossa he saavat vielä hyökätä ja puolustaa. Tämä alue on pakasta kuusi metriä 

eteen- tai taaksepäin. Jos blokkeri on pakan ja kontaktialueen ulkopuolella, hän on pelin ul-

kona. (WFTDA – The Rules 2016.) 
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KUVA 1. Roller derby-rata (mukaellen WFTDA – The Rules 2016.) 

 

Vihellyksen jälkeen jami alkaa ja jammerit eli pisteidentekijät lähtevät haastamaan blokkereita. 

Jammereiden on tarkoitus ohittaa blokkerit ja päästä kiertämään rataa. Blokkerit puolustavat 

ja hyökkäävät samaan aikaan eli heidän tarkoituksena on estää jammeria pääsemästä heidän 

ohi sekä mahdollisesti samalla auttaa oman joukkueen jammeria pääsemään vastustajan blok-

kereista läpi. (WFTDA – The Rules 2016.) 

 

Ensimmäisellä pakan ohituksella selviää kumpi jammereista saa lead jammer –statuksen. Se 

on oleellinen ja strateginen osa peliä. Lead jammer saa lopettaa jamin haluamallaan hetkellä. 

Jammerit tekevät pisteitä aina toisesta kierroksesta lähtien. Pisteitä saa jokaisesta lantion mi-

talla ohitetusta vastapuolen pelaajasta. Pisteitä saa, jos jammeri ohittaa vastapuolen pelaajan 

laillisesti. Jammerit kiertävät rataa ja blokkerit puolustavat ja hyökkäävät niin kauan kuin ja-

min kaksi minuuttia tulee täyteen tai lead jammer lopettaa jamin. (WFTDA – The Rules 2016.) 
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Roller derbyssä on monia sääntöjä, joita rikkomalla saa jäähyjä. Jäähyt kestävät 30 sekuntia. 

Tämä kuulostaa vähältä, mutta keskimäärin yksi jami kestää minuutin. Jäähyjä voi saada vää-

rästä kontaktista, pelin kulun vastaisesta toiminnasta tai epäurheilijamaisesta käytöksestä. 

Taklauksen eli roller derbyn kielessä hitin saa kohdistaa vain tiettyyn alueeseen. Hitti ei saa 

kohdistua päähän, selkään tai polven alapuolella. Hittejä tai vahinkoa aiheuttavaa kontaktia 

vastapuoleen ei saa tehdä päällä ja kyynärpäästä tai polvista alaspäin olevalla alueella. Kon-

taktia vastapuoleen ei saa myöskään ottaa silloin, jos on maassa, pelin tai radan ulkopuolella, 

täysin pysähtyneenä tai pelisuunnan vastaisesti. Pelin kulun vastaiseen toimintaa kuuluvat 

muun muassa erilaiset pakkajäähyt. Näitä on muun muassa pakan ulkopuolella estäminen ja 

pakan rikkominen. Omaa sijaintiaan ei saa myöskään parantaa käyttämällä radan ulkopuolista 

tilaa. Jos pelaaja joutuu radan ulkopuolelle, hänen tulee palata kaikkien edellä olevien pelaa-

jien taakse. Pelin vastaiseen toimintaan sisältyy myös häiriköinti niin että pelikello täytyy py-

säyttää. Pelissä kunnioitetaan muita, joten kaikista epäurheilijamaisesta käytöksestä rangais-

taan, esimerkiksi epäkunnioittava käytös toimitsijoita kohtaan. Kun pelaaja on saanut seitse-

män jäähyä, hänet tulee poistaa pelistä. Lisäksi jos pelaaja tekee jotain vaarallista ja epäurhei-

lijamaista, hänet voidaan poistaa yksistään tämän rikkeen takia. (WFTDA – The Rules 2016.) 

2.2 Roller derby Suomessa 

Suomen ensimmäinen roller derby-seura perustettiin Helsinkiin vuonna 2009. Amerikassa 

asunut ja siellä roller derbyä harrastanut Estrogeena Davis palasi Suomeen, jonka jälkeen hän 

halusi jatkaa harrastusta. Tämä kuitenkin oli vaikeaa, koska Suomessa ei vielä tunnettu ky-

seistä lajia. Tämän takia hän päätti perustaa Helsinki Roller Derby-seuran. Kuten moni muu-

kin seura, niin myös Helsinki Roller Derby on kerännyt ensimmäiset innokkaat harrastajat in-

ternetin keskustelupalstan kautta. (Salaspuro 2011, 18.) 

 

Suomen roller derbyn kattojärjestönä toimii Roller Derby Finland ry, joka perustettiin vuonna 

2012. Sen tehtävänä on edistää roller derbyä valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Roller Derby 
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Finland muun muassa hallinnoi SM-sarjaa eli Suomi Cupia ja toimii yhteistyössä kansainväli-

sen The Women’s Flat Track Derby Associationin kanssa. Roller Derby Finland on toiminut 

myös Suomen Luisteluliiton roller derby-valiokuntana vuodesta 2015 lähtien. Luisteluliittoon 

liittyessään roller derby on saanut uuden ulottuvuuden. Harrastajat ovat hyödyntäneet yhteis-

työtä saamalla muun muassa luistelutekniikkaan valmennusta pikaluistelijoilta ja rullaluiste-

lijoilta. Luisteluliitto on lisännyt yhteistyötä erilaisten luistelulajien kanssa. Luisteluliiton 

kautta pelaajat saavat lisenssin ja vakuutuksen. (Roller Derby Finland; Suomen Luisteluliitto.)  

 

Suomessa roller derby on melko uusi harrastus ja sen harrastajamäärä on kasvamassa koko 

ajan. Vuonna 2016 roller derbyä harrasti noin 900 ihmistä Suomessa ja roller derby kerää koko 

ajan lisää suosiota ja julkisuutta. Roller derby-seuroja on valtakunnallisesti harvakseltaan, 

mutta kuitenkin yllättävän paljon. Niitä on perustettu Suomeen yli 20. Luisteluliittoon kuuluu 

tällä hetkellä 22 roller derby-seuraa, mutta kaikki seurat Suomessa eivät ole vielä Luisteluliiton 

jäsenseuroja. Pohjoisin roller derby-seura on Rovaniemen Roll-On Derby sekä eteläisimmät 

ovat Helsingin Helsinki Roller Derby sekä Kallio Rolling Rainbow. Roller derby-seuroja löytyy 

myös isoista kaupungeista kuten Tampere, Turku, Jyväskylä, Joensuu ja Oulu, mutta myös 

pienemmistä paikkakunnista kuten Ylivieska, Iisalmi ja Kajaani. (Kas tässä kaikki Suomen seu-

rat (ehkä) 2016; Nyt.fi; Suomen Luisteluliitto.) 

 

Väkiluvultaan pienin paikkakunta, jossa on roller derby-seura, on Ylivieska. Ylivieskassa toi-

mii vuonna 2013 perustettu seura nimeltä Riverdale Rollers, mikä kuvaa seuran toiminta-alu-

etta, Jokilaaksoa. Tällä hetkellä seuralla on noin 20 aktiivista harrastajaa. Seura on saavuttanut 

harrastajia ympäri Jokilaakson aluetta. Heitä on muun muassa Ylivieskasta, Kalajoelta, Oulai-

sista, Nivalasta ja Haapavedeltä. Riverdale Rollers on kilpaillut harrastesarjan erilaisissa kil-

pailuissa, kuten pohjoisen Suomen Pohjola Cupissa sekä läntisten seurojen West Coast 

Cupissa. (Hiltunen 2016.) 
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2.3 Roller derby-kulttuuri 

Roller derbyä mainostetaan nopeatempoisena ja tapahtumarikkaana lajina, jossa pelataan ko-

vaa ja nopeaa. Se vaatii voimaa ja kuntoa. Roller derby voidaan yhdistää pin-up –tyyliin sekä 

sarjakuvista löytyviin sankarittareihin. Roller derby rikkoo rajoja maskuliinisuuden sekä femi-

nisyyden välillä. Kaiken tämän lisäksi roller derby on myös urheilua. Lajista löytyy kilpailu-

henkisyyttä ja taidokkuutta. Lisäksi se vaatii sitoutumista ja omistautuneisuutta lajiin. Tämä 

kaikki yhdessä kiehtoo harrastajia. (Pavlidis & Fullagar 2014, 6-7.) 

 

Roller derby on yhteisö, jossa on pelaajia, faneja, toimitsijoita ja valmentajia. Roller derby-yh-

teisössä saa tuntea kuuluvuutta ryhmään ja yhtenäisyyttä muihin harrastajiin, mutta samalla 

saa olla erilainen ja se tekee roller derby-yhteisöstä monimuotoisen. Roller derby-seurat arvos-

tavat kaikenlaisia harrastajia. Roller derbyä pidetään voimauttavana harrastuksena ja monet 

harrastajat ovatkin jakaneet sosiaalisessa mediassa ja muualla paljon positiivisia kokemuksi-

aan.  (Pavlidis & Fullagar 2014, 34-35, 41.) 

 

Roller derby on nuori laji ja se kehittyy harrastajien ehdoilla. Roller derbyssä on vahvana pe-

riaate tee-se-itse eli diy (do it yourself). Tämä tarkoittaa sitä, että joukkueet ja harrastajat teke-

vät itse paljon ja antavat itsestään paljon tämän lajin eteen. Valmentajat ovat yleensä pelaajia 

ja seurojen hallitus koostuu pelaajista. Pelaajamaksuilla ja avustuksilla katetaan tilavuokrat. 

Lajin harrastajat itse kehittävät lajia eteenpäin ja se vie paljon rahaa ja aikaa. Lajin kehitykseen 

auttaa derby-yhteisön yhteisöllisyyden voima. Roller derbyssä avoimuus ja avunanto ovat 

isossa asemassa. Seurat tekevät yhteistyötä ja jakavat valmennusohjeita. Kaikki tämä tapahtuu 

sen lisäksi, että seurat kuitenkin kilpailevat keskenään. (Peppers 2011, 29; Laihomäki 2012, 5; 

Siivola 2012, 14.) 

 

Koska roller derby on nuori ja kehittyvä laji, harrastajilla on mahdollisuus muokata siitä sel-

laista, mitä he haluavat. Monella seuralla ja harrastajalla on jo tavoitteena saada roller derbystä 

avoin kaikille ja luoda näin ollen hyvä ilmapiiri. Harrastajat haluavat vahvasti, että roller derby 
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otettaisiin vakavana urheilulajina. Sitä se onkin, koska se vaatii pelaajilta paljon treenaamista 

ja harjoittelua. Roller derbyllä on kuitenkin vahva imago vastavoimana perinteiselle urheilulle. 

Monet harrastajat sanovat, että roller derby on enemmän kuin vain liikuntaharrastus, vaan se 

on enemmänkin elämäntapa. Se myös tarjoaa erilaisille ja irrallisille ihmisille tilan, jossa olla 

sitä mitä on. Monet ovat kehuneet, että roller derbyn parissa on turvallista olla ja harrastaa. 

