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TIIVISTELMÄ 

 

Suihkonen, T. & Virolainen, K. 2002. Mikä lasta liikuttaa? Lasten liikuntamotivaatio ja 

muut liikkumiseen vaikuttavat tekijät lasten kokemina. Kasvatustieteen pro gradu -

tutkielma. Opettajankoulutuslaitos. Jyväskylän yliopisto. 

 

Lasten ja nuorten kuntotekijät ovat viime vuosikymmeninä heikentyneet. Vastoin 

yleistä käsitystä lasten liikunnan harrastaminen ei kuitenkaan ole tutkimusten mukaan 

vähentynyt. Lasten fyysisen kunnon huonontumista selitetään elämäntapojen ja 

liikuntakulttuurin muutoksilla. Lasten arki ei sisällä yhtä paljon liikuntaa kuin ennen ja 

liikuntasisällöt ovat muuttuneet kevyemmiksi. Lasten liikunnan tutkijoiden 

huolenaiheena on lasten jakautuminen yhä selvemmin hyvin liikunnallisiin ja erittäin 

passiivisiin lapsiin. Säännöllisen liikunnan ja fyysisesti aktiivisen elämäntavan 

myönteiset vaikutukset terveyteen ovat yleisesti tiedostettuja, joten ponnistelut 

liikunnan lisäämiseksi ovat perusteltuja.  

  Tämän tutkimuksen tarkoitus oli selvittää lasten liikkumiseen vaikuttavia tekijöitä, 

erityisesti lasten liikuntamotivaatiota. Tutkimuksessa tarkastellaan lasten liikkumiseen 

vaikuttavia tekijöitä ja arvioidaan Nuoren Suomen järjestämää Liikuntaseikkailu 

maapallon ympäri -kampanjaa  keväällä 2002. Aineiston keruu tuotti sekä määrällistä 

että laadullista aineistoa. Määrällisen aineiston muodostaa tutkimuksemme kartoittava 

osuus, johon kuuluvat Nuoren Suomen kyselylomakkeella kerätty tieto sekä oppilaiden 

liikunnanseurantakortit. Laadullista aineistoa ovat viides- ja kuudesluokkalaisten lasten 

teemahaastattelut.  

    Tulosten mukaan lapset kokevat liikunnan itselleen merkitykselliseksi ja lasten 

käsitys liikunnasta on erilainen kuin aikuisten. Lasten liikkumiseen vaikuttaa erityisesti 

lapsen vanhemmat ja iän myötä kavereiden merkitys lisääntyy. Tärkeimpiä 

liikuntamotiiveja lapsille ovat sisäiseen haluun ja tarpeeseen liikkua, terveyteen, 

sosiaalisuuteen, ulkomuotoon ja välineellisiin tekijöihin liittyvät motiivit. 

Liikkumattomuuden syiksi lapset kokevat motivoitumattomuuden liikuntaa kohtaan ja 

liikunnan toteutustapaan liittyvät syyt. Myös lapsen kokemalla pätevyydellä ja 

liikuntatilanteiden sosiaalisella ilmapiirillä on vaikutusta lasten liikuntamotivaatioon.    

  Tämän tutkimuksen tuloksia voivat hyödyntää kaikki lasten liikunnan parissa 

työskentelevät henkilöt. Tulokset auttavat ymmärtämään lasten liikkumiseen vaikuttavia 

tekijöitä ja lasten motivoitumista tai motivoitumattomuutta liikuntaa kohtaan.  



Avainsanat: fyysinen aktiivisuus, Liikuntaseikkailu, liikuntamotivaatio,                   

koettu pätevyys, tavoiteorientaatio  
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1 JOHDANTO 

 

 

 

Mediassa keskustellaan aika ajoin lasten liikkumiseen liittyvistä huolenaiheista. Tänä 

päivänä löytyy paljon niin koti- kuin ulkomaistakin tutkimusta lasten liikunnan tilasta. 

Tutkimusten mukaan kuntoerot lasten ja nuorten välillä ovat viime vuosikymmeninä 

kasvaneet. Yllättävää on kuitenkin se, ettei lasten liikunnan harrastaminen ole 

tutkimusten mukaan vähentynyt, pikemminkin päinvastoin. Tämän tutkimuksen 

tarkoituksena on selvittää, minkä tekijöiden lapset kokevat vaikuttavan liikkumiseensa.  

   Lasten ja nuorten kunnon huonontumista selitetään muun muassa 

elämäntapojen ja liikuntakulttuurin muutoksilla. Lasten ja nuorten fyysinen aktiivisuus 

on pienentynyt yhteiskunnassamme tapahtuneiden muutosten vuoksi. Pakollista 

liikkumista ei enää ole niin paljon kuin aikaisemmin ja lasten osallistuminen fyysisiin 

töihin on harvinaista. Kodeissa ja lasten lähiympäristöissä liikunnan mahdollisuudet 

ovat vähentyneet, sillä aikuiset ovat muokanneet ympäristöä omiin tarpeisiinsa. 

Lähiympäristöt ovat muuttuneet turvattomammiksi ja itsenäinen liikkuminen paikasta 

toiseen on tänä päivänä turvattomampaa kuin ennen. Esimerkiksi monen lapsen 

koulumatkat kulkevat vilkkaasti liikennöityjen teiden kautta ja vanhemmat kuljettavat 

turvallisuussyistä lapsensa kouluun. (Kujala 2001, 6.) Kunnon alentumista voidaan 

selittää myös sillä, että harrastustoiminnan parissa kestävyysliikunta liikunnan sisältönä 

on vähentynyt. Uusiksi lajeiksi lasten ja nuorten keskuudessa ovat nousseet lajit, joissa 

taito, tasapaino ja tarkkuus muodostavat liikunnan olennaisen sisällön. (Mäenpää 2002, 

15.) Osaltaan lasten ja nuorten fyysistä aktivisuutta on vähentämässä myös monet 

mahdollisuudet hankkia erilaisia elämyksiä ja kokemuksia liikkumattakin. Tietokoneet 

ja televisio tarjoavat maailman, johon pääsee itseään fyysisesti rasittamatta. (Kujala 

2001, 4.)  

   Liikuntakasvatuksen suurimpana haasteena voidaan pitää lähes täysin 

passiivisia lapsia ja nuoria. Erot liikunta-aktiivisuudessa koululaisten välillä ovat 

kasvaneet ja oppilaat jakautuvat yhä selvemmin hyvin liikunnallisiin ja erittäin 

passiivisiin. Vähän liikkuvia lapsia on kasvava ja keskiarvosta loittoneva määrä. 

Peruskoulun ensimmäisillä vuosiluokilla heitä on noin kymmenen prosenttia, mutta 

peruskoulun loppuvaiheessa jo 15 - 25 prosenttia ikäluokasta. Liikunnallisuuden 

polarisoitumista voidaankin pitää suurempana ongelmana kuin kuntotekijöiden 
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keskiarvojen suhteellisen hidasta muutosta viime vuosikymmenistä tähän päivään. 

(Hämäläinen, Nupponen, Rimpelä, A. & Rimpelä M. 2000, 5; Nupponen, Telma & 

Laakso 1997, 5.)  

   Säännöllisen liikunnan ja fyysisesti aktiivisen elämäntavan myönteiset 

vaikutukset terveyteen alkavat olla jo yleisesti tiedostettuja. Liikunnasta katsotaan 

olevan hyötyä elämänkaaren kaikissa vaiheissa. (Vuori & Miettinen 2000, 94.) 

Seurantatutkimukset osoittavat, että lapsuuden ja nuoruuden liikunta-aktiivisuus 

ennustaa liikunnallisuutta aikuisiässä (Nupponen ym.1997, 7). Näin ollen voimavaroja 

on keskitettävä nimenomaan lasten fyysisen aktiivisuuden lisäämiseen. Terveyden 

ylläpitäminen liikunnan avulla on kansanterveydellinen kysymys, joten yhteiskunnan 

ponnistelut liikunnan lisäämiseksi ovat perusteltuja. 

