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Vuonna 1933 Leidenin yliopiston rehtori 
Johan Huizinga piti juhlapuheen, jonka 
aiheena oli ”leikin ja vakavan rajat kult-
tuurissa”. Hän palasi aiheeseen ja ke-alasi aiheeseen ja ke-
hitteli väitteitään omaperäisessä ja vä- väitteitään omaperäisessä ja vä- omaperäisessä ja vä-

kevässä teoksessa Leikkivä ihminen, joka julkaistiin 
vuonna 1938. Vaikka useimmat tämän teoksen väitteet 
voidaankin kyseenalaistaa, se osoittaa erittäin hedelmäl-
lisiä tutkimuksen ja pohdinnan suuntia. Johan Huizinga 
ansaitsee edelleen kiitosta vähintäänkin siitä, että hän on 
analysoinut mestarillisesti monia leikin peruspiirteitä ja 
myös osoittanut, miten suuri merkitys leikillä on ollut 
kulttuurin kehittymisessä. Yhtäältä hän pyrki tuottamaan 
tarkan määritelmän pelin syvimmästä olemuksesta. Toi-
saalta hän myös näki vaivaa tuodakseen esiin sen, mikä 
pelissä riivaa ja elävöittää kaikkia kulttuurin olennaisia il-
mentymiä – sekä taiteita, filosofiaa ja runoutta että myös 
oikeudellisia instituutioita. Sen vaikutus ulottuu jopa joi-
hinkin ritarillisen sodan piirteisiin saakka.

Huizinga suoriutuu loistavasti osoittamistehtävästään. 
Hän toki löytää pelin sieltä, missä sen läsnäoloa tai vai-
kutusta ei osattu tunnistaa ennen häntä, mutta toisaalta 
lyö laimin tarkoituksella ja jättää kuin itsestään selvästi 
huomiotta pelien kuvailun ja luokittelun, aivan kuin 
ne kaikki vastaisivat samoihin tarpeisiin tai ilmaisisivat 
erotteluitta samaa psykologista asennoitumista. Hänen 
teoksensa ei ole tutkimus peleistä vaan pelin hengen he-
delmällisyydestä kulttuurin alueella. Tarkemmin sanoen 
se on tutkimus juuri tietynlaisissa – eli sääntöjen sääte-
lemissä kilpailupeleissä – vallitsevasta hengestä. Muutoin 
kaikin tavoin erinomaisen tutkimuksen oudot aukot 
saattavat tulla ymmärrettävämmiksi, kun tarkastellaan 
perustavia muotoiluita, joiden avulla Huizinga hah-
mottaa tutkimuskenttäänsä. Huizinga määrittelee pelin 
seuraavasti:

Muotonsa puolesta leikkiä voi siis nimittää vapaaksi toi-
minnaksi, jonka leikkivä käsittää tavallisen elämän ulko-
puolella olevaksi – ”eihän sitä tarkoiteta” – mutta joka siitä 
huolimatta voi saada hänet täysin valtoihinsa, johon ei ole 

liittynyt mitään aineellisen edun tavoittelua ja josta ei saa-
vuteta mitään hyötyä. Leikki tapahtuu tietyn ajan kuluessa 
ja tietyssä paikassa määrättyjen sääntöjen mukaan järjestyk-
sellisesti. Se luo yhteenliittymiä, jotka puolestaan kernaasti 
verhoutuvat salaperäisyyteen tai naamioitumalla erottuvat 
tavallisesta maailmasta.1