Roller derby ”trendaa” olemalla radikaalisti vakavaa urheilua ja yhteisöllisyyttä. (Siivola 2012, 

14; Ristkari 2013, 14-15; Ristkari 2014, 5; Motturi 2014, 34-36.) 

 

Roller derbyn juuret ovat feminismissä ja se on vieläkin tärkeä osa lajiin identiteettiä. Aikai-

semmin roller derby on ollut voimaannuttava naisten laji, mutta nykyään laji kiinnostaa myös 

miehiä ja muunsukupuolisia. Roller derby on asenteellista urheilua ja se rikkoo normeja. Lajin 

sisällä erilaisiin seksuaalisiin suuntautumisiin ja sukupuoliin on suhtauduttu aina avoimesti. 

Tämän takia useimmat lajista tietämättömät mieltävät roller derbyn tytöistä tykkäävien tyttö-

jen lajina. (Ristkari 2014, 5; Motturi 2014, 34-36.) 

 

Roller derbyssä on seksuaalinen monimuotoisuus tuttua ja derby-yhteisössä ei ole niin sano-

tusti tapana ”pysyä kaapissa”. Roller derbyllä on radikaali ja perinteitä haastava perusluonne 

ja sen takia sillä on mahdollisuus olla edelläkävijä sukupuolikategorisoinnissa ja tärkeässä roo-

lissa urheiluinstituutioiden asennemuutoksessa. Monella seuralla on säännöissä kirjattu, että 

roller derbyä ovat tervetulleita harrastamaan kuka tahansa. Tähän ei vaikuta seksuaaliset 

suuntautumiset, sukupuoli, uskonto, vakaumus tai mikään muu. Turussa on myös kirjattu 

sääntöihin, että seksismi, rasismi ja minkäänlainen homo- tai transfobia kielletään. Heillä on 

myös tavoitteena ajaa eteenpäin tasa-arvoa ja ihmisoikeuksia. (Ristkari 2014, 5; Motturi 2014, 

34-36; Suni 2016, 31-33.) 
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3 ERILAISUUDEN PUOLUSTAMINEN 

Suomessa on monia tahoja, lakeja ja järjestöjä, jotka puolustavat erilaisuutta. Suomessa on voi-

massa tasa-arvolaki (Laki miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta 8.8.1986/609), jonka tarkoi-

tuksena on edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa. Tämä laki asetettiin voimaan jo 1986. Paljon 

myöhemmin Suomeen on tullut voimaan yhdenvertaisuuslaki (1325/2014), jonka tarkoituk-

sena on vähentää kaikenlaista syrjintää ja toisten kaltoin kohtelua. Yhdenvertaisuuslaki tuli 

voimaan 2014. Nämä lait puolustavat erilaisuutta ja toisten ihmisten arvokasta kohtelua. (Yh-

denvertaisuuslaki & Tasa-arvolaki.) 

 

Suomen evankelis-luterilainen kirkko myös pitää tärkeänä erilaisia ihmisiä. Kirkolla on mää-

ritelty kolme eri arvoa Kohtaamisen kirkko –strategiassa. Nämä ovat usko, toivo ja rakkaus. 

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon perustehtävänä on jakaa sanomaa Jumalasta, toteuttaa 

sakramentteja ja lähimmäisenrakkautta. Suomen evankelis-luterilaisella kirkolla on tavoit-

teena yhdistää ihmisiä yli inhimillisten rajojen, kuten eri kulttuurissa olevat. Kohtaamisen 

kirkko –strategiassa kiinnitetään huomiota ihmisten kohtaamiseen, jossa annetaan tilaa ja avoi-

muutta olla sellainen kuin on. (Kohtaamisen kirkko-strategia 2014.) 

 

Suomen laajuisesti toimii Seta ry, joka on ihmisoikeusjärjestö. Se on perustettu vuonna 1974 ja 

sillä on ympäri Suomea 24 jäsenjärjestöä. Sen tavoitteena on edistää yhdenvertaisuutta koros-

tamalla jokaisen oikeutta itse olla sitä mitä on. Järjestön tavoitteena on, että jokainen saa elää 

tasa-arvoisesti riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai su-

kupuolen ilmaisusta. (Seta.) 
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3.1 Suvaitsevaisuus 

Suvaitsevaisuudella tarkoitetaan kaikenlaisen erilaisuuden, kuten kulttuurien, ilmaisutapojen 

tai inhimillisten elämänmuotojen, kunnioittamista. Sen avulla arvostetaan ja hyväksytään eri-

laisuus. Tietämys, avoimuus, viestintä, ajatuksenvapaus, luottamus ja omatunto edistävät sitä. 

Suvaitsevaisuus tarkoittaa, että tunnustetaan muiden ihmisoikeudet ja perusvapaudet, mikä 

siis ei tarkoita, että suvaitsevaisuus olisi alentuvaisuutta toista kohtaa. Yksilöiden, ryhmien ja 

valtioiden tulisi osoittaa jokaista kohtaan suvaitsevaisuutta. (Unescon yleiskokouksen julistus 

1995.) 

 

Suvaitsevaisuudessa on tärkeää ymmärtää ja hyväksyä, että jokaisella on erilainen ulkoinen 

olemus, puhetapa, käyttäytyminen ja erilaiset arvot. Suvaitsevaisuus ei tarkoita sitä, että olisi 

välinpitämätön muita kohtaa eikä yhteiskunnallisen epäoikeudenmukaisuuden sietämistä. 

Suvaitsevaisuuden nimissä ei tarvitse heikentää omaa vakaumustaan tai luopua siitä koko-

naan. Se tarkoittaa, että jokainen saa pitää kiinni omasta vakaumuksesta ja muut hyväksyvät 

sen. Tämä tarkoittaa sopusointuista erilaisuutta ja rauhassa elämistä. (Unescon yleiskokouk-

sen julistus 1995.) 

 

Roller derbyä pidetään feministisenä urheilulajina, jonka perimmäinen sanoma on, että olet 

tervetullut sellaisena kuin olet. Tähän ei vaikuta sukupuoli, ikä, seksuaalisuus, väri tai kansal-

lisuus. Tämän pohjalta voidaan mieltää, että roller derby on suvaitsevainen harrastus kaiken-

laisille ihmisille. (Suni 2016, 31.) 

 

Suvaitsevaisuutta opetetaan parhaiten kasvatuksen avulla. Jo nuorena tulisi lapselle opettaa 

toisten ihmisten oikeuksien ja vapauksien kunnioittamista ja arvostamista (Unescon yleisko-

kouksen julistus, 1995). Usein yritetään kitkeä suvaitsemattomuutta lisäämällä erilaisuutta hei-

dän elämään, jotka mieltävät itsensä suvaitsemattomiksi. Erilaisuuden lisääminen ja sen ylis-

täminen on ajatuksena hienoa, mutta se voi kuitenkin vaikuttaa päinvastoin. Se voi ärsyttää 

heitä, jotka ovat luontaisesti suvaitsemattomia. Kuitenkin suvaitsevaisuuden merkitys on, että 
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jokainen saa elää rauhassa sellaisena kuin on ja tämä ei toteudu, jos erilaiset nostetaan jalustalle 

ja heitä ylistetään enemmän kuin muita. (Konstig 2015, 128.) 

 

Erilaisuus voidaan kokea usein uhkana. Varsinkin kun siitä puhutaan paljon ja se nostetaan 

erityisasemalle. Tämä aiheuttaa suvaitsemattomissa vastareaktion, koska erilaisuus mielletään 

jossain määrin uhkana. Esimerkiksi homoparaatit saavat vastaansa heteroparaatit ja niin edel-

leen. (Konstig 2015, 129-130.) 

 

Suvaitsevaisuus-sanaa voidaan käyttää monella eri tavalla. Tämän takia suvaitsevaisuus ter-

minä on haasteellinen ja usein aiheuttaa negatiivisia mielikuvia. Jos tekijä käyttää suvaitsevai-

suutta erottamaan suvaitsemattomat itsestään sanomalla esimerkiksi ”voi teitä suvaitsematto-

mia!”, hän erottelee heidät itsestään eli niin sanotusti halveksuu näitä suvaitsemattomia. Jos 

tekijä huudahtaa ”meidän tulee suvaita erilaisuutta”, tarkoittaa hän perimmiltään, että 

olemme kaikki kuitenkin erilaisia, mutta samankaltaisia. Suvaitsemattomuutta voidaan pitää 

myös hyveellisempänä kuin suvaitsevaisuutta. Tämä kuitenkin vaatii sen, että toiminta tai 

muu asia katsotaan suvaitsemattomana, jotta sitä ei tarvitse suvaita. (Vainio 2013.) 

 

Suvaitsevaisuuteen liittyy hyväksyntä. Kuitenkin ne eroavat jossain määrin toisistaan. Asioita 

voi hyväksyä toteamalla ”tehkää vain, ei siitä minulle haittaa ole”. Henkilö siis hyväksyy jon-

kin asian, mutta se ei tarkoita sitä, että hän suvaitsee toiminnan. Esimerkiksi henkilö voi hy-

väksyä turkistarhauksen, mutta ei suvaitse sen etiikkaa. Toinen samankaltainen tapa on aktii-

vinen unohtaminen ja sitä kautta hyväksyminen. Tähän sopii sanonta ”poissa silmistä, poissa 

mielestä”. Esimerkiksi jos henkilö ei näe prostituutiota omalla kadullaan, hänen on helppo 

unohtaa tämän ongelmallisuus ja hyväksyä se, että sitä tapahtuu muualla. Näissä tilanteissa, 

kun henkilö vain hiljaisesti hyväksyy tai aktiivisesti unohtaa erimielisyyden asian ja omien 

arvojen välillä, niin suvaitsevaisuutta ei enää ole. (Vainio 2013.) 
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Suvaitsevaisuutta onkin näin ollen vaikea pitää hyveenä ja tavoittelemisen arvoisena, koska 

sitä voidaan joissain tilanteissa käyttää väärin. Suvaitsevaisuuteen kuuluu erimielisyys asi-

oista, mutta myös se, että sitä erimielisyyttä ei jätetä huomioimatta. Tämän lisäksi ei ole myös-

kään oikein kohdella toista ylimielisesti tai solvaten, jos hän on eri mieltä asioista tai on erilai-

nen. Hyveellinen suvaitsevaisuus tarvitsee älyllisiä hyveitä, joita ovat muun muassa nöyryys, 

hyväntahtoisuus ja kyky ottaa vastaan opetusta. (Vainio 2013.) 

 

Roller derby-seurat ovat aktiivisesti mukana herättämässä mielenkiintoa erilaisiin epäkohtiin. 

