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pitävät yllä – itse asiassa länsi-
maiset hyötyvät kärsivistä kehi-
tysmaalaisista, koska se saa hy-
väntekeväisyyttä harjoittavan 
tuntemaan itsensä sankariksi 
tai pyhimykseksi. 

Kirjassa luodataan humanita-
rismin ja ihmisoikeuksien histo-
riaa. Aiemmin ihmisyys ei pii-
loutunut universaalin ja kas-
vottoman humanitarismin kaa-
puun. Humanitarismi tulee an-
tiikin Rooman sanasta humani-
tas. Roomassa homo humanus 
erotettiin homo barbaruksesta. 
Maailmaa valloittavat rooma-
laiset olivat ihmisiä ja heidän 

kohtaamiensa ja valloittamien-
sa kulttuureiden asukkaat bar-
baareja. Koko historia on mei-
dän päiviimme asti erilaisten ih-
misyyksien kamppailua – jokai-
nen haluaa esittää edustavansa 
aitoa ja alkuperäistä ihmisyyttä, 
koska ihmisyys tulee arvohierar-
kiassa heti jumalan jälkeen. 

Kirjassa viitataankin tähän 
historialliseen kamppailuun ja 
kysytään, että jos ihmisyys on 
valmis, luonnon tai jumalan an-
tama, miksi sen puolesta pitää 
taistella kynin ja miekoin. 

Hyvän tekeminen ja valta 
-kirjan ansio ja eroavuus muis-

ta alan kirjoista on siinä, että se 
paljastaa tämän puolueellisuu-
den ja vallankäytön liikuttavan 
ja sääliin vetoavan retoriikan al-
ta, jossa vallankäyttö esiintyy 
humanitarismina ja hyvänteke-
misenä. Kirjoittajien ansio on 
myös se, että monet heistä työs-
kentelevät tai ovat työskennel-
leet kirjassa käsitellyissä järjes-
töissä. Toivottavasti itsekriitti-
nen henki leviää kirjan välityk-
sellä myös laajemmin hyvän te-
kemiseen keskittyviin järjestöi-
hin.

Voittamisen pakko ja kirous

JARKKO ESKOLA

Ranskan ympäriajon, Tour de 
Francen, pyöräilyn ehdotto-
masti arvostetuimman kansain-
välisen kilpailun seitsemänker-
taisen voittajan, jo legendak-
si nousseen Lance Armstrong-
in ura päättyi lopullisesti tämän 
kirjan julkituloon. USA:n an-
tidopinglautakunta (USADA) 
riisti häneltä kertyneen todis-
tusaineiston perusteella kaikki 
Tour de France -voitot, ja hä-
net julistettiin elinikäiseen kil-
pailukieltoon. Kirja meni pai-
noon 15. elokuuta 2012, sen 
kirjoittamisen ja tietojen tarkis-
tamisen kestettyä kaksi vuotta.  
Kirjan jälkisanat on kirjoitettu 
helmikuussa 2013, jolloin Arm-
strong oli jo nöyrtynyt tunnus-

tamaan julkisesti Oprah Win-
freyn suorassa TV-haastattelus-
sa syyllistyneensä EPOn, tes-
tosteronin, kortisonin, kasvu-
hormonin ja toistuvien veren-
vaihtojen käyttöön saavuttaak-
seen voitot tuossa kolmiviikkoi-
sessa, rankassa ja raskaassa kil-
pailussa. Kirja paljastaa yli kym-
menen vuotta jatkuneen laaja-
alaisen, systemaattisen doping-
käytön ja siihen liittyneen jouk-
kueita ja niiden jäseniä sitoneen 
”omertan”, vaikenemisen ja kai-
ken kieltämisen kulttuurin. Kir-
ja on jo saanut Englannin vuo-
den 2013 Urheilukirja-palkin-
non. 

