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Tapio Koski: Liikunta eläm äntapana j a henkisen kasvun välineenä. Filosofinen
tutkimus liikunnan merkityksestä, esimerkkeinä jo o g a j a zen-budo. Tampere,
Tampere University Press, 2000. s. 244.

iikunnan ja urheilun filosofiaa on
kohteeseen ja mitä monipuolisempia
tehty maailmalla jonkin verran,
kosketuksen kautta syntyneet mielikuvat
mutta se on suurelta osin keskittynyt
ovat, sitä paremmin hän ymmärtää
i käsiteanalyysiin pyörien sellaisten
kohteensa olemuksen ja konstituution.”
käsitteiden kuin "sport” tai play” ympärillä.Koski on harrastanut liikuntaa yli
Tampereen liikunnanfilosofinen koulukun
kaksikymmentä vuotta. Hän seisoo siis
ta nimittää omaa, toisenlaista lähestymista
varsin tukevalla pohjalla vaatiessaan tutki
paansa osallistuvaksi liikunnanfilosofiaksi.
mukseen omakohtaista suhdetta, osallis
Tampereen yliopistossa on pohdittu
tumista ja syvää tutustumista.
liikuntaa filosofisesti jo useamman tutki
muksen muodossa. Tapio Kosken
Liikunta eläm äntapana j a henkisen kasvun
vä lineenä on Jyri Puhakaisen (K ohti ihm i
sen valm entam ista, 1995), Jaana Parviai
Kosken mukaan niinsanottujen perenniaasen (B odies m ovin g a n d m o v ed 1998) ja
listen liikuntamuotojen, kuten zen-budon ja
Timo Klemolan (Ruum is liikkuu — liik
joogan, taustalla ovat perenniaalisen filosofi
kuuko henki?, 1998) jälkeen neljäs väitös
an kysymykset kuten kysymys hyvästä elä
kirja aiheesta. Kirjansa viidestä pääluvusta
mästä tai ihmisestä. Meikäläisessä liikunta
ensimmäisessä Koski käsittelee liikunnankulttuurissa Jani Sieviseltä ei näitä kysymyk
filosofisen tutkimuksen metodologiaa,
siä kysytä, mutta itämaisissa traditioissa ne
toisessa selvitetään ns. perenniaalisen filo
ovat keskeisiä ja niihin myös pyritään löytä
sofian luonnetta ja merkitystä keholliseen
mään vastaus kehollisten harjoitusten avulla.
harjoitukseen ja kolmannessa luvussa esi
Keskeinen on myös kysymys todelli
tetään tutkimuksen pohjana oleva Mauri
suuden ja totuuden suhteesta. Tunnem
ce Merleau-Pontyn kehonfilosofia. Neljäs
me Heideggerin analyysin, jossa eräs
ja viides luku esittelevät kahta liikuntatratodellisuuden paljastumisen tapa on
ditiota, joogaa ja zen-budoa ja niiden suh
tekhne, paljastuminen kulttuurin raken
detta aiemmin esitettyyn, Heideggeriin ja
teiden kuten tieteen, taiteen tai tekniikan
Merleau-Pontyyn.
kautta. Toinen tapa on aletheia, jossa
Liikuntaa on mahdollista tutkia joko
"todellisuus paljastuu ihmiselle omassa
tarkastellen sitä ulkoa päin tai tarkkaile
välittömyydessään ilman rationaalista
malla omaa liikkumistaan. Kosken
pyrkimystä”. Koski esittää lisäksi yhden
mukaan tutkijan saama tieto on moni
aletheian erityistapauksen, jota hän ni
puolisempaa nimenomaan jälkimmäisellä
mittää olevan avautumiseksi. Olevan
tavalla. Osallistuvan liikunnanfilosofian
avautuminen on erityislaatuinen tapahtu
metodia voidaan pitää toimivampana
ma,
jossa
subjekti-objekti-asetelma
metodina neljästä syystä, sillä ”1) Mitä
katoaa. Olevan avautuminen synnyttää
useamman aistin välityksellä tutkija on
omanlaistaan tietoa, gnosista. Gnosis on
kosketuksessa tutkimuskohteeseen, sitä
metafyysistä tietoutta, joka saavutetaan
monipuolisempi kokemus hänellä on
meditatiivisin keinoin. Tällöin fyysisen
kohteestaan”, ”2) M itä lähempänä tutkija
harjoituksen tarkoitus on saada tekijänsä
on kohdettaan, sitä parempia ja moni
sellaiseen tilaan, jossa hänen on mahdol
puolisempia havaintoja hän siitä saa”, ”3)
lista ylittää subjekti-objekti-asetelma ja
M itä kykenevämpi tutkija on kehona toi
saada kosketus perimmäiseen todellisuu
mimaan maailmassa, sitä monipuolisem
teen, ”sellaisuuteen”, "tarhataan”.
piin suhteisiin hän voi asettautua ja saada
Kosken tutkimuksen ihmiskuva poh
olioista kosketuksen” ja ”4) M itä moni
jautuu Maurice Merleau-Pontyn kehonfipuolisemmin ja useammin tutkija on
losofiaan. Sekä itämaiset liikuntatraditiot
ollut kosketuksessa ja suhteessa tutkimus
että Merleau-Ponty käsittävät ihmisen
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kokonaisuutena ruumis-sielu-jaon sijasta
ja keskeistä on ihmisen maailmassaolon
kokemus. Kehollisena olentona ihminen
on myöskin ulottuvainen, joten se voi olla
kosketuksessa maailmaan ja tietoisena
olentona myös valita suuntautumistapansa. Fyysisen harjoituksen avulla tietoi
suutta on mahdollista suunnata perusta
ansa. Perustana on tällöin ihmisen käsitteellistämätön, esiobjektiivinen kokemus
ja päämääränä "oman itsen”, perimmäi
sen todellisuuden löytäminen.

Koski käyttää esimerkkeinä kahta perenniaalista liikuntatraditiota, joogaa ja zen-budoa.
Näiden perinteiden kautta Koski tuo esille
joitakin liikuntaan sisältyviä mahdollisuuk
sia. Yksi mahdollisuus on perenniaalisten
päämäärien tavoittelu tekemällä "harjoituk
sia, jotka poistavat kehon ja mielen erillisyy
den kokemista”. Kosken mukaan tällainen
harjoittelu vaikuttaa ihmisen elämään myös
kokonaisvaltaisemmin. Harjoittelu voi myös
auttaa ihmistä löytämään oman paikkansa
maailmassa. Harjoittelu voi myöskin olla
kiinteä osa elämää, elämäntapa, kuten itä
maisissa perinteissä.
Kaiken kaikkiaan Kosken tutkimus
antaa uusia näkökulmia liikkumiseen ja
kehoon, toisaalta se tarjoaa jälleen uuden
mahdollisuuden ymmärtää, mitä Heideg
ger tai Merleau-Ponty saattoivatkaan
tarkoittaa. Näppärä filosofi voi soveltaa
Kosken ajatuksia kenties omaan sunnuntailenkkeilyynsä ja hakea perenniaalista
viisautta siitä. Lenkkeilytraditiomme
tosin ei sisällä meditatiivisia aineksia
nimeksikään, mutta juuri siksi olisikin
mielenkiintoista pohtia, millaisia mah
dollisuuksia perenniaaliseen filosofointiin
länsimaisessa liikuntakulttuurissa olisi.
Tilaa muutokselle varmasti olisi, sillä
nykyistä kyräilyn, kateellisuuden ja päte
misen kulttuuria tuskin moni kaipaa.

