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Teksti: RISTO TELAMA

Kun vielä voi – vanhan henkilön 
liikuntamotivaatio

Hiihto on kuulunut vanhan henkilön liikunta
harrastuksiin aivan pienestä lapsesta lähtien. Kun 
hiihtelee itsekseen tai sopivan kaverin kanssa auto
nomia on itsesäätelyn suhteen kunnossa ja omassa 
vauhdissa haaste ja pätevyys tasapainossa. Sosiaa
linen yhteenkuuluvuus ajoi osallistumaan koulun 
ja urheiluseuran hiihtokilpailuihin, mutta heikko 
menetys ei vahvistanut pätevyyttä.

 Edellä mainitun Milhalyin mukaan saavuttaak
seen vahvan autonomian henkilön on opittava löytä
mään palkitsevia kokemuksia erilaisissa tilanteissa. 
Yksikseen hiihtävä henkilö keksi kokeilla sellaista, 
että voisiko pysytellä ohi hiihtävien ihmisten kan
nassa ainakin jonkin matkaa. Ensimmäinen haaste 
oli lihava mies. Vähän matkaa saattoi roikkua kan
noilla, mutta sitten piti luovuttaa. Sitten lähdettiin 
ohi hiihtävän pulskan naisen perään – turhaan. Vä
hän matkaa saattoi pysyä kannassa, mutta ei pitkään. 
Yritettiin roikkua myös vanhemman miehen perässä 
yhtä huonolla menestyksellä. Vielä piti yrittää sin
nitellä iäkkään naisen kannoilla, mutta ei sekään 
onnistunut. Kun viimein kerran ohi pyyhälsi musta 
mies, ei tehnyt mieli enää yrittää. Hiihdolla ei päte
vyyden tunnetta kannattanut kohentaa. 

Pää kääntyi kohti ympäröivää luontoa ja tarkkaa
vaisuus oman kehon tuntemuksiin. Haaste oli se, että 
pääsee eteenpäin ladulla omin voimin ja on hyvä olo. 
Viimeisimpien hiihtokokemusten haaste ja pätevyy
den tunne perustui siihen vahvaan tunteeseen, että 
kun vielä voi. Vielä lonkan nivelrikosta huolimatta 
hiihto onnistui järven jäällä.

Flowilmiötä harvemmin liitetään vanhan ihmisen 
liikuntaan, mutta kun vanha henkilö sairaalassa lon
kan tekonivelleikkauksen jälkeen samana päivänä 
nousi jaloilleen kyynärsauvojen avulla, hän koki 
uuden laisen flowilmiön: pitkän kivuliaan liikkumi
sen kauden jälkeen oli mahdollista liikkua omin 
voimin, ja jopa portaissa

Palatkaamme vanhan ihmisen arkeen. Millä eväillä 
voi ylläpitää autonomian, pätevyyden ja sosiaalisen 
yhteen kuuluvuuden tunnetta? Kannattaa muistaa 
Csikszentmihlyin toteamus, että kaikki, mitä pys
tymme tekemään on mahdollisesti nautittavaa. Sa
moin Bertrand Russelin havainto: kannatta oppia 
olemaan välittämättä omista puutteistaan.

RISTO TELAMA 
Liikuntapedagogiikan emeritusprofessori
Jyväskylän yliopisto

E
M

E
R

IT
U

S
 I

H
M

E
TT

E
LE

E Nuorena tutkijana vanha henkilö oppi lii
kuntapsykologiasta, että liikuntaharras
tuksen kulmakiviä ovat koettu autono
mia, koettu pätevyys ja koettu sosiaalinen 

yhteenkuuluvuus. 
Ehkä se oli sosiaalinen yhteenkuuluvuus, mikä sai 

henkilön nuorena innostumaan jalkapallosta, mutta 
vain harrastuksena, ei vakavana seuramatsikilpai
luna. Autonomian ja pätevyyden kokemista varmisti 
se, että sai pelata tuttujen kavereiden kanssa, eikä 
kentän laidalla ollut kukaan huutamassa ohjeita tai 
käskyjä.

Aika varhain henkilökohtaiset taipumukset ohja
sivat enemmän telinevoimisteluun kuin pallopelei
hin. Uusien temppujen oppiminen tarjosi runsaasti 
pätevyyskokemuksia ja itsesäätelyn tunne oli vahva. 
Sosiaalinen yhteenkuuluvuus toteutui pienessä ryh
mässä. En milloinkaan harjoitellut yksin. Porukan 
edistyessä sosiaalinen yhteenkuuluvuus lisääntyi 
kavereiden suoritusten varmistuksessa ja auttamises
sa. Murrosiässä sosiaalinen yhteenkuuluvuus alkoi 
vahvistaa motivaatiota käydä treeneissä Radiomäen 
kentän rekillä, kun samaan aikaan siellä oli käynnis
sä Viipurin Reippaan yleisurheiluharjoitukset. Har
joituksissa oli mukana kaunis pikajuoksija Helena, 
jonka kanssa saattoi lähteä kentältä pois.  

Iän myötä telinevoimistelu harrastuksena jäi pois, 
mutta salissa tuli vierailtua muista syistä usein. Aina 
piti kokeilla, vieläkö kippi onnistuu. Eräänä päivänä 
se ei onnistunut. Piti tietysti yrittää uudestaan, mutta 
ei. Henkinen pettymys ja ärsyyntyminen oli suurta ja 
se oli lähinnä kognitiivista, kun ei voinut ymmärtää, 
miksi  se  ei mene, vaikka pätevyyden tunne oli vielä 
vahva. Se oli ensimmäinen aavistus ikääntymisestä, 
vaikka sitä ei silloin siksi hyväksynyt tai tajunnut.

Mihaly Csikszentmilayi, joka vieraili aikoinaan 
Jyväskylässäkin, on kirjoittanut paljon flowilmiöstä, 
mikä perustuu aika paljon toiminnan haasteen ja 
pätevyyden suhteeseen.  Sen perusideana on vanha 
psykologinen totuus, että toiminnan nautinto ja 
motivaatio on parhaimmillaan silloin, kun haaste eli 
tehtävän vaikeus on oikeassa suhteessa pätevyyteen 
ja taitoon. Ja kun haaste on erittäin kova ja pätevyys 
siihen riittää saattaa tuloksena olla flowilmiön 
koke minen. 

Kannattaa muistaa Csikszentmihlyin toteamus, että kaikki, 

mitä pystymme tekemään on mahdollisesti nautittavaa.