   Tämän yhteiskunnallisen ongelman pohjalta meille heräsi kiinnostus tutkia 

lasten liikkumiseen vaikuttavia tekijöitä. Tähän ilmiöön paneudumme tutkimalla 

erityisesti lasten liikuntamotivaatiota. Lasten liikkumista ja liikuntamotivaatiota 

selvittäviä tutkimuksia löytyy tänä päivänä melko paljon. Tutkimukset ovat kuitenkin 

määrällisiä kyselylomakkeisiin perustuneita tutkimuksia. Tarkoituksenamme onkin 

syventää tietoa lasten liikunnan erityispiirteistä ja lasten liikkumiseen vaikuttavista 

tekijöistä laadullisten tutkimusmenetelmien avulla. Tavoitteenamme on ymmärtää 

lasten liikkumista ja kuulla miten lapset itse kokevat suhteensa liikuntaan ja selittävät 

liikkumistaan. Ilmiön ymmärtämisen kautta voidaan löytää keinoja, joilla 

liikkumattomia lapsia voisi kannustaa liikkumaan enemmän. Koimme erityisen 

ajankohtaiseksi liikkumattomuuden tutkimisen lasten liikkumisen tutkimisen rinnalla, 

koska liikkumattomuuden syitä on toistaiseksi tutkittu vain vähän.    

 Nuori Suomi on jo pitkään toiminut lasten liikkumisen puolesta pyrkien 

tarjoamaan jokaiselle lapselle mahdollisuuden osallistua päivittäiseen liikuntaan. Yksi 

tuoreimmista Nuoren Suomen lasten liikkumista tukevista kampanjoista on ollut 

”Liikuntaseikkailu maapallon ympäri”, joka järjestettiin kouluissa vuoden 2002 

maaliskuussa jo toisen kerran. Tutkimme liikuntaseikkailun mahdollisuuksia vaikuttaa 

lasten liikkumiseen ja arvioimme kampanjaa myös tutkimustulostemme näkökulmasta.  
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2 LIIKUNTA TUKEE LAPSEN KASVUA JA KEHITYSTÄ 

 

 

  

Lapsuuden ja nuoruuden myönteiset liikuntakokemukset ja sisäisen liikuntamotivaation 

herääminen luovat pohjaa elinikäiselle liikuntaharrastukselle. Sekä koululiikunta että 

muu vapaa-ajan liikunta voivat parhaimmillaan antaa liikuntataitojen ja hyvän fyysisen 

kunnon lisäksi rakennusaineksia terveen itsetunnon ja sosiaalisten taitojen 

kehittymiseen sekä johdatella myös muiden terveiden elintapojen pariin. (Telama 2000, 

55.) Liikuntakasvatuksen kaksi tavoitetta ovat: oppia liikkumaan ja oppia liikunnan 

avulla. Hyvin suunnitellun ja ohjatun liikunnan avulla lapsi oppii tuntemaan oman 

kehonsa, sen osat sekä niiden käytön, eli motoriset perustaidot, joiden avulla hän pystyy 

selviytymään jokapäiväiseen elämään kuuluvusta toimista. Liikunta voi olla lapselle 

myös väline persoonallisuuden muiden osa-alueiden, kognitiivisten ja 

sosioemotionaalisten toimintojen kehittämisessä. (Luukkonen 2001, 7.) Lapsuusiässä 

liikunnan merkitys minäkäsityksen ja sosiaalisen kehityksen tukijana korostuu. 

Liikunnan merkitys onkin lapsuudessa erilainen kuin aikuisiässä. Aikuisen elämä ilman 

liikuntaa on hyväksytympää, mutta lapelle liikunta on tunnusomaista ja liikkumatonta 

lasta pidetään poikkeuksellisena. (Telama, Välimäki, Nupponen, Numminen, Sääkslahti 

& Raitakari 2001, 1382 - 1383.) 

   Tässä luvussa tarkastelemme liikunnan merkitystä lapsen kasvun ja 

kehityksen tukijana. Liikunnan merkityksen tiedostaminen on välttämätön edellytys 

pyrittäessä lisäämään liikuntaa, koska vain tiedostamalla sen hyödyt, voidaan vaikuttaa 

asenteisiin liikkumista kohtaan. Liikunnan hyödyllisyyttä pidetään itsestäänselvyytenä, 

mutta monet eivät kuitenkaan todellisuudessa tiedosta sen moninaisuutta. Myös 

yhteiskunnan taholta liikunnan merkitystä lapsille on aliarvioitu. Tämä on näkynyt 

esimerkiksi koululiikunnan tuntimäärien vähentämisenä. Liikuntakäyttäytymisen 

muutosten seuraukset alkavat näkyä koululaisissamme, mikä on nostanut aiheen 

ajankohtaiseksi myös tiedotusvälineissä. Tämän luvun tarkoituksena onkin eritellä 

liikunnan merkitystä melko yksityiskohtaisesti ja olla näin perustana koko 

tutkimuksemme tarpeellisuudelle.    
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2.1 Liikunta ja lapsen fyysis -motorinen kehitys 

 

Liikunnan merkitys lapsen kehitykselle on sitä suurempi, mitä pienemmästä lapsesta on 

kysymys (Telama ym. 2001, 1382 - 1383). Fyysinen kasvu, motorinen, kognitiivinen ja 

sosioemotionaalinen kehitys ovat kiinteässä vuorovaikutuksessa keskenään.  Fyysisellä 

kasvulla tarkoitetaan lapsen fyysisen olemuksen muuttumista eli vartalon ja sen osien 

kasvua. Motorinen kehitys tarkoittaa niitä muutoksia lapsen motorisissa toiminnoissa, 

jotka muodostuvat lapsen ja ympäristön välisessä vuorovaikutuksessa. Kognitiivinen ja 

sosioemotionaalinen kehitys kertoo lapsen toiminnan muutoksista erityisesti iän ja 

kypsymisen seurauksena. (Numminen 1996, 10 - 11.) Kasvavalle lapselle päivittäinen 

fyysinen aktiivisuus on välttämätöntä kasvun ja kehityksen tueksi. Terve lapsi saa 

riittävän määrän liikuntaa luonnollisen toimintansa kautta, eikä hänelle tarvitse erikseen 

kehitellä toimintaa, jossa hänen fyysinen aktiivisuutensa lisääntyisi. (Numminen 2000, 

51.)    

   Varhaislapsuudessa lapsen kehitystä ohjaa tarve tutkia ympäristöä, joka 

tulee mahdolliseksi lapsen oppiessa motoriset perustaidot (Telama ym. 2001, 1382). 

Motoriset perustaidot harjaantuvat fyysisen toiminnan avulla (Karvonen 2000, 33 - 34). 

Lasten olisi tärkeää oppia suorittamaan motoriset perustaidot mahdollisimman oikein ja 

taloudellisesti pystyäkseen käyttämään niitä hyväkseen päivittäisissä toiminnoissa ja 

myöhemmin lajitaitojen oppimisessa (Numminen 1996, 24 - 25). Gallahuen (1982) 

mukaan motoriset perustaidot voidaan jakaa kolmeen luokkaan: tasapaino-, liikkumis- 

ja käsittelytaitoihin (Gallahue 1982, 38 - 49). Tasapaino-, liikkumis- ja käsittelytaidot 

harjaantuvat fyysisen aktiivisuuden ja toistojen avulla. Lapselle tulisikin tajota 

mahdollisuus näiden taitojen harjoittelemiseen, muuntamiseen, yhdistelemiseen ja 

soveltamiseen erilaisissa ympäristöissä, eri vuodenaikoina ja erilaisin välinein. 