Määritelmän kaikki sanat ovat tärkeitä ja merkitseviä, 
mutta se on yhtä aikaa sekä liian laaja että liian ahdas. 
On arvokasta ja hedelmällistä, että määritelmässä ta-
voitetaan pelin ja mysteerin välinen sukulaisuus. Tämä 
rikostoveruus ei kuitenkaan voi sisältyä pelin määri-us ei kuitenkaan voi sisältyä pelin määri-
telmään, sillä peli on melkein aina spektakulaarinen 
ellei mahtaileva. Epäilemättä salaisuus, mysteeri ja jopa 
naamiaispuku antautuu pelikäyttöön, mutta on myös 
syytä lisätä, että tällöin peli toimii tuolloin välttämättä 
salaisuuden ja mysteerin kustannuksella. Peli paljastaa 
mysteerin, tekee sen julkiseksi, ja tavallaan tuhlaa sen. 
Sanalla sanoen se myös pyrkii vieraannuttamaan sen 
omasta luonnostaan. Sitä vastoin kun salaisuus, naamio 
ja puku täyttävät sakramentaalista tehtävää, voidaan olla 
varmoja, ettei puhuta pelistä vaan instituutiosta. Kaikki 
luonnostaan mysteerinen tai näennäinen on lähellä 
peliä. Lisäksi kuitenkin fiktion ja viihdytyksen puolen 
on voitettava, eli mysteeriä ei pidä kunnioittaa eikä 
näennäisyyden pidä olla muodonmuutoksen ja hallinnan 
alku ja merkki.

Toiseksi Huizingan määritelmässä peli esitetään kai- määritelmässä peli esitetään kai- peli esitetään kai-
kesta aineellisen edun tavoittelusta riippumattomana. 
Tämä määritelmän osa sulkee yksinkertaisesti pois ve-
donlyönnin ja sattumapelit: peliluolat, kasinot, raviradat 
ja arpapelit. Juuri nämä pelit kuitenkin ovat sekä hyvässä 
että pahassa tärkeä osa eri kansojen taloutta ja arkipäivää, 
tosin loputtoman vaihtelevissa muodoissa. Sattuman ja 
voiton suhteen pysyvyys niissä on kuitenkin sitäkin huo-
mionarvoisempi. Sattumapeleillä, jotka ovat myös raha-
pelejä, ei ole käytännössä mitään sijaa Huizingan teok-
sessa. Tällaisella kannanotolla on seurauksensa.

Näkemys ei kuitenkaan ole selittämätön. On toki 
paljon vaikeampaa osoittaa sattumapelien kuin kilpai-
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lupelien kulttuurinen hedelmällisyys. Siitä huolimatta 
sattumapelien vaikutus ei vähene siitä, että vaiku-
tusta pidetään valitettavana. Lisäksi niiden jättäminen 
huomiotta saa esittämään peleistä määritelmän, jossa 
väitetään tai oletetaan, ettei pelissä ole mukana mitään 
taloudellisluontoista etua. On kuitenkin tehtävä erot-
teluja. Tietyissä muodoissaan peli on päinvastoin joko 
erittäin tuottoisa tai tuhoisa, ja sellaiseksi se on myös 
tarkoitettu. Tästä huolimatta tuo pelin ominaisuus ei 
ole ristiriidassa sen kanssa, että jopa rahapelinä peli 
jää ankarasti ottaen tuottamattomaksi. Parhaassakaan 
tapauksessa voittojen summa ei voi olla enempää kuin 
muiden pelaajien tappioiden summa. Lähes aina se jää 
kuitenkin pienemmäksi yleisten kulujen, verojen tai 
yrittäjän etujen vuoksi. Hyötyvä yrittäjä on ainoa, joka 
ei pelaa tai jonka peli on turvassa sattumalta suurten 
lukujen lain vuoksi – toisin sanoen hän on ainoa, joka 
ei pysty nauttimaan pelistä. Omaisuus siirtyy, mutta hyö-
dykkeitä ei tuoteta. Sitä paitsi tämä siirtyminen vaikuttaa 
vain pelaajiin, ja heihinkin ainoastaan sikäli kuin he 
hyväksyvät omaisuuden siirron mahdollisuuden vapaalla 
päätöksellä, joka tehdään uudelleen jokaisella kierrok-, joka tehdään uudelleen jokaisella kierrok-
sella. On itse asiassa pelin piirre, ettei se luo minkään-
laista rikkautta eikä mitään teosta. Tässä piilee sen ero 
työhön ja taiteeseen. Pelin lopuksi kaikki voi ja kaiken 
täytyy alkaa samasta pisteestä minkään uuden ilmesty-
mättä: ei tuottoa, ei tuotettua esinettä, ei mestariteosta, 
ei kasaantunutta pääomaa. Peli on tilaisuus puhtaaseen 
tuhlaukseen: ajan, tarmon, kekseliäisyyden, taidok-
kuuden ja usein rahan, jolla ostetaan pelivälineitä tai 
maksetaan lopulta tilan vuokra. Mitä tulee ammatti-
laisiin – nyrkkeilijöihin, polkupyöräilijöihin, jockeyhin 
tai näyttelijöihin, jotka ansaitsevat elantonsa kehässä, 
radalla, hippodromilla tai lavalla ja joiden täytyy ajatella 
palkintoa, palkkaa tai esiintymispalkkiota – on selvää, 
etteivät he ole pelaajia vaan ammattimiehiä. Jos he pe-
laavat, he pelaavat jotakin toista peliä.