Huomiota herätellään erilaisin kampanjoin ja osallistumalla tapahtumiin (mm. Pride-tapahtu-

mat). Vuonna 2010, kun roller derby oli uunituore laji Suomessa, järjestettiin peli, jossa vastak-

kain pelasivat Kallio Rolling Rainbow ja London Rockin’ Rollers. Kallio Rolling Rainbow ha-

lusi vaikuttaa asenteisiin ja herättää huomiota, joten he ottivat yhteyttä Amnesty Internati-

onaliin ja päättivät ottaa osaa Joku raja-kampanjaan. Kampanjan tavoite oli vastustaa naisiin 

kohdistuvaa väkivaltaa. Kallio Rolling Rainbow teki myös aiheeseen liittyvän kalenterin, jota 

myytiin eteenpäin. Pelistä ja kalentereista tulleet tuotot menivät kampanjan hyväksi. Tällä ta-

voin Kallio Rolling Rainbow -seura näytti, että naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ei suvaita. (Tavi 

2011, 10-12.) 

3.2 Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo 

Yhdenvertaisuus tarkoittaa samanarvoisuutta. Suomessa on määrätty vuonna 2014 yhdenver-

taisuuslaki, jonka tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta ja vähentää syrjimistä. Yhden-

vertaisuuslaissa on määritelty, että viranomaisten, koulutuksen järjestäjien sekä työnantajien 

on velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta. Viranomaisilla tarkoitetaan muun muassa valtion 

tai kunnan viranomaisia. Koulutuksen järjestäjä on sellainen taho, jonka vastuulla on lakiin 

perustuva opetus. Työntekijällä yhdenvertaisuuslaissa tarkoitetaan henkilöä, jolla on palve-
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luksessaan työntekijöitä. Näistä jokaisella tulee olla suunnitelma yhdenvertaisuuden edistä-

miseksi. Velvollisuus kirjoittaa yhdenvertaisuutta edistävä suunnitelma ei koske evankelis-lu-

terilaista kirkkoa. (Yhdenvertaisuuslaki 30.12.2014/1325, §1-7.) 

 

Lain mukaan ketään ei saa syrjiä esimerkiksi sukupuolen, uskonnon, vakaumuksen tai seksu-

aalisen suuntautumisen perusteella. Syrjintää voi jakaa kahteen eri tapaan: välitön ja välillinen. 

Välittömässä syrjinnässä syrjinnän kohteeksi joutunutta kohdellaan epäsuotuisammin kuin 

muita samanlaisessa tilanteessa. Välillistä syrjintää on se, kun henkilö on joutunut syrjinnän 

kohteeksi näennäisesti yhdenvertaisuutta edistävän säännön, periaatteen tai käytännön takia. 

(Yhdenvertaisuuslaki 30.12.2014/1325, §8, §10, §13.) 

 

Tasa-arvolaki on myös samanlainen kuin yhdenvertaisuuslaki. Tasa-arvolaki kuitenkin raja-

taan naisten ja miesten väliseen tasa-arvoon sekä sukupuoleen liittyvään syrjintää. Sen tarkoi-

tuksena on myös parantaa naisten asemaa muun muassa työelämässä sekä estää sukupuolen 

ilmaisuun liittyvää syrjintää. Laissa puhutaan miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta, mutta 

laki koskee myös sukupuolivähemmistöjä, kuten transsukupuolisia. (Laki miesten ja naisten 

välisestä tasa-arvosta 8.8.1986/609; Sosiaali- ja terveysministeriö.)  

 

Tasa-arvolaki keskittyy paljon työelämään liittyvään tasa-arvon toteutumiseen. Laissa määrä-

tään, että sekä naisella että miehellä tulee olla yhtäläiset oikeudet koulutukseen, opetukseen ja 

työelämään. Sekä oppilaitoksilla ja työnantajilla tulisi olla tasa-arvosuunnitelma. Suunnitel-

massa tulee olla selvitys tasa-arvotilanteesta ja toimenpiteistä tasa-arvon edistämiseksi sekä 

arvio näiden toteutumisesta. (Laki miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta 8.8.1986/609.) 

 

Oikeusministeriö ylläpitää syrjinnän vastaista kampanjaa nimeltä Syrjinnästä vapaa alue. Sen 

tavoitteena on ehkäistä syrjintää ja puuttua siihen eli näin ollen edistää yhdenvertaisuutta. Oi-

keusministeriön lisäksi kampanjan yhteistyökumppaneina ovat Ihmisoikeusliitto ry., Nuori-

soyhteistyö Allianssi, Seta ry., Suomen Monikulttuurinen Liikuntaliitto ry Fimu ry. ja Vam-

maisfoorumi ry. Jos taho julistautuu syrjinnästä vapaaksi alueeksi, se viestittää muille, että 
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kuka tahansa on tervetullut toimintaan mukaan. Tähän eivät vaikuta esimerkiksi etninen 

tausta, uskonto tai seksuaalinen suuntautuminen. Kampanjaan voi osallistua täyttämällä julis-

tautumislomake netissä. Tämän jälkeen taho saa käyttöönsä Syrjinnästä vapaa alue-merkin. 

Merkin voi laittaa näkyville yhteisiin tiloihin tai tapahtumiin. Tavoitteena on saada yhdenver-

taisuudesta näkyvä osa elämää. Syrjinnästä vapaa alue-kampanjaan voi osallistua myös urhei-

luseurat. (Oikeusministeriö 2017.) 
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4 EVANKELIS-LUTERILAINEN USKO 

Uskova ihminen uskoo, että maailmassa on jotain suurempaa ja näkymätöntä. Usko on enem-

mänkin luottamista Jumalaan ja hänen suunnitelmiin. Uskoa ei voi todistaa tieteellä, koska se 

on jotain suurempaa. Useat ovat alkaneet uskomaan Jumalaan lukemalla Raamattua tai kuu-

lemalla muiden kokemuksia Jumalan läsnäolosta. Usko voidaan kiteyttää lauseeseen ”minä en 

tiedä, minä uskon”. Jumalasta ja uskosta voidaan tehdä tieteellisiä tutkimuksia vain siitä, mi-

ten ihmiset ne kokevat eikä siitä mitä Jumala oikeasti on. Tämä johtuu siitä, että Jumala on 

salainen. (Suomen evankelisluterilainen kirkko.) 

4.1 Mistä alkoi evankelis-luterilainen usko? 

Kristinusko oli alun perin juutalaisuuden yksi haaroista, mutta Jeesuksen kuoleman jälkeen se 

muotoutui omaksi uskonnoksi. Jeesuksen kuoleman jälkeen kristittyjä yhdisti varma usko Jee-

suksen ylösnousemukseen. Kristinusko levisi ja koki myös vainoa. Vuonna 313 keisari Kon-

tantinus myönsi uskonvapauden, mikä antoi erilaisille uskonnoille mahdollisuuden kasvaa. 

Kuitenkin myöhemmin Rooman valtakunnan valtionuskonnoksi valittiin kristinusko. (Jämsä, 

Nissinen, Nokelainen, Nuorteva & Vappula 1998, 10; Terhart & Schulze 2007, 21.) 

 

Kristinuskon sisällä tuli erimielisyyksiä ja lopulta kristikunta jakaantui katolilaisuuteen ja or-

todoksisuuteen (Terhart & Schulze 2007, 32). Luterilainen usko syntyi 1500-luvulla Saksassa, 

kun Martti Luther kirjoitti 95 teesiä, joissa hän kommentoi katolisen kirkon vallankäyttöä ja 

epäkohtia. Tämän jälkeen alkoi reformaatio eli uudistus. Näitä uudistuksen jälkeen syntyneitä 

protestanttisia kirkkoja, joita Luther innoitti, alettiin kutsua luterilaisiksi. Tähän kastiin kuuluu 

myös Suomen evankelis-luterilainen kirkko. Suomeen luterilaisuus tuli enimmäkseen Mikael 

Agricolan kautta. Hän opiskeli Wittenbergissä, jossa myös Luther vaikutti. Agricola suomensi 

Raamattua ja häntä pidetään suomen kielen isänä. (Suomen evankelisluterilainen kirkko.) 
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4.2 Mikä on evankelis-luterilaisessa uskossa tärkeää? 

Kristinuskossa ja sen tavoin myös evankelis-luterilaisessa uskossa tärkeässä roolissa on Kol-

miyhteinen Jumala: Isä, Poika ja Pyhä Henki. Jumala eli Isä on luonut maailman ja jokaisen 

ihmisen. Hän on läsnä luomakunnassa nyt ja tulevaisuudessa. Poika eli Jeesus tuli maail-

maamme pelastamaan ihmiset. Hän kärsi ristinkuoleman, että heille, jotka uskovat, annetaan 

iankaikkinen elämä Jumalan luona. Pyhä Henki luo ihmisiin uskon ja rakkauden. Se on Juma-

lan kolmas persoona, joka on meidän keskuudessamme tälläkin hetkellä. (Suomen evankelis-

luterilainen kirkko.) 

 

Evankelis-luterilaisen uskon tärkeä osa on Jumalan armo. Lutherin mukaan oleellista oli luot-

tamus Jumalaan ja lähimmäisen rakastaminen eikä ulkoiset teot. Tärkeää on luottaa Jumalaan 

ja hänen johdatukseen ja siihen, että uskomalla saa armon, joka pelastaa. Ihmisen ei tarvitse 

teoilla todistaa olevansa Jumalalle kelpaava, vaan Jumala rakastaa jokaista, joka häneen uskoo. 

Kun ihminen saa itselleen Pyhän Hengen, joka synnyttää uskon ja rakkauden, hänessä syntyy 

myös niin sanotut Hengen hedelmät eli hyvät teot. Näitä ovat rakkaus, ilo, rauha, kärsivälli-

syys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä. Tämä tarkoittaa, että uskoes-

saan kolmiyhteiseen Jumalaan, ihminen saa Pyhän Hengen ja se saa ihmiset tekemään hyviä 

tekoja itselleen ja lähimmäiselleen. (Suomen evankelisluterilainen kirkko.) 

 

Kristinuskon haaroja on monia, mutta jokaista niitä yhdistävät tietyt asiat. Näitä ovat yhteisö, 

usko ja teot. Kristityille tunne kuulua yhteisöön on tärkeä. Usko ei ole yksityinen, vaan yhteen-

kuuluvuus on sen ytimessä. Tätä voidaan verrata Raamatussa olevaan vertaukseen Kristuksen 

ruumiista. Vartalo tarvitsee erilaisia osia toimiakseen ja ollakseen yksi. Samalla tavalla kristin-

uskon yhteisö tarvitsee erilaisia ihmisiä. Toinen tärkeä ja erittäin oleellinen asia on usko. Kris-

tityt omaksuvat ja sisäistävät uskon Jumalaan, Jeesukseen ja Pyhään Henkeen, mikä on kris-

tinuskon ydin. Kolmas tärkeä asia on teot. Kristityt uskovat, että ne ovat merkityksellisiä ja 

rakkaus osaa näyttää kristityille oikean tavan toimia luomakuntaa, Jumalaa ja toisia ihmisiä 

kohtaan. Nämä kaikki kolme tulee olla tasapainossa toistensa kanssa. (Guite 2009, 13-17.) 
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Jeesukselta kysyttiin mikä on käskyistä se tärkein. Hän kehotti rakastamaan Jumalaa ja lähim-

mäistä. Tätä käskyä sanotaan rakkauden kaksoiskäskyksi, joka löytyy myös Raamatusta esi-

merkiksi Markuksen evankeliumista. (Guite 2009, 17.) 