(Numminen 2000, 50.)   

   Liikkumalla lapsi kehittää myös kuntotekijöitään. Fyysinen kunto voidaan 

jakaa terveyteen liittyvään kuntoon ja suoritukseen liittyvään kuntoon. Terveyteen 

liittyvä kunto koostuu aerobisesta kestävyydestä, voimasta, lihaskestävyydestä, 

liikkuvuudesta ja kehon koostumuksesta. Suoritukseen liittyvän kunnon osatekijöitä taas 

ovat koordinaatio, tasapaino, nopeus ja ketteryys. (Hakala 1999, 129.) Liikunta tarjoaa 

lapselle luonnollisen kanavan purkaa suunnatonta energiamääräänsä. Aktiivisen 

toiminnan tuottama väsymys on luonnollista. Tällöin lapsi nukkuu riittävästi ja hyvin. 

Sen sijaan lapsi, jolla ei ole mahdollisuuksia energian purkamiseen liikunnan avulla, 
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saattaa käyttäytyä häiritsevästi, koska ei saa mahdollisuutta purkaa energiaansa muulla 

tavoin. (Numminen 2000, 51.) On todennäköistä, että lapsi, joka ei saa liikkua tarpeeksi 

ja purkaa siinä energiaansa, ei myöskään jaksa istua hiljaa paikallaan (Karvonen 2000, 

24).   

 

2.2 Liikunnan yhteys lapsen terveyteen 

 

Liikunta on tarpeellista ihmiskehon normaalille kehittymiselle ja toimintakyvylle  ja 

edistää terveyttä kaikkina ikäkausina (Vuori & Miettinen 2000, 94). Liikunnan merkitys 

terveydelle voi olla sekä ennaltaehkäisevä että kuntouttava ja sillä on todettu olevan 

myönteinen vaikutus myös eräiden sairauksien ja tautitilojen hoidossa (Vuolle, Telama 

& Laakso 1986, 19 - 20). Vaikka liikunnan harrastamisella on jo lapsuudessa merkitystä 

terveydelle, liittyvät sen merkittävimmät terveydelliset vaikutukset enemmän 

myöhempään ikään. Liikunnan puute lapsuudessa ja kasvuiässä vaikuttaa muun muassa 

pitkäaikaissairauksien kehittymiseen. (Rowland & Freedson 1994, 671 - 672.) Myös 

Välimäki ym. (1989) toteavat eräiden pitkäaikaissairauksien merkkien olevan 

havaittavissa jo lapsuusiässä. Tällaisia sairauksia ovat esimerkiksi liikalihavuus ja 

siihen mahdollisesti myöhemmin liittyvä sokeritauti, verenpainetauti, sepelvaltimotauti 

sekä nivelten kulumaviat ja selkävaivat. (Välimäki, Kvist & Viikari 1989, 55 - 56.)    

  Amerikkalaisten tutkimusten (mm. Surgeon General´s Report of Physical 

Activity and Health 1996; Healthy People 2000, 1991.) mukaan fyysinen aktiivisuus 

parantaa sekä fyysistä että henkistä terveyttä. Tutkimuksissa löydettiin yhteys muun 

muassa fyysisesti aktiivisen elämäntavan ja pienentyneen riskin sairastua 

pitkäikaissairauksiin välillä. Fyysisesti aktiivinen elämäntapa oli myös yhteydessä 

henkiseen hyvinvointiin ja parempaan koettuun elämänlaatuun. Tutkimustulosten 

mukaan pitkäaikaisimmat ja myönteisimmät terveysvaikutukset saadaan aikaan 

panostamalla fyysisesti aktiivisen elämäntavan luomiseen. (Ernst, Pangrazi & Corbin  

1998, 29.)    

  Tietämys liikunnan harrastamiseen liittyvistä arvoista, normeista, 

motivaatioista ja kokemuksista antaa perusteita olettaa, että liikunnan harrastamisella on 

myönteisiä seuraamuksia terveyteen vaikuttavien elintapojen omaksumiseen ja 

noudattamiseen. Liikunnan epäsuorat vaikutukset sairauksien riskitekijöihin, kuten 

tupakointiin, ruokailutottumuksiin, alkoholin käyttöön ja ihmissuhteisiin saattavat olla 

tärkeitä sairauksien ehkäisyssä. Liikunnan puutteen kansanterveyttä heikentävän 
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vaikutuksen suuruutta maailmanlaajuisesti kuvaa maailman terveysjärjestön WHO:n 

asiantuntijoiden arvio, jonka mukaan liikunnan puute aiheuttaa viidenneksi eniten eli 

3.9 % kaikista kuolemista eri puolilla maailmaa. (Vuori 2002, 16.) 

 

2.3 Liikunta ja lapsen psyykkinen hyvinvointi 

 

Psyykkisesti hyvinvoiva ihminen pitää elämää mielekkäänä ja arvokkaana, arvioi 

realistisesti itseään ja suorituksiaan, suhtautuu myönteisesti ja luontevasti muihin 

ihmisiin, luottaa itseensä, tuntee hallitsevansa omaa elämäänsä, ei ole ahdistunut tai 

masentunut sekä harrastaa ja on aktiivinen (Ojanen 1995, 9). Arkihavainnot ovat 

tukemassa tutkimustuloksia (esim. Ojanen 1994a) siitä, että omaehtoinen liikunta, joka 

tuottaa myönteisiä elämyksiä, on haastavaa ja sopivasti kuormittavaa, edistää psyykkistä 

hyvinvointia. Liikunnan tulee kuitenkin olla säännöllistä ja riittävän usein toistuvaa, 

jotta tähän tavoitteeseen päästäisiin. Satunnaiset liikuntakerrat voivat hetkellisesti 

kohentaa mielialaa, mutta niillä ei ole pitkäaikaisia vaikutuksia. (Ojanen 1995, 25.) 

Lapsille liikunta antaa parhaimmillaan myönteisiä kokemuksia sekä mahdollisuuksia 

tunneilmaisun ja sosiaalisten taitojen oppimiseen, joten liikunta voi tukea lapsen 

persoonallisuuden ja terveen itsetunnon kehittymistä. Liikuntaa harrastavien lasten on 

todettu kokevan muihin lapsiin verrattuna vähemmän yksinäisyyttä, ujoutta ja 

toivottomuutta. (Mertaniemi & Miettinen 1998, 35 - 36.) 

   Yleisesti ajatellaan, että liikuntaharrastus on hyväksi lapsen terveydelle ja 

persoonallisuuden kehitykselle. Urheiluharrastus tai muu liikunnan harrastaminen ei 

kuitenkaan sinänsä kasvata hyvään tai pahaan, vaan vaikutukset riippuvat siitä, miten 

urheilun vuorovaikutustilanteet on järjestetty ja miten lapsi ja hänen tarpeensa on otettu 

huomioon. Sekä oppimisilmapiiri että ohjaustavat vaikuttavat suuresti lapsen 

viihtymiseen liikuntatuokioissa, mikä on taas merkityksellinen lapsen 

liikuntaharrastuksen pysyvyyden kannalta. Tämä vaikuttaa lapsen psyykkiseen 

hyvinvointiin pidemmällä aikavälillä. (Lintunen 1995, 38.) Liikunnan merkitys 

psyykkiseen hyvinvointiin perustuu lähinnä yksilön kokemuksiin liikunnasta, jonka 

vuoksi myönteiset kokemukset liikunnasta ovat erityisen tärkeitä. Tärkeää on myös, 

mitä vaikutuksia henkilö uskoo liikuntaharrastuksella olevan itselleen, ja mitä 

elämyksiä ja kokemuksia hän liikunnasta saa. (Vuolle ym. 1986, 20.) Monille liikunta 

tuo joko liikkumisen aikana tai sen jälkeen palkitsevan hyvänolon tunteen ja moni 

kokee arkielämässään liikunnan lisäävän henkistä vireyttä ja antavan voimavaroja 
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jaksamiseen (Mertaniemi & Miettinen 1998, 35). 