Toisaalta on selvää, että peli tulee määritellä vapaaksi 
ja vapaaehtoiseksi toiminnaksi, ilon ja huvituksen 
lähteeksi. Peli, johon olisi pakko osallistua, lakkaisi 
saman tien olemasta peli: siitä tulisi pakko, raadantaa, 
josta tekisi mieli päästä vapaaksi mahdollisimman pian. 
Jos peliin pakotetaan tai vain kehotetaankin, se menettää 
yhden peruspiirteistään: sen, että pelaaja antautuu siihen 
spontaanisti, vapaaehtoisesti ja omaksi ilokseen niin, 
että hänellä on joka kerta vapaus valita pelaamisen si-
jasta vetäytyminen, hiljaisuus, hiljentyminen, toimeton 
yksinäisyys tai hedelmällinen askarointi. Siksi Valéryn 
määritelmän mukaan pelissä ”ikävä voi erottaa sen, 
minkä into oli yhdistänyt”2. Peli on olemassa vain siellä, 
missä pelaajien tekee mieli pelata ja he pelaavat, vaikkapa 
sitten äärimmäisen kiehtovaa tai uuvuttavaa peliä, tar-
koituksenaan viihtyä ja paeta huoliaan, eli päästä loitolle 
arkielämästä. Lisäksi ja ennen kaikkea heillä täytyy olla 
lupa luopua pelistä mielensä mukaan ja sanoa: ”En enää 
pelaa.”

Tästä syystä peli on olemuksellisesti erillistä toi-
mintaa. Se on erotettu täsmällisesti muusta olemassa-

olosta ja se toteutetaan yleensä tietyn ajan ja paikan ra-
joissa. On olemassa pelitila: tapauksesta riippuen se on 
hyppyruudukko, shakkilauta, tammilauta, stadion, kil-
parata, kehä, näyttämö, areena ja niin edelleen. Mitään 
ideaalisen rajan ulkopuolella tapahtuvaa ei oteta lukuun. 
Alueelta lähteminen erehdyksessä, vahingossa tai vält-
tämättömyyden pakosta tai pallon päätyminen kentän 
ulkopuolelle johtaa joskus diskaamiseen, joskus taas ran-
gaistukseen.

Peli täytyy aloittaa uudelleen sovitulta rajalta. Sama 
pätee aikaan: ottelu alkaa ja päättyy merkinannon 
mukaan. Usein pelin kesto on sovittu etukäteen. On 
häpeällistä lopettaa se tai keskeyttää se ilman merkit-
tävää syytä (esimerkiksi lasten leikissä huutamalla ”leikki 
seis”). Jos mahdollista, peliä jatketaan vastustajien suos-
tumuksen tai erotuomarin päätöksen mukaan. Kaikissa 
tapauksissa pelin alue on siis määrätty, suljettu, suojeltu 
universumi: puhdas tila.