 

Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi ja koko 

voimallasi. Toinen on tämä: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näitä suu-

rempaa käskyä ei ole. (Mark. 12: 30-31.) 

 

Jeesus opetti hänen kuulijoilleen käytännössä mitä Jumalan ja lähimmäisen rakastaminen tar-

koittaa. Rakkaus on tärkeä osa kristillistä uskoa. Jeesus kehotti aina rakastamaan toisiaan, niin 

kuin hän on rakastanut meitä. Koska rakkaus on kristinuskon yksi tärkeimmistä ominaisuuk-

sista, niin kristityn elämää ja valintoja tulisi ohjata rakkaus Jumalaan ja toiseen ihmiseen. Toista 

ihmistä tulisi rakastaa sellaisenaan, arvokkaana ja omanlaisenaan. (Guite 2009, 17-18; 110-111.) 

 

Jeesus kohteli ja rakasti kaikkia tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti. Hän suhtautui myötätun-

toisesti muun muassa Magdalan Mariaan, jota pidettiin prostituoituna sekä samarialaiseen 

naiseen, joka oli ollut useamman kerran naimisissa ja eli miehen kanssa ilman avioliittoa. Li-

säksi monet kristityt voivat suhtautua huonosti homoseksuaalisuuteen, koska esimerkiksi 

Vanhassa Testamentissa homoseksuaalista käyttäytymistä pidettiin hyväksymättömänä. Kui-

tenkaan Jeesus ei ole tuominnut sitäkään. Jeesus opetti sisäistä rakkautta eikä ulkoista. Tällöin 

oleellinen osa kristillisestä rakkaudesta on se, että mitä rakkaus tuottaa. Hyvä sisäinen rakkaus 

tuottaa muun muassa hyvyyttä, ystävällisyyttä ja uskollisuutta. (Guite 2009, 115.) 

 

Kristityt uskovat, että jokainen on arvokas ja ihmeellinen. Kristittyjen tulee ymmärtää rakkaus 

muita kohtaan sekä muiden ihmisten arvo. (Guite 2009, 122). 
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4.3 Miten evankelis-luterilainen usko näkyy elämässä? 

Kristinuskossa ja kuten myös tähän sisältyvässä evankelis-luterilaisessa uskossa ei ole päivit-

täistä selkeää rytmiä, jolloin tulisi harjoittaa omaa uskoaan. Tämän on korvannut ihmisen oma 

vastuu löytää itse se uskon tärkein osa sekä tie Jumalan luo ja lähimmäisen rakkauteen. Tär-

keitä ohjeita kuitenkin kristitylle ovat muun muassa Jeesuksen vertaukset, Isä meidän -rukous, 

vuorisaarna ja aikaisempien sukupolvien esimerkki. Kristityille on kuitenkin muutamia käy-

täntöjä, jotka luovat yhteyttä ja auttavat hoitamaan omaa uskonelämäänsä, kuten rukous ja 

sakramentit. (Guite 2009, 92.) 

 

Usko on jokaisen ihmisen oma kokemus näkymättömästä Jumalasta ja joskus asioiden pohti-

minen voi tuntua haastavalta yksin. Tämän takia uskovalle ihmiselle on tärkeää kokea seura-

kuntayhteyttä. Seurakunta tarjoaa erilaisia tilaisuuksia ja niissä kohtaa erilaisia kristittyjä, joi-

den kanssa voi keskustella, rukoilla tai lukea Raamattua. Näiden lisäksi ehtoollinen on tärkeä 

osa kristittyjen yhteisöllisyyttä. Uskoa voi siis tukea neljällä eri asialla: rukouksella, seurakun-

tayhteydellä, ehtoollisella käymisellä ja Raamatun lukemisella ja kuulemisella. (Koivisto, Paa-

lanne & Siukonen 2010, 128.) 
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

Tutkimuksen suunnitteleminen aloitettiin vuoden 2016 syksyllä, josta lähtien tutkimuksen si-

sältöä ja tavoitteita on kehitetty tähän nykyiseen muotoon. Opinnäytetyö koki useita muutok-

sia ja tutkimuksen kysely saatiin julkaistua vuoden 2017 helmikuun alussa. Kyselyn vastauksia 

aloin tulkitsemaan saman kuun puolessa välissä. 

5.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusongelmat 

Tutkimuksen tarkoituksena on lisätä tietoutta roller derby-harrastajien suhtautumisesta us-

konnollisuuteen ja uskonnollisiin ihmisiin sekä harrastajien uskonnollisuudesta. 

 

Tutkimusongelmat ovat: 

1. Millä tavoin roller derby-harrastajat suhtautuvat uskonnollisuuteen ja uskonnollisiin 

ihmisiin? 

 Tässä tutkimusongelmassa nimenomaan käsitellään kristinuskoa ja siihen kuu-

luvaa evankelis-luterilaisuutta. 

2. Kuinka uskonnollisia roller derby-harrastajat ovat? 

 

Tutkimuksen avulla Roller Derby Finland sekä Suomen roller derby-seurat saavat arvokasta 

tietoa harrastajista. Roller derbyä ja sen harrastajaryhmää pidetään aatteellisena, vapaamieli-

senä ja jopa anarkistisena. Lajin harrastajaryhmä on erittäin monimuotoinen, koska useat roller 

derby-seurat Suomessa puolustavat erilaisuutta. Seurojen toiminta on avointa kaikille ja syr-

jintää ei suvaita mihinkään katsomatta. Esimerkiksi useat Suomen roller derby-seurat puolus-

tavat seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä ja tämän takia heitä on paljon roller derbyn parissa. 

 

Tutkimuksen aiheeksi valitsin roller derbyn ja uskon sen takia, että olen itse harrastanut roller 

derbyä jo jonkin aikaa ja olen kristitty. Roller derby ja sen harrastajat ottavat kantaa herkästi 
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erilaisiin yhteiskunnallisiin asioihin ja ihmisoikeuksien toteutumiseen. Tutkimuksen tarkoi-

tuksena on tutkia harrastajien uskonnollisuutta, koska sitä ei ole aikaisemmin tutkittu eikä us-

kosta puhuta roller derby-yhteisössä. Lisäksi monet roller derby-seurat ja harrastajat korosta-

vat suvaitsevaisuutta ja muiden ihmisten hyvin kohtelemista, joten tutkimus myös antaa tietoa 

harrastajien suhtautumisesta uskonnollisiin ihmisiin ja siitä onko roller derby-harrastajilla 

myös suvaitsevaisuutta uskovia ihmisiä kohtaan. 

 

Tutkimuksen avulla saadaan arvokasta tietoa harrastajien uskonnollisuudesta sekä siitä, että 

tavoittaako roller derby uskonnolliset ihmiset. Tutkimuksen tulokset auttavat eri roller derby-

seuroja kohdentamaan mainontaa heillekin, jotka ehkä arkailevat omasta uskonnollisesta taus-

tastaan. Tämä onnistuu mikäli, tuloksissa käy ilmi se, että roller derby ei tavoita uskonnollisia 

ihmisiä, mutta kuitenkin harrastajat suhtautuvat heihin suopeasti.  

5.2 Tutkimusmenetelmä 

Tutkimukseni on suunnattu jokaiselle, joka tuntee olevansa jollain tavalla roller derby-harras-

taja. Tein sähköisen Webropol-kyselyn, joka jaettiin Roller Derby Finlandin tiedotuskanavalla 

Facebookissa. Muutamat aktiiviset roller derbyn harrastajat jakoivat linkkiä myös oman seu-

ransa ryhmiin. Tutkimuksen kysely saatiin jakoon vuoden 2017 helmikuun alussa ja vastaus-

aikaa oli kaksi viikkoa. Tiiviistä aikataulusta huolimatta kyselyyn vastasi 106 henkilöä. Suo-

messa on harrastajia arvioltaan 900, joten vastausprosentti oli noin 12 %. Tavoitteena oli saada 

50 vastaajaa, mutta vastaajien määrä olikin yli kaksinkertainen tähän nähden. Vastauksia en 

odottanut tulevan näinkään paljon, koska olen mieltänyt, että roller derby-harrastajat eivät ha-

lua ottaa kantaa uskonnollisiin asioihin. 
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Tutkimukseen laadin kymmenen kysymyksen mittaisen kyselyn (LIITE 1), joista neljä koski 

vastaajan taustatietoja sekä viimeinen kysymys oli avoin vapaa sana, johon sai kirjoittaa va-

paasti ajatuksia, mitä kysely tuotti vastaajalle mieleen. Muut kysymykset olivat vaihtoehto- ja 

monivalintakysymyksiä sekä asteikkokysymyksiä. Jokaisella vastaajalla oli samat kysymykset. 

 

Kyselyä ei jaettu henkilökohtaisesti kaikille, vaan vastaaja sai päättää, vastaako hän kyselyyn 

vai ei. Houkuttimena käytettiin lahjakorttia suomalaiseen roller derby-varusteita myyvään 

verkkokauppaan. Tämä nosti varmasti hieman vastaajien määrää, mutta kaikki kyselyyn vas-

tanneet eivät jättäneet yhteystietoja lahjakortin arvontaan. Vastanneista 66 jätti yhteistietonsa.  

 

Tutkimuksen kyselyn vastauksien analysoimisessa käytän tuloksia kuvaavia taulukoita ja ku-

vioita, joissa näkee määrällisiä tuloksia. Nämä olen tehnyt Microsoft Word-ohjelmalla. Apuna 

on myös käytetty Microsoft Excel-ohjelmaa. Jokaisessa pylvästaulukossa vastaajien määrä oli 

106 ja niissä näkyvät numerot kuvaavat vastaajien määrää. Ympyräkaaviossa vastaajien määrä 

on muutettu prosenteiksi. 

5.3 Tutkimuksen kohderyhmä 

Tutkimuksen kohderyhmäksi valikoitui Suomen roller derby-harrastajat. Tähän ryhmään 

kuuluvat kaikki, jotka mieltävät roller derbyn harrastuksekseen, kuten pelaajat, valmentajat, 

tuomarit, toimitsijat ja muut henkilöt. Kysely on osoitettu koko Suomen laajuisesti roller 

derby-harrastajille, jotta tutkimukseen sai kattavan määrän erilaisia vastauksia. Suomen roller 

derby-seurat ovat samanlaisia, mutta kuitenkin jokaisella seuralla omanlaisensa imagonsa. 