Kirja on samalla Tyler Hamil-
tonin, Ateenan olympialaisissa 

pyöräilyn kultamitalin voitta-
neen ja Lance Armstongin lä-
himmän joukkuekumppanin, 
omakohtainen elämäkerta. Sii-
nä tämä kerran Armstrongin lä-
hiystävä ja joukkuetoveri vuo-
dattaa julkisuuteen kilpapyö-
räilyn vaietut salaisuudet, sen 
dopingmaailman salat, teknii-
kat, lääkärit, metodit ja nii-
hin liittyvän vaikenemisen, sa-
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laamisen ja kieltämisen kult-
tuurin. Hamilton jäi itse kiin-
ni veridopingista vuonna 2004. 
Hän oli jättänyt jo pari vuot-
ta aiemmin Armstrongin U.S. 
Postal -joukkueen kehitytty-
ään Armstrongin omaa voittoa 
uhkaavaksi pyöräilijäksi ja jou-
duttuaan täten kilpailijana hä-
nen epäluulonsa kohteeksi. Ha-
milton yritti vielä paluuta mut-
ta totesi joutuneensa jo sivurai-
teelle, leimatuksi ja muiden syr-
jimäksi. Syyllisyyden paino ai-
heutti hänelle vakavan depres-
sion ja avioeron. Kun Yhdysval-
tain oikeusviranomaiset  alkoi-
vat  tutkia  Armstrongia ja hä-
nen dopingkulttuuriaan, Tyler 
Hamilton päätti tehdä täyden 
tunnustuksen. Koko kirja pe-
rustuu hänen kertomukseensa 
ja sen totuudellisuuden tarkis-
tamiseen. 

Doping on ollut kilpapyö-
räilyä tahrannut epäily koko 
1990-luvun lopun ja 2000-lu-
vun alkupuolen. Useat kärki-
pään nimet ovat jääneet kiinni, 
useita kilpailijoita on kuollut, ja 
heidän kuolemiinsa on liittynyt 
epäilyjä erilaisista väärinkäyttö-
aineista. Monet ovat myös jättä-
neet kilpailu-uran vähin äänin. 
Jotkut joukkueet ovat näyttä-
neet ajoin yllättävän ylivoimai-
silta, joskus äkillisiä keskeytyk-
siä ja epäonnistumisia on ka-
saantunut. Nämä ovat herättä-
neet epäilyjä laajemmastakin ai-
neiden käytöstä. 

Kolme viikkoa kestävä Rans-
kan ympäriajo lienee eräs vaati-
vimmista urheilusuorituksista. 
Joka päivä poljetaan noin 200 
kilometriä keskinopeuden ol-
lessa yli 40 kilometriä tunnissa. 
Useina päivinä on äärimmäisen 
vaativia nousuja Alpeilla tai Py-
reneillä, ja päivän ajot päätty-
vät useimmiten nopeatempoi-
siin kirikamppailuihin. On to-

dettu, että pääjoukon keskino-
peus lisääntyi vuosikymmenes-
sä useita kilometrejä tunnissa, 
mikä viittaa huomattavaan te-
honnousuun. Kirjan todistuk-
sen mukaan 1990-luvun puo-
livälistä lähtien EPOn käyt-
tö näytti nostavan yksilökoh-
taisesti tehoa noin 12–15 pro-
senttia. Kun EPOn käytön val-
vonta tehostui 2000-luvun alus-
sa, pyöräilijät siirtyivät dopin-
gissa EPOn mikroannosteluun 
ja samanaikaiseen oman veren 
täydennyskäyttöön, verensiir-
toihin. Veren hemoglobiinin ja 
hapenottokyvyn vahvistaminen 
näillä keinoilla mahdollisti no-
peuden ja kestävyyden lisäänty-
misen. Dopingkulttuurin taus-
talla olivat italialaiset ja espan-
jalaiset lääkärit, jotka veren ha-
penottokykyä mitaten ohjasi-
vat eri aineiden yksilöllistä an-
nostelua ja käyttöä. Siinä sivus-
sa he ansaitsivat miljoonien tu-
lot, jotka oli sidottu pyöräilijöi-
den menestymiseen.