Arkielämän epämääräiset ja sekavat lait korvataan 
tässä määritellyssä tilassa ja tämän tietyn ajan tarkoilla, 
mielivaltaisilla ja joustamattomilla säännöillä, jotka 
täytyy hyväksyä sellaisinaan ja jotka hallitsevat pelin asi-
allista etenemistä. Vaikka huijari rikkookin sääntöjä, hän 
teeskentelee kunnioittavansa niitä. Hän ei kyseenalaista 
niitä, vaan käyttää hyväkseen muiden pelaajien 
lojaaliutta. Tästä näkökulmasta on oltava samaa mieltä 
kuin kirjoittajat, joiden mukaan petturin epärehellisyys 
ei tuhoa peliä. Pelin romauttaa kieltäjä, joka tuomitsee 
sääntöjen absurdiuden ja niiden täysin konventionaa-
lisen luonteen ja kieltäytyy pelaamasta, koska pelissä ei 
ole mitään mieltä. Hänen väitteitään ei voida kumota. 
Pelissä ei ole muuta mieltä kuin se itse; juuri siksi sen 
säännöt ovat pakottavia ja absoluuttisia, eikä niistä voi 
neuvotella. Ei ole mitään syytä, miksi säännöt ovat juuri 
mitkä ne ovat, eivätkä jotain muuta. Se, joka ei myönnä 
niiden luonnetta, joutuu väistämättä pitämään niitä räi-
keänä tolkuttomuutena.

Peliä pelataan vain jos tahdotaan, vain kun tah-
dotaan, vain niin pitkään kuin tahdotaan. Tässä mie-
lessä peli on vapaata toimintaa. Se on myös epävarmaa 
toimintaa. Epäilyn on jatkuttava aina ratkaisuun saakka. 
Kun korttipelin lopputuloksesta ei enää ole epäilystä, 
kaikki paljastavat korttinsa. Lotossa ja ruletissa lyödään 
vetoa numerosta, joka voi tulla tai olla tulematta. Ur-
heilukoitoksessa ottelijoiden voimien täytyy olla tasa-
painossa, jotta jokainen heistä voisi puolustaa mahdol-
lisuuksiaan loppuun saakka. Jokainen taitopeli sisältää 
määritelmällisesti pelaajan epäonnistumisen mahdolli-
suuden – uhan, jota ilman peli ei olisi viihdyttävä. Tuon 
riskin puuttumisen takia peli ei enää viihdytä sitä, joka 
liian paljon harjoitelleena tai liian taitavana voittaa pon-
nistuksetta ja poikkeuksetta. 

Lopputuloksen tietäminen ennalta vailla virheen tai 
yllätyksen mahdollisuutta eli tuloksen ilmeinen väistä-
mättömyys ei sovi pelin luonteeseen. Tarvitaan alituista 
ja ennalta arvaamatonta tilanteen uudistumista, jota ta-
pahtuu jokaisessa miekkailun tai jalkapallon hyökkäyk-
sessä ja vastahyökkäyksessä, jokaisessa tenniksen pallo-
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rallissa tai vielä shakissa joka kerta kun toinen osapuoli 
siirtää nappulaa. Peli muodostuu välttämättömyydestä 
löytää tai keksiä välittömästi vastaus, joka on sääntöjen 
rajoissa vapaa. Tämä pelaajan toimintavapaus, hänelle 
suotu toimintamarginaali, on pelissä olennainen ja se-, on pelissä olennainen ja se-
littää osittain sen tuottaman mielihyvän. Juuri se myös 
selittää huomionarvoiset ja merkittävät sanan ”peli” käyt-
tötavat, esimerkiksi ilmaisut, joissa puhutaan taiteilijan 
pelistä tai hammaspyörästön pelaamisesta; ensimmäisessä 
tapauksessa tulkitsijan persoonallisen tyylin ilmaisemi-
seksi, toisessa kuvaaman vikaa koneiston asennuksessa.