Joillakin seuroilla on vahvempi halu tuoda esille omia arvoja ja aatteita. Roller derby-harras-

tajat ovat haasteellinen tutkimuksen kohderyhmä tässä aiheessa. Monet harrastajat ovat näyt-

täneet sosiaalisessa mediassa haluavansa kommentoida erilaisia asioita vahvalla otteella, joten 

oli odotettavissa, että tämä kysely sai vahvoja ja suoria vastauksia sekä hieman jopa vihamie-

lisiä. 
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Vastaajat olivat iältään 18-44-vuotiaita. Suurin osa vastaajista oli 25-29-vuotiaita. Toiseksi suu-

rin ikähaarukka oli 30-34-vuotiaat. Vastauksia saatiin 15:sta eri roller derby-seurasta sekä osa 

oli vastannut, ettei halua kertoa. Eniten vastauksia tuli Kallio Rolling Rainbow-seurasta. Seu-

raavat aktiiviset seurat olivat Seinäjoki Roller Derby, Kotham City Rollers, Porvoo Roller 

Derby ja Riverdale Rollers. Muita seuroja olivat Dirty River Roller Derby, Helsinki Roller 

Derby, Kouvola Rock n Rollers, Kuopio Roller Derby, LPR HCRollers, Oulu Roller Derby, Pori 

Rolling Brigade, Roll-On Derby, Tampere Roller Derby ja Wasa Roller Derby. 

5.4 Tutkimuksen luotettavuus 

Tutkimukseen vastasi 106 roller derby-harrastajaa. Tämä on vain pieni osa (12 %) koko Suo-

men harrastajamäärästä, mikä on noin 900. Tämän takia tutkimuksen tuloksia ei voi yleistää 

kaikkiin harrastajiin. Tämän lisäksi kyselyn avoimeen palautteeseen monet olivat kommentoi-

neet, että kyselyn kysymyksiä on voinut tulkita eri lailla. 

 

Esimerkiksi kysymyksessä 7 kysyttiin suhtautumista erilaisiin asioihin. Näitä olivat muun mu-

assa evankelis-luterilaisen kirkon työntekijät, uskonnollinen henkilö, Raamatun lukeminen ja 

rukoileminen. Näissä tilanteissa jotkut vastaajista olivat kommentoineet, että he eivät halun-

neet yleistää kirkon työntekijöitä, koska heidän mielestään riippuu täysin työntekijästä millä 

tavalla he suhtautuvat heihin. Uskonnollisen henkilön määritelmä myös vaikeutti joidenkin 

vastaajien vastausta. Jokainen tulkitsi uskollisen henkilön omalla tavalla, joten se voi vääristää 

tuloksia.  

 

Raamatun lukeminen ja rukoileminen oli rinnastettu samaan kohtaan kysymyksessä 7, niin 

tässä tilanteessa se oli tarkoitettu tunnustukselliseksi Raamatun lukemiseksi. Osa vastaajista 

oli kuitenkin kommentoinut, että heille Raamatun lukeminen on tärkeää ei-tunnustukselli-

sesti. Muita epäselvyyksiä tuli esimerkiksi kysymyksessä 9, jossa kysyttiin, kuinka tärkeinä 
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pidät seuraavia asioita. Tässä eräs oli kommentoinut, että hänelle jäi epäselväksi, tarkoite-

taanko tässä, että ovatko ne itselleen vai yhteiskunnalle tärkeitä. 

 

Tämä tarkoittaa siis sitä, että vastaajat tulkitsivat kysymykset eri tavalla, joten suoranaisia joh-

topäätöksiä ei voida tehdä. Tutkin kuitenkin tilastoja ja teen erilaisia johtopäätöksiä näiden 

perusteella, mutta otan huomioon kyselyyn tulleet palautteet ja huomiot. 
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6 TUTKIMUSTULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Oletukseni tutkimustuloksista ja vastauksista olivat suurelta osalta oikeassa. Tämä aihe herätti 

ajatuksia ja kommentteja vastaajissa. En kuitenkaan osannut arvata sitä, kuinka moni oli kir-

joittanut palautteeseen kannustuksia ja todenneet aiheen olevan mielenkiintoinen. Näiden 

kommenttien lisäksi monet olivat kirjoittaneet, että uskoa ja urheilua ei saa liittää yhteen sekä 

jopa vihamielistä palautetta kyselystä tuli. 

6.1 Usko roller derby- harrastajien elämässä 

Suurin osa kyselyyn vastanneista kertoi, että he eivät kuulu kirkkoon tai mihinkään uskonto-

kuntaan. Näitä oli vastaajien keskuudessa noin 57,5 prosenttia. Seuraavaksi eniten vastaajat 

olivat kertoneet kuuluvansa evankelis-luterilaiseen kirkkoon. Näitä oli vastaajissa 38,7 pro-

senttia. Vain 3,7 prosenttia vastaajista vastasi katolisuuden, ortodoksisuuden, en osaa sanoa 

tai jonkin muun. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2011 evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuu-

lui 77,3 prosenttia koko Suomen väestöstä (Haastettu kirkko 2012, 29).  

 

Vastaajista kukaan ei pitänyt itseään erittäin uskonnollisena ihmisenä (KUVIO 1). Vastaajista 

20 prosenttia piti itseään jollakin tavalla uskonnollisena. Keskitiellä jäävät he, jotka eivät pitä-

neet itseen kumpanakaan, uskonnollisena tai ei-uskonnollisena. Heitä oli vastaajissa 16 pro-

senttia. Vastaajista yli puolet oli vastannut, että he ovat jollain tavalla ei-uskonnollisia. Heitä 

oli kaiken kaikkiaan 61 prosenttia vastanneista. Tästä voidaankin päätellä, että roller derby 

kerää jollain tapaa myös uskonnollisia henkilöitä, mutta enemmistö on heitä, jotka eivät pidä 

itseään uskonnollisina. Suurin osa pitää itseään jopa erittäin ei-uskonnollisina.  
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KUVIO 1. Roller derby-harrastajien uskonnollisuus 

 

Monella vastaajista oli jonkinlainen asia, johon he kokevat henkistä yhteyttä (KUVIO 2). Näitä 

oli vastaajissa 64 prosenttia. Näistä kuitenkin vain 11 prosenttia oli vastannut, että kokee hen-

kistä yhteyttä Kolmiyhteiseen Jumalaan, joka on evankelis-luterilaisessa uskossa tärkeää. 

Tässä huomataan myös se, että vastaajista 38,7 prosenttia kuului evankelis-luterilaiseen kirk-

koon, mutta vain hieman päälle 10 prosenttia tunsi henkistä yhteyttä Jumalaan. 

 

Muita asioita, joihin vastaajat kokivat yhteyttä, olivat luonnon itsenäinen voima, näkymätön 

elämänvoima, jonkinlainen henki sekä jokin muu. Jokin muu –vaihtoehtoon sai kommentoida 

itse, mihin kokee yhteyttä ja sieltä nousi esille muun muassa yhteiskuntaan, karmaan, muihin 

ihmisiin, luonnon rauhaan ja eläimiin sekä korkeampaan ei-tietoiseen voimaan. Vastaajista 36 

prosenttia olivat sitä mieltä, että eivät koe yhteyttä minkäänlaiseen henkeen, jumalaan tai voi-

maan. 
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Vaikka yli 60 prosenttia vastaajista piti itseään ei-uskonnollisena, niin suurin osa vastaajista 

kuitenkin kokee jotain henkistä yhteyttä erilaisiin asioihin. Näitä kohteita, kuten luonnon itse-

näistä voimaa, näkymätöntä elämänvoimaa tai jonkinlaista henkeä, ei kuitenkaan usein ver-

rata uskontoon. 

 

KUVIO 2. Roller derby-harrastajien henkisen yhteyden kokeminen 

 

Roller derby-harrastajien arjessa monilla kirkollisilla asioilla ei ole niin suurta merkitystä (KU-

VIO 3). Kyselyssä kysyttiin seuraavien kirkollisten asioiden tärkeyttä omassa elämässään: Ju-

malan rakastaminen, kirkolliset toimitukset, rukoileminen ja Raamatun lukeminen. Kirkolli-

siin toimituksiin oli lisätty esimerkiksi jumalanpalvelus, hautajaiset, kaste ja konfirmaatio. 

Suurin osa vastaajista oli merkinnyt vastaukseksi erittäin merkityksetön, kun kyseessä oli Ju-

malan rakastaminen, Raamatun lukeminen tai rukoileminen. Eniten hajontaa oli kirkollisilla 

toimituksilla. Tällöin eniten oli kuitenkin vastannut, että ne ovat erittäin merkityksettömiä, 

mutta kuitenkin melkein saman verran oli vastattu, että ne ovat jokseenkin tärkeitä. Tämä voi 

tarkoittaa sitä, että osa arvostaa kirkollisia toimituksia, kuten esimerkiksi hautajaisia.  
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KUVIO 3. Kirkollisten asioiden tärkeys 

Evankelis-luterilaisessa uskossa lähimmäisen rakkaus on tärkeässä roolissa ja kyselyssä kysyin 

tähän liittyen seuraavien asioiden tärkeyttä vastaajien elämässä: ihmisten rakastaminen, mui-

den ihmisten hyvin kohteleminen ja toisten ihmisten auttaminen. Näissä vastauksissa ei paljoa 

hajontaa näkynyt. Jokaiseen kohtaan lähes kaikki vastaajista olivat valinneet näiden olevan 

erittäin tärkeitä. Nämä asiat ovat siis tärkeitä riippumatta siitä, mihin uskoo vai uskooko mi-

hinkään. 

6.2 Harrastajien suhtautuminen uskonnollisuuteen 

Kyselyn mukaan suurimmalla osalla vastaajista ei ollut myönteistä eikä kielteistä suhtautu-

mista kysyttyihin asioihin. Tämä voi siis tarkoittaa sitä, että sillä ei ole niin suurta merkitystä 

mihin uskoo, kun vastaajilla oli neutraali suhtautuminen näihin asioihin. Seuraavaksi eniten 

vastauksia oli tullut kohtaan melko myönteinen. Puhuttaessa yleisesti ottaen Suomen evanke-

lis-luterilaisesta kirkosta suhtautuminen jakaantui melko tasaisesti melko myönteiseen, ei 

myönteiseen tai kielteiseen sekä melko kielteiseen suhtautumiseen. Kuitenkin kyselyjen vas-

tauksesta huomasi, että kun on kyse kirkon työntekijöistä tai jonkinlaisesta uskonnollisesta 

henkilöstä, suurimman osan suhtautuminen oli ”ei myönteinen eikä kielteinen” tai ”melko 

myönteinen” (KUVIO 4). Myönteisimmin vastaajat suhtautuivat roller derbyä harrastavaan 
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uskonnolliseen ihmiseen. Tästä voidaan päätellä, että uskonnolliset ihmiset ovat tervetulleita 

harrastamaan roller derbyä. 