    

2.4 Liikunta lapsen sosiaalisten taitojen kehittäjänä 

 

Liikunta eri muodoissaan on lapsille ja nuorille tärkeä elämysten ja kokemusten lähde 

sekä sosiaalisen toiminnan muoto (Telama 2000, 71). Sosiaalisia elämyksiä syntyy, kun 

yksilö kokee olevansa suosittu, pidetty tai arvostettu kaverien taholta. Sen lisäksi 

hienoja elämyksiä voivat olla auttaminen, avun saaminen, mahdollisuus luottaa toisiin 

ja tunne siitä, että toiset luottavat minuun. (Telama 1999a, 8.)  

Liikuntakasvatuksessa ja nuorten urheilussa nuoret liikkuvat yhdessä, 

jolloin sosiaalisen käyttäytymisen oppiminen tapahtuu vuorova ikutuksessa ryhmän 

kanssa (Telama 2000, 63). Liikunta antaa runsaasti mahdollisuuksia mielekkääseen 

vuorovaikutukselliseen yhteistoimintaan, joka on edellytyksenä kouluikäisten sosiaalis-

eettiselle kehitykselle. Eettisen kasvatuksen avulla pyritään kehittämään lapsen tai 

nuoren henkilökohtaista arvojärjestelmää, jonka pohjalta hän kykenee tekemään 

moraalisia päätelmiä ja ottamaan toiset ihmiset huomioon. (Mertaniemi & Miettinen 

1998, 14.) Automaattisesti lapset eivät liikunnan avulla kuitenkaan opi sosiaalisia taitoja 

sen enempää kuin missään muuallakaan. Jos lapsia halutaan opettaa, pitää kiinnittää 

huomiota seuraaviin asioihin: Opetus- ja harjoitusmenetelmien pitäisi olla sellaisia, että 

ne perustuvat yksilöiden väliseen yhteistyöskentelyyn ja yksilöiden omatoimisuuteen. 

Nuoria pitäisi opettaa erilaisissa peleissä toimimaan ilman erotuomaria tai olemaan itse 

erotuomareina, koska jos aikuinen toimii tuomitsijana, kiinnitetään huomio vain 

rikkomusten seuraamuksiin. Ristiriitatilanteissa pitäisi nuoria ohjata keskustelemaan. 

Kilpailujen suhdetta harjoitteluun pitäisi myös yrittää pitää kohtuullisen pienenä. 

(Telama & Laakso 1995, 288.) 

    

2.5 Liikunta ja lapsen minäkäsitys 

 

Lapsen minäkäsitys kehittyy pienestä pitäen myös liikunnan välityksellä. Mitä pienempi 

lapsi on, sitä suurempi merkitys liikunnalla on minäkäsityksen kehittymiseen. Pieni 

lapsi miettii ja kokeilee, mitä hän pystyy tekemään käsillään, jaloillaan ja vartalollaan. 

Motoriikan avulla lapsi saa tietoa itsestään ja ympäristöstään. Onnistumisen 

kokemukset tukevat positiivisen minäkuvan kehittymistä. Pienelle lapselle liikunta ja 

liikkeet ovat välineitä  itsensä ilmaisemiseen, kun sanallinen ilmaisu on vielä 
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puutteellista. Liikuntaan osallistuminen tarjoaa lapsille fyysisen pätevyyden 

kokemuksia ja on näin yhteydessä minäkäsitykseen. Toistuvat fyysisen pätevyyden 

kokemukset parantavat yksilön minäkäsitystä. (Mertaniemi & Miettinen 1998, 12 - 13.)   

Lintunen (1995) on tutkinut liikuntaharrastuksen vaikutuksia lapsen 

minäkäsitykseen sekä minäkäsityksen ja fyysisen suorituskyvyn välisiä yhteyksiä. 

Tutkimustulosten mukaan liikuntaharrastus lisäsi tyttöjen fyysisiä pätevyyden 

kokemuksia. Liikuntaa harrastavat pojat arvioivat jo alusta pitäen oman fyysisen 

pätevyytensä paremmaksi kuin liikuntaa harrastamattomat. Tulosten mukaan 13 

ikävuoteen asti liikuntaharrastukseen osallistuminen takasi korkeammat pätevyyden 

kokemukset riippumatta todellisesta liikunnallisesta suorituskyvystä. (Lintunen 1996, 

20.) Sarlin (1995) on havainnut päivittäiseen liikuntaan liittyvissä tutkimuksissaan 

koetun fyysisen pätevyyden merkityksen lapsen itsearvostukselle. Jos lapsi pitää 

liikuntaa tärkeänä ja kokee itsensä siinä hyväksi, myös hänen itsearvostuksensa on 

hyvä. (Sarlin 1995, 111 - 112.)  

  Minäkäsityksen kehittyminen voi vaikuttaa suoraan myös lapsen 

liikkumiseen. Tutkimuksissa (esim. Lintunen 1995) on havaittu, että  nuorten 

minäkäsitys heikkenee koko kouluiän ajan ja on heikoimmillaan 13 - 15 vuoden iässä. 

Minäkäsityksen heikkeneminen on osittain yhteydessä uuden kehitystason 

saavuttamiseen kognitiivisessa kehityksessä. Kouluun tullessaan lapsi oppii pikkuhiljaa 

vertaamaan itseään muihin ja näkee monet tilanteet kilpailullisina. Tämä vaikuttaa 

luonnollisesti lapsen minäkäsityksen heikkenemiseen. Lapsilla on kuitenkin edelleen 

vallalla niin sanottu ikuisen kasvun illuusio ja he kuvittelevat, että ”isona” heistä on  

mihin vain. 12 - 13-vuotias alkaa ymmärtää, että kyvyt, kapasiteetti ja harjoittelu 

vaikuttavat kaikki lopputulokseen. Tässä iässä lapsella on siis jo aikuisen ajattelukyky, 

mutta ei vielä aikuisen coping-taitoja, joilla aikuinen pystyy selittämään itselleen 

epäonnistumisen kokemuksia. Nuoret ovat hyvin haavoittuvaisia ja kielteisiä 

liikuntakokemuksia syntyy helposti. Heikkoon minäkäsitykseen liittyvät 

pätemättömyyden tunteet liikunnassa lisäävät todennäköisyyttä liikuntaharrastuksen 

lopettamiseen. (Lintunen 2000, 82 - 83.) Liikunta-aktiivisuuden taitekohta on  

12-vuotiaana, jonka jälkeen se laskee tasaisesti 15-vuotiaaksi asti. Juuri 12-vuotiaasta 

lähtien monet lapset lopettavat  liikuntaharrastuksensa. Muutos on nähtävissä sekä 

järjestetyssä että omaehtoisessa liikunnassa. (Nupponen 1997, 190 - 192.)   