Verisiirtoihin liittyy tekni-
siä riskejä, ja sellainen aiheutti 
myös Hamiltonin kiinnijäämi-
sen. Lance Armstrongin ja U.S. 
Postal -joukkueen dopingkult-
tuuri oli tarkoin hiottu ja tekni-
sesti toimiva. Henkilökohtaises-
ti Armstrong joutui lähes 500 
kertaa testatuksi, eikä aivan sel-
vää positiivista tulosta saatu ko-
ko aikana. Hamiltonin kuva-
us antaa kuitenkin yksityiskoh-
taisen selvityksen siitä, miten 
testausten välttäminen ja muu 
”cover-up” kokonaisuudessaan 
toimi. 

Kirja on kuin salapoliisiker-
tomus, josta selviää mm. Arm-
strongin hämmästyttävän laa-
ja ja monipuolinen verkostoi-
tuminen ja siihen liittynyt val-
lankäyttö. Valta ei koskenut 
vain oman joukkueen doping-
kulttuurin vaan myös pyöräi-

lyn kansainvälisen liiton ja sen 
valvontaorganisaation manipu-
lointia. Verkkonsa kautta Arm-
strongin yhteydet ulottuivat 
myös suoraan Yhdysvaltojen se-
naattiin ja jopa presidenttiä lä-
hellä olevaan piiriin. Poliittinen 
puuttuminen Lance Armstron-
gia koskevaan tutkintaan kes-
keytti yllättäen juridisen tut-
kinnan. Näytti jo siltä, että hän 
välttää ilmitulon ja sitä seuraa-
vat rangaistukset. Vain USA:n 
antidopingkoneiston erillinen 
prosessi johti lopulta sellaiseen 
paineeseen, ettei tutkintaa enää 
saatu keskeytettyä. Tyler Hamil-
tonin ja Daniel Coylen kirja ja 
sen aineisto varmisti lopullisesti 
koko systemaattisen dopingjär-
jestelmän paljastumisen ja joh-
ti Lance Armstrongin tuomitse-
miseen.

Hamilton vertaa kirjansa pää-
tösluvussa totuuden voittoa lu-
mivyöryyn, joka aiheutuu pie-
nestä lumimäärän lisäyksestä ja 
vähäisestä ilmaston lämpenemi-
sestä, mutta joka liikkeelle lähti-
essään aiheuttaa valtavan ja en-
nakoimattoman muutoksen tai 
tuhon. Hän esittää, että kan-
sainväliseen pyöräilyyn pitäisi 
perustaa totuuskomissio, jolle 
tehdyllä tunnustuksella pääsisi 
irti dopingrikoksesta ja voisi jat-
kaa ”puhtaana” uraansa.  Hän 
esittää myös dopingvalvonnan 
tehostamista ja mainosrahojen 
uudelleen suuntaamista siten, 
että luovutaan joukkuekohtai-
sesta mainonnasta ja tuetaan 
sponsoroinnilla suoraan yksi-
tyisiä urheilijoita. Muina kei-
noina hän esittää myös biolo-
gisten passien tarkkaa ja tehos-
tettua käyttöä. ”Omerta” oli-
si myös murrettava. Hamilton 
toteaa kuitenkin, että koko kil-
papyöräilyn kulttuurin muu-
tos vaatii aikaa, mutta hän pi-
tää muutosta välttämättömänä 
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ja mahdollisena.
Tyler Hamiltonin ja Daniel 