 

 

KUVIO 4. Roller derby-harrastajien suhtautuminen 1 

 

Eräs oli kommentoinut suhtautumista evankelis-luterilaiseen kirkkoon näin: 

 

Evankelis-luterilainen kirkko edustaa itselleni työkalua homo- ja transfobian jul-

kiselle perustelulle, ja uskontoa käytetään hyvin usein tekosyynä suoralle pelolle 

ja vihalle. Mielestäni jokaisen usko on henkilökohtainen asia, mutta derby-yhtei-

söön uskonnollisuus ei kuulu sen ristiriitaisen sanoman ja tulkinnan vuoksi. (Va-

paa sana-kysymyksen 2. vastaaja). 

 

Kyselyn vastauksista kävi ilmi, että oman uskonnollisen vakaumuksen näyttäminen ja siitä 

kertominen on hyväksyttävä asia. Näihin asioihin suhtauduttiin erittäin tai melko myöntei-

sesti. Esimerkiksi kaikista myönteisimmin suhtauduttiin siihen, että omasta uskonnollisesta 

vakaumuksestaan kerrotaan avoimesti. Tämän siis pitäisi rohkaista heitä, jotka epäilevät tai 

jopa pelkäävät kertoa omasta vakaumuksestaan roller derby-yhteisössä (KUVIO 5). 
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KUVIO 5. Roller derby-harrastajien suhtautuminen 2 

 

Kyselyssä kysyttiin myös suhtautumista kristityille tärkeisiin tekemisiin, kuten Raamatun lu-

kemiseen, rukoilemiseen tai kirkollisissa toimituksissa käymiseen (KUVIO 6). Näissä vastauk-

sissa suhtautuminen oli jo enemmän kielteinen sen lisäksi, että niihin suhtauduttiin neutraa-

listi. Ylipäätänsä Raamatun lukemiseen ja rukoilemiseen suhtauduttiin neutraalisti ja melko 

tasaisesti vastauksia oli myös tullut kohtiin ”melko myönteisesti” ja ”melko kielteisesti”. Kui-

tenkin, kyselyssä kysyttiin suhtautumista siihen, että näitä kahta asiaa tekisi roller derby-ta-

pahtumissa tai harjoituksissa, suhtautuminen oli enimmäkseen neutraali tai kielteinen. Kai-

kista myönteisimmin suhtauduttiin erilaisissa kirkollisissa toimituksissa käymiseen.  
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Kyselyssä siis tuli ilmi, että uskonnollisiin ihmisiin tai asioihin suhtaudutaan melko neutraa-

listi tai myönteisesti. Ainoa asia, johon suhtauduttiin kielteisimmin, oli Raamatun lukeminen 

tai rukoileminen roller derby tapahtumissa tai harjoituksissa. Evankelis-luterilaisen tai muun 

uskon toteuttaminen rukoilemalla tai Raamattua lukemalla haluttaisiin siis pitää erillään roller 

derbyn tapahtumista tai harjoituksista. Tähän eräs vastaajista oli kuitenkin kommentoinut, että 

kunhan tämä ei haittaa muita läsnä olevia, niin hän näkee sen sallittavana. Tähän hän oli lisän-

nyt, että jokainen saa mielessään rukoilla kuinka paljon vain. 

 

Minun puolestani harjoituksissa tai peleissä saa rukoilla - mielessään. Kokisin ru-

koilun ja erityisesti Raamatun lukemisen epäkohteliaana. (Vapaa sana-kysymyk-

sen 13. vastaaja.) 

6.3 Suvaitsevaisuus ja kuuluvuuden tunne 

Kyselyssä kysyttiin, ovatko vastaajat samaa vai eri mieltä erilaisista väittämistä, jotka koskivat 

suvaitsevaisuutta ja kuuluvuuden tunnetta. Näissä vastauksissa oli jo enemmän hajontaa kuin 

muissa kyselyn kysymysten vastauksissa. Ensimmäisenä väittämänä oli, että roller derbyn 

harrastajat ovat suvaitsevaisia kaikkia kohtaan. Tässä enemmistö oli vastannut, että ovat jok-

seenkin samaa mieltä tämän väittämän kanssa. Osa oli vastannut, että ovat jokseenkin eri-

mieltä. Avoimessa vastauslaatikossa tätä kommentoitiin, että joitakin tekoja tai ihmisiä ei voi 

vain suvaita heidän väärän käytöksen takia. Tästä oli lueteltu esimerkiksi sellaiset ihmiset, 

jotka tekevät toisille ihmisille väärää. Monet olivat myös kommentoineet, että ei roller derbyn 

harrastajat voi missään nimessä hyväksyä aivan kaikkea, esimerkiksi homofobiaa, natsismia, 

rasismia tai vihamielisyyttä. 

 

Ei kai kukaan ole suvaitseva IHAN KAIKKIA kohtaan..? Me emme seurassamme 

suvaitse esimerkiksi homofobiaa, transfobiaa, rasismia emmekä natsismia. Tämän 

takia emme ole suvaitsevaisia kaikkia kohtaan. (Vapaa sana-kysymyksen 29. vas-

taaja). 
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Samanlaisia vastauksia saatiin väittämään ”roller derbyn harrastajat ovat suvaitsevaisia us-

konnollisia ihmisiä kohtaan”.  Eli suurin osa oli tämän väittämän kanssa täysin samaa tai jok-

seenkin samaa mieltä. Tähän oli kuitenkin myös suuri osa vastannut, että eivät osaa sanoa. 

Tämä voi johtua siitä, että uskonnolliset harrastajat eivät ole kertoneet omasta vakaumukses-

taan, joten sen takia on vaikea tietää harrastajien suhtautumista tällaiseen. Kyseessä voi myös 

olla se tilanne, että suvaitsevaisuudesta uskonnollisia ihmisiä kohtaan ei vain puhuta roller 

derby-yhteisössä. Tämän takia voi olla haasteellista tietää muiden harrastajien suhtautumista 

uskonnollisiin ihmisiin. Voi myös olla, että usko on tietoisesti jätetty roller derby-yhteisön ul-

kopuolelle, koska sillä ei ole merkitystä roller derbyn harrastamisessa. 

 

Kahdessa ensimmäisessä väittämässä subjektina oli roller derby-harrastaja, mutta kolman-

nessa kysyttiin päinvastoin, että ovatko vastaajat samaa vai eri mieltä väittämästä ”uskonnol-

liset ihmiset ovat suvaitsemattomampia kuin muut ihmiset”. Tähän vastaajat varmasti vasta-

sivat sen pohjalta, millainen kuva heille tulee ihmisestä, joka on uskonnollinen. Jotkut vastaa-

jista varmasti tuntee omasta lähipiiristään tai joukkueestaan uskonnollisen henkilön ja vastaa 

tämän kokemuksen mukaan. Toisilla voi taas olla niin, että lähipiiristä ei löydy ketään uskon-

nollista henkilöä, joten mielikuva muodostuu esimerkiksi mediasta tai muiden ihmisten mie-

lipiteistä. 

 

Vältän kaikkea kirkollista, koen kristinuskon ahdistavana asiana, en tiedä ketään 

uskonnollista roller derbyn pelaajaa joten vaikea muodostaa mielipidettä. (Vapaa 

sana-kysymyksen 10. vastaaja). 

 

Muiden suhtautumisesta minun uskonnollisuuteeni on vaikea vastata, koska en 

kovin avoimesti puhu uskosta derby-piireissä. Tuntuu että paljon on negatiivista 

asennetta uskoa ja uskontoa kohtaan. (Vapaa sana-kysymyksen 36. vastaaja.) 

 

Tätä väittämää on siis vaikea tulkita, koska kyselyyn vastanneiden mielikuvia uskonnollisesta 

ihmisestä ei tiedetä. Osa oli kommentoinut avoimeen kommenttikenttään oman mielipiteen, 

mitä tulee mieleen sanasta uskonnollinen henkilö. 
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Puhuttaessa uskonnollisesta ihmisestä ensimmäisenä tulee mieleen ääripään us-

konnollinen, joka tuputtaa omia näkemyksiään muille vaikkeivät he sitä pyy-

täisi/haluaisi. (Vapaa sana-kysymyksen 4. vastaaja). 

 

Itsekin tulee lokeroitua uskonnolliset ihmiset tietynlaisiksi, vaikka tietää hyvin, 

miten monella tavalla voi olla uskonnollinen. Suurin ennakkoluulo tulee erittäin 

uskonnollisten ihmisten kanssa, joiden automaattisesti ajattelee olevan totaalisen 

pihalla elämän realiteeteista / että he eivät osaa ajatella itse tai olla lähdekriittisiä. 

(Vapaa sana-kysymyksen 7. vastaaja.) 

 

Miten voi vastata suhtautumisesta uskonnolliseen henkilöön. Uskonnollisia hen-

kilöitä on monenlaisia. Henkilöstä riippuen suhtautuminen voi olla positiivinen 

tai negatiivinen. (Vapaa sana-kysymyksen 13. vastaaja.) 

 

Uskonnollisen henkilön miellän valitettavasti lähetyssaarnaaja-tyyppisenä, sa-

naan liittyy negatiivisia mielleyhtymiä, tuputtamista, perinteisiin tarraamista ja 

syrjintää. (Vapaa sana-kysymyksen 24. vastaaja). 

 

Asenteet ja mielikuvat siis vaikuttivat paljon siihen millä tavalla vastaajat valitsivat oman 

mielipiteensä. Tämän takia vastauksia uskonnolliseen ihmiseen liittyen ei voida käsitellä 

yleistäen jokaiseen, joka tuntee itsensä uskonnolliseksi. 

 

Tuloksista käy ilmi kuitenkin, että vastaajat pitävät roller derby-harrastajia suvaitsevaisem-

pina kuin uskonnollisia ihmisiä. Tähän väittämään oli kuitenkin jonkun verran tullut myös 

vastauksia, että ovat ”uskonnolliset ihmiset ovat suvaitsemattomampia kuin muut ihmi-

set”-väittämän kanssa jokseenkin eri mieltä. Voi olla mahdollista, että heillä, joiden mie-

lestä uskonnolliset ihmiset ovat suvaitsemattomampia, on negatiivinen kuva kirkosta ja 

uskonnollisista henkilöistä tai heillä on lähipiirissä uskonnollisia henkilöitä, joita he pitävät 

suvaitsemattomina (KUVIO 7).  
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KUVIO 7. Roller derby-harrastajien mielipiteet suvaitsevaisuudesta 

 

Seuraavat väittämät koskivat roller derby-yhteisöön kuuluvuudesta. Väittämissä kysyttiin, 

että sopeutuuko uskonnolliset ihmiset roller derbyn harrastajiksi, hyväksyykö roller derby-

yhteisö vastaajan sellaisenaan kuin on sekä tietääkö muut harrastajat vastaajan uskonnol-

lisen vakaumuksen ja hyväksyvät sen. Vastaajat olivat vahvasti sitä mieltä, että uskonnol-

liset ihmiset sopeutuvat roller derby-harrastajiksi. Lisäksi vastaajien mielestä roller derby-

yhteisö hyväksyy heidät sellaisinaan kuin on. Nämä olivat selkeät tulokset (KUVIO 8).  