Monissa peleissä ei ole sääntöjä. Niitä ei ole ainakaan 
pysyvinä ja joustamattomina nukkeleikissä, sotilaslei-
kissä, rosvo ja poliisi –leikissä, hevosleikissä, junaleikissä, 
lentokoneleikissä tai yleisesti ottaen leikeissä, jotka edel-
lyttävät vapaata improvisaatiota ja joiden keskeinen vie-
hätys seuraa mielihyvästä esittää roolia, käyttäytyä niin 
kuin olisi joku tai jopa jokin toinen, esimerkiksi kone. 
Väitteen paradoksaalisuudesta huolimatta sanoisin, että 
tässä fiktio, niin kuin –tunne, korvaa säännön ja täyttää 
täsmälleen saman tehtävän. Sääntö luo itsessään fiktion. 
Se, joka pelaa shakkia, polttopalloa, pooloa tai baccaraa, 
huomaa erottautuvansa arkielämästä juuri siksi, että hän 
alistuu pelin säännöille, eikä arkielämä tunne mitään 
toimintaa, jonka nämä pelit pyrkisivät uskollisesti toi-
sintamaan. Siksi shakkia, polttopalloa, pooloa ja bac-
caraa pelataan tosissaan. Ei leikitä niin kuin. Sen sijaan 
elämän jäljittelemisestä muodostuvassa pelissä leikkijä 
ei tietenkään voi keksiä ja seurata todellisuuteen kuulu-
mattomia sääntöjä. Toisaalta leikkiin liittyy tietoisuus 
toiminnan teeskentelystä, yksinkertaisesta jäljittelevyy-
destä. Tämä tietoisuus omaksutun käyttäytymisen perus-
tavasta epätodellisuudesta erottaa pelin arkielämästä siinä 
missä muut pelit eroavat todellisuudesta mielivaltaisen 
säännöstön vuoksi. Vastaavuus on tarkka: aiemmin pe-
linrikkoja oli se, joka tuomitsi sääntöjen järjettömyyden, 
mutta onkin nyt se, joka rikkoo taian ja raa’asti kiel-
täytyy myöntymästä leikin tarjoamaan illuusioon; joka 
muistuttaa pojalle, ettei tämä ole todellinen etsivä, to-
dellinen merirosvo, todellinen hevonen tai todellinen su-
kellusvene, tai kertoo pikkutytölle, ettei tämän kehdossa 
ole oikea lapsi tai ettei tämä tarjoile pienoisastiastostaan 
todellista ateriaa todellisille naisille.

Näin ollen pelit eivät ole sääntöjen ohjaamia ja fiktii-
visiä. Ne ovat pikemminkin joko sääntöjen ohjaamia tai 
fiktiivisiä. Sääntöjä tuntemattomalle peli saattaa näyttää 
joskus vakavalta ja saavuttamattomissa olevalta toimin-
nalta ja siis vaikuttaa kuuluvan arkielämään. Se voi kui-
tenkin siitä huolimatta tarjota hämmentyneelle ja uteli- hämmentyneelle ja uteli- ja uteli-
aalle tietämättömälle pinnan, jolle heijastaa viihdyttävä 
näytelmä. On esimerkiksi helppo kuvitella, että aikuisia 
jäljittelevät lapset siirtelevät umpimähkään kuvitteellisen 
shakkilaudan todellisia tai kuviteltuja nappuloita ja että 
heistä on hauskaa ”leikkiä shakkia”.