    Liikunta on välttämätöntä lapsen normaalille kehitykselle. Yleisesti 

tiedostetaan liikunnan merkitys kunnon kohottamiseen, mutta sen muut merkitykset 
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ovat huonosti tiedossa. Liikunnan mahdollisuudet lapsen kasvun ja kehityksen tukijana 

ovat selvempiä liikunnan ja lasten kasvatuksen parissa työskenteleville, ei yleisesti 

yhteiskunnassamme. Amerikassa ollaan tutkimusten perusteella todettu liikunnan 

välttämättömyys lapsen terveydelle, ja siellä onkin tämän pohjalta aloitettu 

yhteiskunnallisia ohjelmia liikunnan lisäämiseksi. Suomessa liikunnan vaikutusta lasten 

kehittymiseen on tutkittu muun muassa minäkäsitykseen ja motorisen kehityksen 

näkökulmasta. Tutkimusta liikunnan merkityksestä tarvitaan edelleen, jotta saataisiin 

yhä tarkempaa tietoa liikunnan vaikutuksista. Tämä luku on pohjana myös 

tutkimusongelmalle, jossa selvitämme lasten käsityksiä liikunnan merkityksestä ja sen 

hyödyllisyydestä.     
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3 LASTEN LIIKUNTA 

 

 

 

Tässä luvussa käsittelemme lasten ja nuorten liikunnan sisältöjä. Ensiksi käsittelemme 

lasten liikkumisesta esitettyjä suosituksia. Näihin suosituksiin peilaamme suomalaisten 

lasten liikkumista luvussa 3.4, jossa käsittelemme myös yleisesti suomalaisten lasten 

liikuntatottumuksia. Luvuissa 3.2 ja 3.3 tarkastelemme koululiikunnan merkitystä lasten 

ja nuorten liikuttajina ja sitä, miten liikunta vaikuttaa lasten ja nuorten vapaa-ajan 

toimintoihin. Lopuksi käsittelemme lasten ja nuorten liikkumiseen vaikuttavia tekijöitä 

empiiristen tutkimusten perusteella.  

 

3.1 Lasten liikunnan suositukset 

 

Lasten liikuntasuositukset ovat erilaisia kuin aikuisten. Tutkijat ovat huomanneet, että 

aikuisten liikuntasuositukset eivät sovi lasten liikkumisen mittaamiseen, vaan ne tulisi 

muokata lapsille sopiviksi. Lasten liikkumisessa ei ole niinkään tärkeää fyysisen 

aktiivisuuden intensiteetti ja voimakkuus, vaan sen ajallinen kesto. (Corbin & Pangrazi 

1999, 136 - 137.) Liikuntakasvatuksella tulisi pyrkiä lasten fyysisen aktiivisuuden 

lisäämiseen, ei niinkään kuntotekijöiden parantamiseen, koska terveydellisten hyötyjen 

on tutkimuksissa todettu olevan yhteydessä juuri säännölliseen fyysiseen aktiivisuuteen. 

Fyysisellä aktiivisuudella tarkoitetaan kaikkea fyysistä toimintaa, joka kuluttaa 

energiaa. Siihen lasketaan siis esimerkiksi kävely, juoksu, pelit, auton pesu, pihatyöt ja 

siivoaminen. (Ernst ym.1998, 29 - 30.) 

Kansainvälisissä julkaisuissa on esitetty suosituksia lapsille tarpeellisista 

liikunnan määristä. Suositukset eroavat hieman toisistaan, mutta yhteistä kaikissa on 

päivittäisen liikunnan merkityksen korostaminen. Amerikkalaisten suositusten (Corbin 

& Pangrazi 1999) mukaan kouluikäisen lapsen tulisi liikkua päivittäin vähintään tunnin 

verran  kevyesti tai kohtalaisesti ja toisaalta intensiivisemmin ja rasittuen ainakin kolme 

kertaa viikossa vähintään 20 - 60 minuuttia kerrallaan. Suositusten voidaan ajatella 

täyttyvän, jos lapsi osallistuu liikuntaan ne ljä kertaa viikossa tai useammin, koska parin 

koululiikuntatunnin lisänä tämä vastaa lähes päivittäistä liikkumista. (Corbin & 

Pangrazi 1999, 137.) Euroopassa suosituksia on laadittu Iso-Britanniassa. He 

suosittelevat lapsille vähintään tunnin kestävää kohtalaista fyysistä rasitusta päivittäin. 
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Toisaalta hyvin vähän liikkuvia lapsia kehotetaan liikkumaan edes puoli tuntia 

päivittäin. Näiden harjoitusten tulisi vähintään kahdesti viikossa sisältää lihasvoimaa ja 

notkeutta kehittävää sekä luita rasittavaa liikuntaa. (Cavill, Biddle & Sallis 2001, 18.) 

Kohtuullisesti rasittavana liikuntana voidaan pitää esimerkiksi reipasta kävelyä tai 

muuta liikuntasuoritusta, josta tulee lämmin ja hieman hengästynyt olo. Intensiivisenä 

liikuntana voidaan pitää vähintään rentoa juoksua tai muuta urheilusuoritusta, josta tulee 

hengästynyt olo ja hiki. (Cavill ym. 2001, 14.)   

    Lasten liikunnan suosituksiin perehtynyt Twisk on kritisoinut suositusten 

puutteellista teoreettista taustaa. Vaikka tutkimuksissa on saatu tuloksia siitä, että 

jonkinasteinen päivittäinen liikunta on hyväksi lapsen terveydelle, ei tieteellistä näyttöä 

pidetä riittävänä suositusten tueksi. (Twisk 2001, 617 - 625.) Vastaavasti Kujalan 

mielestä nuorille voidaankin suositella päivittäistä monipuolista ja turvallista liikuntaa 

(Kujala 2001, 6). 

 

3.2 Koulu lapsen liikuttajana 

 

Yhteiskunnassamme tapahtuneet muutokset heijastuvat väistämättä myös 

koululaitokseen. Yhteiskunnan asettamiin haasteisiin on pyritty vastaamaan toinen 

toistaan seuranneilla muutoksilla ja uudistuksilla. Uudistamisen kohteena ovat olleet  

lainsäädäntö ja hallinto, opetussuunnitelmat, oppimateriaalit, arviointimenetelmät, 

koulun johtaminen ja koulutuksen rahoitusjärjestelmät. (Sahlberg 1998, 66 - 71.) 

Vuonna 1994 käynnistyi opetussuunnitelmauudistus, joka toi mukanaan uudenlaiset 

oppimis- ja tiedonkäsitykset, lisääntyneen opettajan autonomian ja yksilöllisyyden 

korostamisen opetuksessa. Opetussuunnitelmia koskevissa neuvotteluissa eri tahot 

keskustelevat jatkuvasti  koululiikunnan asemasta eri kouluasteiden ja oppilaitosten 

opetussuunnitelmissa. Liikunta on menettänyt asemaansa moniin teoria-aineisiin 

verrattuna. Liikunnan asema opetussuunnitelmassa on heikentynyt myös muissa maissa, 

liikuntatunnit ovat vähentyneet ja liikunta on jopa poistettu opetussuunnitelmista. 

(Heikinaro-Johansson 2001, 6.) Kehitys on erikoinen, koska samaan aikaan 

tutkimustieto liikunnan yksilöllisestä ja yhteiskunnallisesta merkityksestä on lisääntynyt 

ja väestön liikunnallisen aktiivisuuden ylläpitämisestä ja lisäämisestä on tullut 

merkittävä tavoite yhteiskunnassa (Telama 1999b, 44). Panostusta lasten ja nuorten 

liikuntaan ei koeta silti tärkeäksi, vaikka juuri liikunta on ainoa oppiaine, jonka avulla 

kaikki kouluikäiset lapset ja nuoret saadaan liikkumaan. Väestön liikunnallisen 
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aktiivisuuden lisäämisessä juuri liikuntakasvatuksella on avainrooli ja koululiikunta on 

liikuntakasvatuksen tärkein toteuttaja. Helposti unohdetaan myös oppilaiden mielipide. 

Liikunta on yksi pidetyimmistä oppiaineista, joka tuo vaihtelua ja virkistystä oppilaiden 

istumispainotteisiin koulupäiviin. Koululiikunnan merkitys korostuu niiden yhä 

suuremman joukon lapsia ja nuoria kohdalla, jotka liikkuvat hyvin vähän tai eivät 

ollenkaan. (Heikinaro-Johansson  2001, 6.) Vuonna 1967 kansa- ja oppikouluissa 

liikuntaa oli koulussa vielä 3 - 4 tuntia viikossa. Kolmekymmentä vuotta myöhemmin ja  

opetussuunnitelmauudistusten jälkeen vuonna 1997 ala-asteella liikuntaa oli  

1 - 2-luokilla kaksi viikkotuntia ja 3 - 6-luokilla usein kolme viikkotuntia. Peruskoulun 

myötä liikuntatuntien määrät lähtivät siis laskuun. (Heikinaro-Johansson 2001, 7.) 