 

Kolmas väittämä eli ”Muut harrastajat tietävät ja hyväksyvät minun suhtautumiseni us-

koon” sai laajasti erilaisia vastauksia, mutta hämmästyttävää oli, että suurin osa vastaajista 

vastasi, että eivät osaa sanoa. Tässä väittämässä on kaksi eri asiaa, joita tulkita: tietää ja 

hyväksyy. Muiden harrastajien tietämistä voi estää se, että vastaaja ei ole halunnut tai us-

kaltanut kertoa omasta suhtautumisesta uskoon. Toisaalta voi myös olla mahdollista, että 

vastaaja ei koe oleelliseksi sitä, että muut harrastajat tietävät. Toinen kohta on hyväksymi-

nen. Tähän vastaaja ei voi itse vaikuttaa hyväksyykö muut vai ei. Kuitenkin kyselyn tulok-

sia tarkasteltaessa voidaan sanoa, että roller derby-harrastajilla on useimmiten joko neut-

raali tai sitten myönteinen suhtautuminen roller derbyä harrastavaan uskonnolliseen hen-
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kilöön, joten ainakaan omasta uskonnollisesta vakaumuksesta kertomista ei kannattaisi pe-

lätä. Toisaalta väittämässä kysyttiin vain suhtautumisesta uskoon eli vastaajalla voi myös 

olla erittäin negatiivinen asenne uskoa kohtaan ja ei halua muiden tästä tietävän. 

 

 

KUVIO 8. Roller derbyn harrastajien mielipiteet kuuluvuuden tunteesta 

6.4 Ajatuksia ja kommentteja uskosta ja urheilusta 

Kyselyn viimeisenä kysymyksenä oli vapaa sana. Tähän jokainen sai halutessaan kommen-

toida. Koko kyselyyn vastasi 106 henkilöä ja heistä 41 jätti jonkinlaisen kommentin. Monessa 

oli kirjoitettu, että aihe on mielenkiintoinen eli tämä kiinnostaa harrastajia jonkun verran. Li-

säksi selkeästi näistä teksteistä nousi esiin yksi huomio: roller derbyä ei saa yhdistää uskoon. 

Monelle oli täysin sallittavaa, että harrastajat saavat uskoa siihen mihin uskoo, mutta omaa 

uskoaan ei saa niin sanotusti ”tuputtaa” muille tai siitä ei saa aiheutua vahinkoa. 

 

Jokainen saa uskoa ja harjoittaa mitä tahansa niin kauan kun ei vahingoita ketään 

tai yritä tuputtaa omaa maailmankatsomustaan toisille. (Vapaa sana-kysymyksen 

17. vastaaja). 

 

Mulle usko on hyvin henkilökohtainen asia. Kannatan uskonvapautta, ja kukin 

saa uskoa mihin tykkää, mutta muiden ihmisten syrjiminen oman uskon takia on 
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ihan perseestä ja väärin. En myös halua kuulla, miten vaikka jeesus vois pelastaa 

mut, eli ei kiitos kaikelle käännytystyölle. (Vapaa sana-kysymyksen 19. vastaaja.) 

 

Tiivistettynä mielipiteeni uskonnollisista ihmisistä on että ihan ok kunhan eivät 

tuputa uskoaan muille, en minäkään uskonnottomuuttani tuputa heille. (Vapaa 

sana-kysymyksen 25. vastaaja). 

 

Yksittäisen ihmisen uskonnonharjoitukseen en kuitenkaan suhtautuisi negatiivi-

sesti, jos esimerkiksi joku joukkuekaveri kertoisi olevansa uskonnollinen. (Vapaa 

sana-kysymyksen 15. vastaaja). 

 

En ole jutellut uskon asioista joukkueeni tai juurikaan edes läheisteni kanssa, ja 

olen aika varma että tieto siitä että joku uskoo johonkin ei muuttaisi mielipidettäni 

kyseisestä henkilöstä. (Vapaa sana-kysymyksen 24. vastaaja). 

 

Niin kauan kaikki saa olla sellaisia kuin haluavat, kunhan eivät tuputa ajatusmaa-

ilmaansa toisille. (Vapaa sana-kysymyksen 39. vastaaja). 

 

Selkeästi tuli esille, että usko ei ole oleellinen asia roller derbyn harrastamisessa. Roller derbyä 

pidetään ensisijaisesti urheiluna ja sellaisena se tulisikin pysyä eikä liittää uskontoa tähän. 

Eräässä kommentissa tuli myös esille, että vastaaja uskoi Jumalaan, mutta ei koe, että roller 

derbyn harrastaminen vaikuttaisi asiaan mitenkään. Uskonnollisia harrastajia ei tuomita, 

mutta lajin liittämistä johonkin uskontokuntaan esimerkiksi yhteystyökumppanina, vierastut-

taa.  

 

En koe uskoa merkityksellisenä asiana, mutta ei ole minun asiani kuka uskoo ja 

mihin. Mielestäni uskontoa/ suuntautumista jne ei tulisi liittää roller derbyyn. Rol-

ler Derby on ensisijaisesti urheilua. Antaa kaikkien kukkien kukkia, ja antaa ur-

heilun olla urheilua. (Vapaa sana-kysymyksen 5. vastaaja.) 

 

En ole koskaan ajatellut, että minkälainen suhde roller derbyllä ja uskonnolla on. 

Hienoa oli huomata, että asiaa joutui oikein ajattelemaan. Omasta mielestäni tässä 

on hauskaa se, että itse olen derby pelaaja ja uskon Jumalaan. En koe, että roller 

derby muuttaa minun ja Jumalan suhdetta mihinkään suuntaan. (Vapaa sana-ky-

symyksen 6. vastaaja.) 
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En tuomitse kenenkään uskontoa vaikken itse ole uskonnollinen (siitä huolimatta 

että kuulun yhä kirkkoon). Mielestäni uskonnon näkyvä harjoittaminen ei kuulu 

roller derbyyn lajin laajuisena ilmiönä, enkä haluaisi että esimerkiksi tapahtumilla 

olisi kirkollisia kytköksiä jne, johtuen roller derbyn pelaajien maailmankuvien laa-

jasta kirjosta. (Vapaa sana-kysymyksen 15. vastaaja.) 

 

En pidä uskonnollisten merkitysten tuomisesta harrastusympäristöön. (…) Mie-

lestäni harrastustoiminta ei ole siihen muutenkaan oikea paikka tuoda ilmi uskon-

nollista tai poliittista vakaumusta kovin aggressiivisesti, mutta jos esimerkiksi jon-

kun peliinvalmistautumisrutiineihin kuuluu rukoilu tai raamatun lukeminen, on 

se tälle henkilölle mielestäni sallittava siinä missä toisen henkilön rutiini voi olla 

kirkonpolttometallin kuuntelu ennen bouttia ja sekin on ok. (Vapaa sana-kysy-

myksen 38. vastaaja.) 

 

Muutamat myös ottivat kantaa uskonnollisten ihmisten sopeutumiseen roller derby-yhteisöön 

sekä omaan suhtautumiseen uskonnollisia ihmisiä kohtaan. Nämä herättävät mielenkiintoa, 

koska roller derbyä mainostetaan suvaitsevaisena harrastuksena, mutta onko se sitä, jos pitää 

peitellä omaa uskonnollista vakaumustaan tai esimerkiksi omaa ammattiaan. Roller derbyn 

perusajatus on olla tasa-arvon ja suvaitsevaisuuden puolella ja joillekin roller derby onkin 

opettanut positiivisempaa suhtautumista muihin ihmisiin. 

 

Vaikka roller derby on avoin yhteisö jossa hyväksytään monenlaiset ihmiset, veik-

kaan että kovin uskonnollinen pelaaja (etenkin arvoiltaan konservatiivinen) tun-

tisi olonsa ulkopuoliseksi. (Vapaa sana-kysymyksen 15. vastaaja.) 

 

Roller derby yhteisö kertoo julkisuudessa olevansa tasa-arvon puolella syrjintää 

vastaan. Kuitenkin useamman vuoden aikana olen nähnyt ja kuullut tilanteita 

joissa on selvästi kiistelty siitä minkälaiset ihmiset ovat tervetulleita derbyyn. 

Esim. Eri ammattiryhmien edustajat (turkistarhaus, poliisi yms). ovat joutuneet 

piilottelemaan ammattiaan koska sitä ei suvaita. Derbyssä suvaitaan derbykult-

tuuriin liittyvät sukupuolivähemmistöjen edustajat erinomaisesti mutta entäs 

kaikki muut? Kuka suvaitsee ja antaa tilaa muille esim. uskovaisille. Uskovaisuu-

desta ei minun kuullen ole paljoa derby-yhteisössä puhuttu mutta pelkään senkin 

olevan aihe jota ei haluta välttämättä tuoda esille, ettei tule leimatuksi tai syrji-

tyksi. Omassa seurassa uskovaisuudesta on puhuttu avoimesti. (Vapaa sana-ky-

symyksen 30. vastaaja.) 
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(…) Ja niin, haluan myös painottaa, sitä että en tuomitse ihmisiä jotka uskovat jo-

honkin, aiemmin näin tein, ja tein sen vielä kovaäänisesti, koska pidin uskovaisia 

ihmisiä tyhminä. Roller Derbyn kautta, olen oppinut hyväksymään jopa uskovai-

set ihmiset, ja se on ollut vaikeata, koska olen aina ollut se ihminen joka kyseen-

alaistaa kaiken, ja samalla en ole kuunnellut muiden kantaa, koska se oma kanta 

on ollut aina oikea, harrastukseni on luonut alustan sille, että osaan ottaa asiat 

paljon iisimmin ja olen oppinut kuuntelemaan muita. (…) Roller Derbyn yhteisön 

perusajatus on sama kun kristinuskon, hyväksyä kaikki juuri sellaisina kuin he 

ovat. (Vapaa sana-kysymyksen 22. vastaaja.) 
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7 POHDINTA 

Tämän opinnäytetyön tekeminen on ollut pelottava kokemus. Olin rohkea ja otin haasteellisen 

aiheen käsiteltäväksi roller derby-yhteisössä. Otteeni aiheeseen on ollut täysin tieteellinen eikä 

tarkoitukseni ollut missään vaiheessa yhdistää roller derbyä ja uskoa keskenään. Monet kyse-

lyn vastanneista, jotka kirjoittivat vapaaseen sanaan, toivat vahvasti esille, että uskoa ei saa 

yhdistää urheiluun. Tämän ymmärrän itsekin. En halua tuoda omaa uskonnollista vakaumus-

tani esille roller derby-tapahtumissa tai harjoituksissa, koska olen myös sitä mieltä, että roller 

derby on urheilua ja uskonnon voi jättää muulle vapaa-ajalle. 