Tämän käsittelyn tarkoituksena on määrittää 
kaikkien pelien suurin yhteinen nimittäjä, pelin luonne. 
Käsittelyn etuna on, että samaan aikaan voidaan myös 
korostaa pelien moninaisuutta ja laajentaa hyvin tuntu-

vasti kokonaisuutta, jonka osina niitä tavallisesti käsi-
tellään. Erityisesti pyrin näillä huomautuksilla liittämään 
kokonaisuuteen kaksi uutta aluetta: vedonlyönnin ja 
sattumapelien alueen sekä mimiikan ja tulkitsemisen 
alueen. Oli miten oli, on lukuisia pelejä ja huvituksia, 
jotka pelin määritelmät jättävät edelleen syrjään tai joihin 
ne soveltuvat vain epätäydellisesti: niitä ovat esimerkiksi 
leijanlennätys ja hyrrä, palapelit, pasianssit ja sanaristikot, 
karuselli, keinu ja tietyt tivolin huvitukset. Tähän seikkaan 
on vielä palattava. Toistaiseksi edeltävät analyysit sallivat 
määritellä pelin toiminnaksi, joka on olennaisesti:

1 – vapaata: pelaajaa ei voi pakottaa osallistumaan 
pelin menettämättä puoleensavetävää ja hauskaa ole-
mustaan;

2 – erillistä: se rajautuu tiettyyn etukäteen sovittuun 
tilaan ja aikaan;

3 – epävarmaa: sen kulkua ei voi määritellä eikä sen tu-
losta päättää etukäteen, koska tietty tarpeellisen luovuuden 
toimintavapaus jää välttämättä pelaajan aloitteen varaan;

4 – tuottamatonta: se ei luo hyödykkeitä eikä rikkautta 
eikä minkäänlaista uutta ainesta. Lukuun ottamatta pe-änlaista uutta ainesta. Lukuun ottamatta pe-. Lukuun ottamatta pe-
laajien kesken tapahtuvaa varallisuuden siirtymistä pelin 
lopputilanne on sama kuin tilanne pelin alussa;

5 – sääntöjen ohjaamaa: alisteista konventioille, jotka 
sulkeistavat tavanomaiset lait ja pystyttävät hetkellisesti 
uuden lainsäädännön, jolla ainoana on merkitystä;

6 – fiktiivistä: siihen liittyy erityinen tietoisuus toissi-
jaisesta todellisuudesta tai suoraan sanoen epätodellisuu-
desta arkielämään verrattuna.

Nämä eri piirteet ovat täysin muodollisia. Ne eivät 
ota kantaa pelien sisältöön. Kaksi viimeksi mainittua – 
sääntö ja fiktio – vaikuttavat kuitenkin miltei sulkevan 
toisensa pois. Tämä osoittaa, että niiden määrittämien 
asioiden ominaislaatuun kuuluu toisenlainen jaottelu ja 
että ne ehkä jopa edellyttävät sellaista. Tämä vaadittu ja-
ottelu ei pyrkisi ottamaan huomioon vain niitä piirteitä, 
jotka asettavat pelin kokonaisuudessaan muuta todelli-
suutta vastaan, vaan myös piirteet, jotka jakavat pelit to-
dellakin palautumattoman omaperäisiin ryhmiin.

Suomentaneet Tapani Kilpeläinen  
& Maria Valkama

(alun perin Définition du jeu teoksessa Roger 
Caillois, Les jeux et les hommes. Tark. & laaj. p. Gal-

limard, Paris 1967, 31–44.)

Viitteet
1 Leikkivä ihminen. Yritys kulttuurin leikkiaineksen määrittelemiseksi 

(Homo Ludens. Versuch einer Bestimmung des Spielelements 
der Kultur, 1944). Suom. Sirkka Salomaa. WSOY, Helsinki 
1984. Sivulta 39 löytyy vähemmän rikas mutta myös vähemmän 
rajoittava määritelmä: ”Leikki on vapaaehtoista toimintaa tai 
askarointia, joka suoritetaan määrätyissä ajan ja paikan rajoissa 
vapaaehtoisesti hyväksyttyjen, mutta ehdottomasti sitovien sään-
töjen mukaan; se on oma tarkoitusperänsä, ja sitä seuraa jänni-
tyksen ja ilon tunne sekä tietoisuus jostakin, mikä on ’toista’ kuin 
’tavallinen elämä’.”

2 Paul Valéry, Tel quel, II, Paris, 1943, 21.