Kuitenkin tiedetään, että liikuntataitojen kehittymisen tärkeimmät vuodet ajoittuvat ala-

asteikään. (Holopainen 1990, 34 - 39.)  

 Opetussuunnitelman perusteissa (Peruskoulun opetussuunnitelman 

perusteet 1994) liikunnanopetukselle asetetaan monia eri tavoitteita. Liikunnan 

opiskelun tavoitteet eivät ole juurikaan muuttuneet vuoden 1985 peruskoulun 

opetussuunnitelman perusteiden tai sitä tarkentavan liikunnan opetuksen oppaan 

tavoitteista. Tämä ei hämmästytä, koska oppiaineen opetussuunnitelmien perusteisiin 

kirjatut tavoitteet ovat olleetkin hyvin kattavia. Ne sopivat hyvin myös uudistetun 

liikunnanopetuksen kehikkoon. Toiminnan päämäärä on pelkistettynä lasten 

kasvattaminen liikkumaan ja liikunnan avulla. Vuoden 1994 opetussuunnitelmassa on 

kuitenkin luettavissa viesti muutoksesta. Jokaisen oppiaineen ja myös liikunnan tulee 

reagoida muutoksiin. Liikunnassa uuden oppimis- ja tiedonkäsityksen mukainen 

oppiaineskeskeisyydestä irtaantuminen näkyy oppilaan aktiivisen roolin ja 

osallistumisen nostamisesta tärkeäksi periaatteeksi opetuksessa. Se näkyy myös 

oppisisältöjen valintaan jätettynä väljyytenä. (Hakala 1999, 123 - 124.) Vaikka 

opetussuunnitelman perusteet ei enää määrittele ja rajaa tarkasti oppisisältöjä ja 

tavoitteita, tulee valintojen turvata oppilaiden perusmotoriikan kehittyminen sekä tarjota 

monipuolisia kokemuksia keskeisistä sisä- ja ulkoliikuntalajeista. Lajeista mainitaan 

erikseen ainoastaan kansalliseen liikuntaperinteeseen tutustuminen, kansantanssit ja 

liikkuminen luonnossa sekä turvallisuuteen liittyen uinti. (Peruskoulun 

opetussuunnitelman perusteet 1994, 107 - 111.) 

   Tutkimusten mukaan sekä liikunnan- että luokanopettajat pitävät kaikkein 

tärkeimpänä tavoitteena liikunnan ilon kokemista ja myönteisen liikunta-asenteen 

omaksumista. He arvioivat myös tämän tavoitteen parhaiten toteutuvan opetuksessaan. 
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Myönteisten koululiikuntakokemusten kautta myös muiden liikuntakasvatuksen 

tavoitteiden saavuttaminen on helpompaa. Oppilaan, joka liikuntatunneilla saa 

miellyttäviä kokemuksia liikunnasta, on varmasti helpompi omaksua liikunnallinen 

elämäntapa ja säännöllinen liikuntaharrastus. Koulussa opeteltavat lajit ovat säilyneet 

melkein samoina 1930- luvulta aina 1990- luvulla asti. Nykyään lajivalikoima on 

kuitenkin kouluissa runsas ja palloilun osuus on lisääntynyt. Koululaisille tarjotaan 

mahdollisuuksia tutustua uusiin lajeihin koululiikunnan puitteissa. (Heikinaro-

Johansson 2001, 7.) Telama muistuttaa, että myönteisimmät ja pysyvimmät 

liikuntaelämykset syntyvät usein vasta silloin, kun oppilas kokee osaavansa ja 

oppineensa jonkin taidon. Siksi perinteisiä liikuntamuotoja kannattaakin vaalia 

liikunnanopetuksessa, sillä ne edustavat suomalaista kulttuuriperintöä ja sopeutuvat 

suomalaisiin oloihin, luontoon ja vuodenaikojen vaihteluun. (Telama 1999b, 44.) 

Koulu ei ole ainoa ympäristö, missä lapset voivat sosiaalistua liikuntaan, 

mutta se on instituutio, missä opettaminen on tavoitteellista. Asiantuntijoiden 

suositusten mukainen päivittäinen liikunta ei toteudu kouluissamme pelkkien 

liikuntatuntien avulla, vaan lisäksi tarvitaan muuta liikuntaa. Säilyttääkseen 

arvostuksensa ja parantaakseen sitä, koulun liikunnalla on kuitenkin oltava selkeä 

identiteetti, jolla se erottautuu muista liikuntainstituutioista ja tuo esiin 

yhteiskunnallisen merkityksensä. (Telama 1999b, 46 - 47.) 

 

3.3 Liikunta lapsen vapaa-ajassa 

 

Vapaa-ajan liikunta pitää sisällään liikuntaharrastukset seuratoiminnassa ja 

liikuntakerhoissa sekä lasten arkiliikkumisen ja omatoimisen liikkumisen yleensä. 

Nuorten terveystapatutkimuksessa (1999) on erotettu käsitteet liikunta-aktiivisuus ja 

liikuntaharrastus. Liikuntaharrastuksella käsitetään nuorten omaan kiinnostukseen 

perustuvaa tietoista vapaa-ajan liikuntaan osallistumista, kun taas liikunta-aktiivisuus 

sisältää kaiken tahdonalaisen liikkumisen. (Hämäläinen, Nupponen, Rimpelä & 

Rimpelä 2000, 5.) Liikuntaharrastuksen merkitystä selventää kuvaus, jossa 

liikuntaharrastuksella tarkoitetaan varsinaisen koulutyön ulkopuo lella tapahtuvaa 

omakohtaista osallistumista liikuntaan. Organisoituneena se käsittää osallistumisen 

esimerkiksi urheiluseurojen tai koulujen liikuntakerhojen toimintaan. Järjestäytymätöntä 

liikuntaharrastusta on kaikki muu vapaa-aikana tapahtuva liikunta. (Nupponen 1997, 20 

- 21.) Vuolle (2000) käyttää järjestäytymättömästä liikunnasta käsitettä luonnollinen 
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liikunta. Tällä hän tarkoittaa elämyksellisesti rikasta ja lajisidonnaisuudesta vapaata 

liikunnan harjoittamista, jossa välineellä tai välineteknologialla ei ole ratkaisevaa 

merkitystä. (Vuolle 2000, 24.)  

   Tarkasteltaessa perinteistä liikunta- ja urheiluharrastusta voidaan todeta, 

että se koostuu useimmissa tapauksissa pitkistä ja monimutkaisista aikaan, välineisiin, 

paikkaan ja kanssaihmisiin liittyvistä käyttäytymisketjuista. Ketjuun kuuluu esimerkiksi 

liikuntapaikalle meneminen, vaatteiden vaihdot, liikuntasuoritus ja paluu takaisin 

lähtöpaikkaan. Ketju on altis keskeytyksille monissa kohdissa ja sen 

automatisoituminen on vaikeaa. Ketjun välittömät ärsykkeet, kuten liikuntapaikat, eivät 

ole välttämättä näkyvissä tavallisessa elinympäristössä ja itse liikuntasuoritus voi olla 

todella raskaskin, erityisesti vasta-alkajalle. Liikuntasuoritukseen voi liittyä myös 

erilaisia pelkoja. Tältä kannalta katsottuna liikunta- ja urheiluharrastusta voidaan pitää 

vaativana käyttäytymisenä verrattaessa sitä johonkin muuhun käyttäytymiseen, 

esimerkiksi television katseluun, jota ihmisten on helppo tehdä ilman ponnisteluja. 