 

Omasta kokemuksesta voin kuitenkin sanoa, että olen uskaltanut kertoa omasta vakaumuk-

sestani omalle seuralleni sekä uskallan kertoa sen myös muillekin, jos he sitä kysyvät. En ole 

saanut omalta seuralta huonoa kohtelua eikä kukaan ole syrjinyt minua. Osaan ottaa minun 

uskoni rennosti ja se on auttanut muita sopeutumaan tilanteeseen. Joissain tilanteissa tulee 

vitsailtua omasta uskonnollisuudesta, mutta se on vain hyväntahtoista. 

 

Nyt kun olen saanut valmiiksi tämän opinnäytetyöni, olen erittäin helpottunut. Kuten jo aikai-

semmin mainitsin, tämän tekeminen on ollut pelottavaa. Minulla oli pieni aavistus siitä, mil-

laista palautetta tulisin saamaan tästä. Kyselyn avoimeen vapaa sana-kysymykseen tulikin joi-

tain negatiivisia ja arvostelevia kommentteja, joita säikähdin, vaikka osasin niitä odottaa. 

Koska aikaisemmin Suomessa ei ole tutkittu roller derbyn ja uskonnon yhteyttä, pelkäsin mil-

laisen vastaanoton tämä tutkimus saisi. Olen myös pelännyt sitä, että minut leimataan roller 

derby-yhteisössä tämän tutkimuksen takia. En tiedä kuinka monen näkemyksiä olen loukan-

nut väärillä ilmaisuilla, mutta toivon, että hekin ymmärtävät, että se ei ollut tarkoitukseni. 

 

Tutkimusongelmiini sain kuitenkin vastauksen. Ne olivat, että millä tavalla roller derby-har-

rastajat suhtautuvat uskonnollisuuteen ja uskonnollisiin ihmisiin sekä kuinka uskonnollisia 
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roller derby-harrastajat ovat. Harrastajat ovat pääosin ei-uskonnollisia, mutta myös uskonnol-

lisia henkilöitä oli. Kuitenkin jos tarkastellaan tutkimukselle oleellista eli evankelis-luterilaista 

uskoa, kovinkaan moni ei tuntenut henkistä yhteyttä kolmiyhteiseen Jumalaan, mikä on tärkeä 

osa kristinuskoa. Tästä voidaankin päätellä, että vain murto-osa roller derby-harrastajista tun-

nustaa kristillistä sanomaa. Toinen tutkimusongelmani koski harrastajien suhtautumista us-

konnollisuuteen. Näissä tuloksissa kävi selväksi, että suurin osa harrastajista suhtautuu siihen 

neutraalisti. Myös kommenteissa kävi ilmi, että kunhan tunnustaa omaa uskonnollista va-

kaumustaan maltillisesti ja hyvän maun rajoissa, se on sallittua ja hyväksyttävää. 
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Kysely 

 

 

Roller derbyn harrastajien suhtautuminen uskoon ja uskonnollisuuteen 

 

Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia roller derby-harrastajien suhtautumista evankelis-lute-

rilaiseen uskoon ja uskonnollisiin ihmisiin. Tutkimus on Centria-ammattikorkeakoulun yh-

teisöpedagogiopintojen opinnäytetyö "Rakasta lähimmäistäsi ja vastapelaajaasi". Opinnäy-

tetyön on hankkeistanut Roller Derby Finland ry, joka saa arvokasta tietoa roller derby-

harrastajista ja roller derby-yhteisöstä. Vastauksesi on tärkeä ja niitä käsitellään luottamuk-

sellisesti. Yksittäisiä vastaajia ei voida tutkimuksesta tunnistaa. Varsinaiseen kyselyyn vas-

taamisen jälkeen on mahdollisuus jättää erikseen yhteystiedot lahjakortin arvontaa varten. 

Viimeinen vastauspäivä on 15.2.2017.  
 

 

 

 

1. Sukupuoli * 

   Nainen 
 

   Mies 
 

   Jokin muu 
 

 

 

 

 

2. Ikä * 

   Alle 18-vuotias 
 

   18-24-vuotias 
 

   25-29-vuotias 
 

   30-34-vuotias 
 

   35-39-vuotias 
 

   40-44-vuotias 
 

   Yli 44-vuotias 
 

 

 

 

 

3. Roller derby-seura, mihin kuulun * 

   Dirty River Roller Derby (Turku) 
 

   Eagle City Derby Roses (Kotka) 
 

   Helsinki Roller Derby (Helsinki) 
 

   Iisalmi Roller Derby (Iisalmi) 
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   Joensuu Roller Derby (Joensuu) 
 

   Jyväskylä Roller Derby (Jyväskylä) 
 

   Kallio Rolling Rainbow (Helsinki) 
 

   Kotham City Rollers (Kotka-Hamina) 
 

   Kouvola Rock n Rollers (Kouvola) 
 

   Kuopio Roller Derby (Kuopio) 
 

   Lahti Roller Derby (Lahti) 
 

   LPR HCRollers (Lappeenranta) 
 

   Oulu Roller Derby (Oulu) 
 

   Pori Rolling Brigade (Pori) 
 

   Porvoo Roller Derby (Porvoo) 
 

   Riverdale Rollers (Kalajokilaakso) 
 

   Roll-On Derby (Rovaniemi) 
 

   Ruin City Rollers (Kajaani) 
 

   Seinäjoki Roller Derby (Seinäjoki) 
 

   Tampere Roller Derby (Tampere) 
 

   Wasa Roller Derby (Vaasa) 
 

   Sitoutumaton 
 

   En halua vastata 
 

   

Joku muu, mikä? 

________________________________ 
 

 

 

 

 

4. Mihin uskontokuntaan/kirkkoon kuulut? * 

   Evankelis-luterilaisuus 
 

   Katolisuus 
 

   Juutalaisuus 
 

   Ortodoksisuus 
 

   Islam 
 

   Ei uskontoa 
 

   En osaa sanoa 
 

   Jokin muu, mikä? 
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5. Pidän itseäni...  

   Erittäin uskonnollisena ihmisenä 
 

   Hyvin uskonnollisena ihmisenä 
 

   Jokseenkin uskonnollisena ihmisenä 
 

   En uskonnollinen enkä ei-uskonnollinen 
 

   Jokseenkin ei-uskonnollisena 
 

   Hyvin ei-uskonnollisena 
 

   Erittäin ei-uskonnollisena 
 

   En osaa sanoa 
 

 

 

 

 

6. Tunnen eniten henkistä yhteyttä…  

   Kolmiyhteiseen Jumalaan (Isään, Poikaan, Pyhään Henkeen) 
 

   Moneen jumalaan 
 

   Luonnon itsenäiseen voimaan 
 

   Näkymättömään elämänvoimaan 
 

   Jonkinlaiseen henkeen 
 

   
En mihinkään, koska en usko, että on olemassa minkäänlaista henkeä, jumalaa tai elä-

mänvoimaa 
 

   Johonkin muuhun, mihin? 

 

 

 

 

 

7. Millainen suhtautuminen sinulla on seuraaviin asioihin?  

 
Erittäin 

myönteinen 

Melko 

myönteinen 

Ei 

myönteinen 

eikä 

kielteinen 

Melko 

kielteinen 

Erittäin 

kielteinen 

En 

osaa 

sanoa 

Evankelisluterilainen 

kirkko  
 

                  

Evankelisluterilaisen kirkon 

työntekijät  
 

                  

Uskonnollinen henkilö  
 

              

Roller derbyä harrastava uskon-

nollinen henkilö  
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Uskonnollinen henkilö, joka on 

muu kuin heteroseksuaalinen  
 

                  

Uskonnollisista asioista 

avoimesti puhuminen  
 

                  

Uskonnollisesta vakaumuksesta 

kertominen avoimesti  
 

                  

Uskonnollisen vakaumuksen 

näyttäminen esimerkiksi symbo-

leilla tai muulla näkyvällä tavalla  
 

                  

Raamatun lukeminen tai 

rukoileminen  
 

                  

Raamatun lukeminen tai rukoile-

minen roller derby-tapahtumissa 

tai harjoituksissa  
 

                  

Uskonnollisissa toimituksissa 

käyminen (mm. jumalanpalvelus, 

kaste, hautajaiset)  
 

                  

 

 

 

 

 

8. Oletko samaa vai eri mieltä?  

 

Täy-

sin sa-

maa 

mieltä 

Jokseenkin 

samaa 

mieltä 

Jokseenkin 

eri mieltä 

Täy-

sin eri 

mieltä 

En 

osaa 

sanoa 

Roller derbyn harrastajat ovat suvaitsevaisia 

kaikkia kohtaan  
 

               

Roller derbyn harrastajat ovat suvait-

sevaisia uskonnollisia ihmisiä kohtaan  
 

               

Uskonnolliset ihmiset ovat suvaitsematto-

mampia kuin muut ihmiset  
 

               

Uskonnolliset ihmiset eivät hyväksy kaikkia 

ihmisiä, kuten homoseksuaaleja tai muita su-

kupuolia kuin mies ja nainen  
 

               

Uskonnolliset ihmiset eivät sopeudu roller 

derbyn harrastajiksi  
 

                
 

Roller derby-yhteisö hyväksyy minut sellai-

senaan kuin olen  
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Muut harrastajat tietävät ja hyväksyvät mi-

nun suhtautumiseni uskoon  
 

               

Roller derby tavoittaa kaikenlaisia ihmisiä  
 

               
 

 

 

 

9. Kuinka tärkeinä pidät seuraavia asioita?  

 
Erittäin 

tärkeä 

Jokseenkin 

tärkeä 

Jokseenkin 

merkityksetön 

Erittäin mer-

kityksetön 

En osaa 

sanoa 

Jumalan rakastaminen  
 

               

Kirkolliset toimitukset 

(mm. jumalanpalvelus, 

kaste, hautajaiset, konfir-

maatio)  
 

               

Rukoileminen  
 

               

Raamatun lukeminen  
 

               

Ihmisten rakastaminen  
 

               

Muiden ihmisten hyvin 

kohteleminen  
 

               

Toisten ihmisten auttaminen  
 

               

Samat oikeudet kaikille  
 

               

Ketään ei saa syrjiä  
 

               

Kaikki ovat samanarvoisia  
 

               

Kaikki saavat olla sellaisia 

kuin ovat  
 

               

Erilaisuuden hyväksyminen  
 

               

Muiden eriävien mielipitei-

den hyväksyminen  
 

               
 

 

 

 

10. Vapaa sana  

Haluatko kommentoida jotain omaa vastaustasi tai kertoa omia ajatuksiasi mitä kysely herätti? 
 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 