Coylen kirja avaa varmaan mo-
nien silmät, karistaa suomut ja 
vie uskon urheilun puhtaudesta. 
Kirjalla on myös mahdollisuus 
olla muutoksen avain. Se tarjo-
aa näkökulmaa myös omiin ko-
timaisiin doping-rikkomuksiin 
ja ehkä lisää ymmärrystä myös 

niihin sortuneisiin urheilijoihin 
sekä niihin menestyspaineisiin, 
joissa eri lajien huippu-urheili-
jat elävät. Se maailma, jossa do-
pingkäyttö ja toisaalta doping-
valvonta toimivat, tulee tässä 
kirjassa erinomaisesti läpivalais-
tua. Huijaajia varmaan edelleen 
on ja heitä syntyy, mutta rehel-
lisyydellä ja puhtaudellakin on 

Seurakunnat kumppaneina sosiaalista kysymystä 
ratkaistaessa

BRIITTA KOSKIAHO

Syyskuussa 2013 Sanna Lehti-
nen väitteli Helsingin yliopis-
tossa aiheenaan evankelis-lute-
rilaisten paikallisseurakuntien 
osallistuminen EU:n sosiaali-
sen rahaston paikallisiin pro-
jekteihin. Tutkimus sijoittuu 
kirkkososiologiaan. Väittelijä 
on käynyt läpi hankkeet, joissa 
jokin seurakunta Suomessa on 
ollut osallisena kunnan ja kol-
mannen sektorin EU-projektei-
hin. Keskeinen aihealue muo-
dostuu työllistämishankkeista.

Lehtisen väitöskirjassa huo-
mio kiintyy kahteen keskeiseen 
teemaan. Ensimmäinen näistä 
on seurakuntien rooli ja sen ke-
hittyminen yhteiskunnan sosi-
aalisen kysymyksen hoitamises-
sa. Tekijä ei varsinaisesti käy lä-
pi historiaa, mutta tekstistä voi 

poimia tietoja ja tulkintoja, jot-
ka antavat tästä kehityspolusta 
tietoja. 

Kirkon ja seurakuntien var-
hainen tehtävä oli julkisen hal-
linnon tehtävä paikallistasolla, 
silloin kun kuntia ei vielä ol-
lut. Paikallisseurakunta huoleh-
ti kirkollisten ja uskonnollisten 
velvollisuuksiensa lisäksi maal-
lisen hallinnon ja siten myös 
yhteiskunnallisesta sosiaalises-
ta tehtävästä, mikä kulminoi-
tui köyhäinhoitoon. Se oli var-
sinainen asiantuntija yhteiskun-
nan sosiaalisen kysymyksen hoi-
tamisessa ennen kuntalaitoksen 
syntyä.

Kun maallinen hallinto ot-
ti suuren osan julkisia hallin-
totehtäviä pois seurakunnilta 
ja antoi ne kunnille, seurakun-

nille jäi vielä hallinnollisia vel-
vollisuuksia, kuten kirkonkirjo-
jen pito ja hautausmaiden hoi-
to. Varsinainen tehtävä painot-
tui entistä enemmän uskonnol-
listen kysymysten hoitamiseen. 
Sosiaalinen kysymys jäi kuiten-
kin seurakuntien osittain hoi-
dettavaksi, mutta nyt ne valit-
sivat vapaaehtoisesti sosiaalisen 
tehtävänsä sisällön ja laajuuden. 

Lehtinen pohtii tätä sosiaalis-

vahva painoarvonsa. Se millai-
nen tasapaino kussakin urhei-
lulajissa vallitsee, on kiinni sekä 
urheilijoista itsestään että val-
vontakoneiston tehosta, mutta 
aivan erityisesti se riippuu yh-
teiskunnan ja urheiluyleisön 
omasta arvomaailmasta. 

Hieno kirja tärkeästä aiheesta.

Sanna Lehtinen 
Julkisen sektorin apulaiset, 
kansalaisyhteiskunnan 
talkoolaiset 
Suomen evankelis-luterilaiset 
seurakunnat Euroopan 
sosiaalirahaston projekteissa  
Helsingin yliopisto, Teologinen 
tiedekunta, 2013