(Laitakari & Miilunpalo 1998, 33.) Lapsen kohdalla ketjun keskeytymiseen vaikuttaa 

sekä lapsen omat että vanhempien päätökset, jolloin riski ketjun katkeamiseen 

kaksinkertaistuu. 

 Urheiluseuratoiminnan mahdollisuudet liikuntakasvatukseen ovat 

rajallisemmat kuin koululiikunnalla. Urheiluseurat eivät tavoita koko ikäluokkaa ja 

niiden on keskityttävä sekä huippu-urheiluun että nuorisourheiluun. Laakso (1994) 

näkee suurena ongelmana juuri sen, että sama organisaatio huolehtii huippu-urheilun 

kilpailullisesta ja erottelevasta järjestelmästä sekä toisaalta lasten liikuntakasvatuksesta. 

(Laakso 1994, 21.)  

 

3.4  Suomalaisten lasten liikuntatottumukset 

 

Nupponen ja Telama (1998) ovat tutkineet laajassa kouluikäisiä hyvin edustavassa 

tutkimuksessaan suomalaisten ja viiden muun Euroopan maan koululaisten liikunta-

aktiivisuutta. Tutkimus antaa paljon lisätietoa suomalaisten nuorten liikunta-

aktiivisuudesta ja antaa mahdollisuuden verrata sitä muiden eurooppalaisten nuorten 

liikunta-aktiivisuuteen. Tulosten mukaan poikien liikunnan kokonaismäärä on suurempi 

kuin tyttöjen. Kaksi kolmasosaa pojista ja puolet tytöistä täyttää kriteerin, jossa liikunta 

toistuu vähintään kaksi kertaa viikossa ja intensiivistä liikuntaa on vähintään kaksi 

tuntia viikossa. Tällainen fyysinen aktiivisuus voidaan katsoa olevan minimisuositusten 
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mukaista. Kun kriteerejä kiristetään vastaamaan Corbinin ja Pangrazin (1999) antamia 

uusimpia suosituksia neljäksi kerraksi viikossa ja kokonaismääräksi neljä tuntia, ylittyy 

määrä enää kolmasosalla pojista ja viidesosalla tytöistä. (Nupponen & Telama 1998, 45 

- 46.) Myös Nuorten Terveystapatutkimuksessa on saatu saman suuntaisia tuloksia, kun 

käytössä olivat samat vähimmäissuositukset. Vuonna 1999 suositusten mukainen 

liikunnan määrä ylittyi 39 %:lla 12 -vuotiaista pojista ja 23 %:lla samanikäisistä 

tytöistä. (Hämäläinen ym. 2000, 5 - 7.) 

Näiden tutkimustulosten mukaan noin puolet peruskouluikäisistä tytöistä 

ja vajaa puolet pojista tarvitsisi lisää liikuntaa. Suomalaiset nuoret liikkuvat kuitenkin 

vähintäänkin saman verran kuin nuoret muissa Euroopan maissa. Suomalaisille nuorille 

on tyypillistä pienempi ero liikunnan määrissä sukupuolten välillä verrattuna muihin 

maihin. Toinen suomalaisille ominainen piirre moniin Keski-Euroopan maihin 

verrattuna on yleisempi omatoimisen liikunnan määrä ja vähäisempi osallistuminen 

organisoituun toimintaan. Urheiluseurassa tapahtuvaan harjoitteluun, joka yleensä on 

säännöllisempää kuin omatoiminen liikunnan harrastaminen, osallistuu suomalaisista  

11 - 12-vuotiaista pojista noin puolet ja varttuneemmista pojista yli kolmasosa. 

Vastaavasti tytöistä urheiluseurojen toimintaan osallistuu noin kolmasosa. (Telama ym. 

2001, 1386.)    

Liikunta-aktiivisuuden suuntautumisessa ei ole viime vuosien aikana 

tapahtunut suuria muutoksia. Suosittuja lajeja ovat edelleen pyöräily, juoksu, kävely, 

hiihto, uinti ja pallopelit. (Nupponen, Halonen, Mäkinen & Pehkonen 1991, 39 - 40; 

Mäenpää 2002, 15.) Tosin kahdenkymmenen ensimmäisen lajin joukkoon ovat tulleet 

sähly, salibandy ja tytöillä ratsastus. Kilpalajeina pojat harrastavat tyttöjä enemmän  

jalkapalloa, jääkiekkoa, salibandya, koripalloa, suunnistusta, jääpalloa, laskettelua, 

lippupalloa, karatea ja moottoriurheilua. Tyttöjen kilpalajeja ovat hiihto, pesäpallo, 

lentopallo, uinti, ringette, telinevoimistelu ja suomalainen naisvoimistelu. Lajisuunnat 

ovat siis pysyneet suhteellisen samoina, eikä kovin paljon uusia lajeja ole tullut 

yleisimpien lajien joukkoon. (Nupponen & Telama 1998, 118 - 199.)  

Liikunta-aktiivisuuden vähentyminen iän mukana näyttää olevan 

yleismaailmallinen ilmiö. Väheneminen alkaa murrosiässä ja jatkuu sen jälkeenkin, 

kuitenkin pojilla pidempään kuin tytöillä. Väheneminen on runsaampaa organisoidussa 

liikunnassa kuin omaehtoisessa liikunnassa. Harrastajien määrän vähentyessä 

passiivisten nuorten määrä lisääntyy. Vähän ja paljon liikkuvien poikien 

kokonaismäärät lisääntyvät iän myötä varsinkin järjestetyssä liikunnassa. Toisin sanoen  
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pojat jakautuvat iän myötä yhä enemmän passiivisiin ja erittäin aktiivisiin. Tällaista 

yhteyttä ei ole havaittu tyttöjen liikunta-aktiivisuudessa. Eniten iän myötä lisääntyy 

vähän liikkuvien tyttöjen määrä, mutta myös paljon liikkuvien tyttöjen määrä vähenee. 

(Nupponen & Telama 1998, 48 - 49.) 

Vastoin julkisuudessa silloin tällöin esitettyjä mielipiteitä ei nuorten  

vapaa-ajan liikunta-aktiivisuudessa ole havaittu dramaattisia muutoksia viime 

vuosikymmenien aikana. Liikuntaharrastuksen määrä on viime vuosikymmeninä 

pikemminkin noussut kuin laskenut. (Kannas & Tynjälä 1998; Hämäläinen ym. 2000.) 

Nuorten Terveystapa tutkimuksessa on kerätty tietoa nuorten liikunnan harrastamisesta 

postikyselyllä joka toinen vuosi vuodesta 1977 lähtien. Tutkimuksen päätuloksia on 

liikunnan harrastamisen lievä vähentyminen vuosina 1977 - 1985 ja kääntyminen sen 

jälkeen nousuun. Liikunnan koettu rasittavuus on kasvanut tasaisesti koko 

tutkimusjakson ajan vuoteen 1995 saakka. Omaehtoinen liikunnan harrastaminen on 

pysynyt pääosin ennallaan. (Hämäläinen ym. 2000, 4 - 11.) Liikunnan harrastamisen 

lisääntymistä voidaan selittää urheiluseuraharrastusten yleistymisellä nuorten 

keskuudessa. Lajitarjonta on tänä päivänä suurempi, harrastusmahdollisuudet ovat 

monin paikoin parantuneet ja monipuolistuneet. Harjoittelu urheiluseuroissa on viime 

vuosina muuttunut mielekkäämmäksi ja ei-kilpailullisempaan suuntaan valmentajien 

ammattitaidon lisääntyessä. Tämä saattaa olla innostanut mukaan ja jäämään 

harrastukseen monia liikunnallisilta kyvyiltään heikompiakin lapsia. (Kannas & Tynjälä 

1998, 9.) Nuoren Suomen ja Suomen Gallupin toteuttama lasten ja nuorten liikunnan 

tutkimus (2002) kertoo, että lasten ja nuorten liikunnan harrastaminen on lisääntynyt. 

Nuorista 92 % ilmoittaa harrastavansa liikuntaa jossain muodossa. Tämä ei kuitenkaan 

kerro täyttä totuutta, koska samassa tutkimukseesa tuli ilmi, että lasten ja nuorten 

fyysinen kehitys ei ole kuitenkaan parantunut. Keskimääräinen paino on lievästi 

lisääntynyt ja kestävyyskunto on heikentynyt. Tätä selitetään tutkimuksessa sillä, että 

lasten ja nuorten arkiliikunta on vähentynyt ja kestävyysliikunnan osuus liikunnan 

sisältönä on vähentynyt. Tilalle on tullut uusia liikuntalajeja, kuten rulla- ja 

lumilautailu, joissa taito, tasapaino ja tarkkuus muodostavat olennaisen osan liikunnan 

sisällöistä. (Mäenpää 2002, 15.)   

   Nupponen ja Telama (1998) ovat tutkineet nuorten vapaa-ajan viettoa ja 

löytäneet tutkimuksissaan muutamia vapaa-ajanviettoryhmiä. Ryhmien ajanviettotavat 

erosivat toisistaan, mutta olivat ryhmän sisällä samankaltaisia. Ryhmittelyn perusteena 

olivat vapaa-ajanviettotavat ja niiden koettu tärkeys. He jakoivat vapaa-ajan vieton 
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ulottuvuudet urheiluharrastuksiin, peli- ja katseluharrastuksiin, velvollisuus- ja 

hyötytehtäviin, ajanviettoon ja juhlimiseen ystävien kanssa sekä viidenteen 

harrastusryhmään, joka sisältää muun muassa taideharrastuksia. Suomalaisista lapsista 

ja nuorista voitiin erottaa viisi ryhmää: velvollisuudentuntoiset yleisaktiivit, liikkujat, 

videopelaajat, velvollisuudentuntoiset taideharrastajat ja yleispassiivit. Vapaa-

ajanviettoryhmitysten perusteella voidaan vertailla kunkin ryhmän liikunta-aktiivisuutta. 

Liikunta-aktiivisimpia olivat odotetusti liikkujat, mutta lähes yhtä paljon liikkuivat 

yleisaktiivit. Sen sijaan kolme muuta ryhmää olivat varsin vähän liikkuvia. Selvästi 

vähiten liikunta harrastivat videopelaajat. Tytöt olivat aktiivisempia vapaa-ajanvietossa 

kuin pojat. Yleisaktiivien ryhmässä tyttöjä oli selkeä enemmistö. Sen sijaan 

videopelaajista ja liikkujista löytyi enemmän poikia. Suomessa osa nuorista liikkuu 

järjestetyn liikunnan piirissä, mutta on myös paljon nuoria, joille omaehtoinen liikunta 

on keskeinen liikkumistapa. Tätä voidaan pitää suomalaisten erityispiirteenä 

verrattaessa tutkimuksessa mukana olleisiin muihin Euroopan maihin. Lapset ja nuoret 

harrastavat siis liikuntaa hyvin eri tavoin ja se tulisi ottaa huomioon 

liikuntakasvatuksessa. Tarjotun liikunnan tulisi olla monipuolista sekä sisällöiltään että 

menetelmiltään. (Nupponen & Telama 1999, 10 - 16.)     

    Myös koululaisten kuntoa on seurattu 1960- luvulta lähtien. Yleisimmät 

Suomessa käytetyt koululaisten kunnon mittarit ovat olleet istumaannousu eri 

muodoissaan, eteentaivutus istuen, vauhditon pituushyppy tai 5- loikka. Käytetyin 

kestävyyskunnon mittari kouluissa on edelleen Cooperin testi. Tuorein valtakunnallinen 

kuntotutkimus on LIKES- tutkimuskeskuksen keväällä 2001 suorittama tutkimus. Siinä 

mitattiin eri puolella Suomea 17 koulussa 1042 oppilaan kuntoa samoilla seitsämällä 

kuntomittarilla kuin vuonna 1976 tehdyssä tutkimuksessa. Vuonna 1976 otos käsitti yli 

2000 nuorta. Verrattaessa vuoden 2001 tutkimuksen tuloksia vuonna 1976 tehtyyn 

kuntotutkimukseen voidaan todeta etenkin koululaisten kestävyyskunnon heikentyneen. 

Myös poikien käsien lihasvoima on heikentynyt. Kaikissa kuntosuorituksissa 

keskiarvotulokset eivät kuitenkaan laskeneet, esimerkiksi tyttöjen notkeus oli jonkin 

verran parantunut. Merkittävin ja huolestuttavin muutos oli kuitenkin hajonnan 

kasvaminen kaikissa kuntotehtävissä ja lähes kaikilla luokka-asteilla. Yksilöiden väliset 

erot ovat kasvaneet systemaattisesti vuodesta 1976 vuoteen 2001. Merkitseviä hajontoja 

olivat esimerkiksi lihaskuntoon ja notkeuteen liittyvissä tehtävissä. (Nupponen & 

Huotari 2002, 6 - 9.) 
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   Kuntotekijöiden laskun syynä ei siis voi olla liikuntaharrastuksen 

vähentyminen, koska myös tässä tutkimuksessa saatiin tuloksia siitä, että harrastamisen 

määrä on hieman noussut. Sen sijaan lajien suosiossa havaittiin muutoksia. Vuosien 

1976 ja 2001 aineistosta kävi ilmi, että osallistujien määrät ovat laskeneet varsinkin 

maastohiihdossa, yleisurheilussa, suunnistuksessa, luistelussa, uinnissa, tanssissa, 

jalkapallossa, jääkiekosssa, pesäpallossa, sulkapallossa ja lentopallossa. Tilalle ovat 

tulleet sähly, salibandy, lumi- ja rullalautailu sekä kuntosaliharjoittelu. Nämä muutokset 

yhdessä arkiliikunnan vähenemisen kanssa ovat eräs todennäköinen syy kunnon 

joidenkin osa-alueiden laskuun. Nuorison eriytyminen vapaa-ajan vieton suhteen 

(Nupponen & Telama 1998) on toinen selkeä syy muutoksiin. Liikunnallisesti 

passiivisten ryhmässä on hyvin erilaisia syitä liikkumattomuudelle.Vaikka kunnon lasku 

ei olekaan katastrofaalista, ovat Nupponen ja Huotari huolissaan siitä, osaavatko kaikki 

koululaiset pitää huolta fyysisestä toimintakyvystään. (Nupponen & Huotari 2002, 6 - 

9.)  

 

3.5 Lasten liikkumiseen vaikuttavia tekijöitä 

 

Lasten liikkumiseen vaikuttavia tekijöitä on tutkittu etenkin ulkomaisissa tutkimuksissa 

mutta myös Suomessa. On mielenkiintoista tarkastella niitä tekijöitä, joiden on todettu 

olevan yhteydessä lasten liikkumiseen.  

 Lapsen sukupuolella näyttäisi olevan merkitystä liikunnan määriin. Pojat 

ovat fyysisesti aktiivisempia kuin tytöt. Liikkumisen määrä vähenee molemmilla 

sukupuolilla iän myötä mutta tytöillä väheneminen on kuitenkin suurempaa kuin pojilla. 

(Wold & Anderssen 1992, 353 - 356.) Sukupuolten väliset erot liikkumisessa johtuvat 

siitä, että tytöillä on vähemmän tilaisuuksia osallistua fyysisesti aktiiviseen toimintaan 

kuin pojilla. Sosiaalis-kognitiivisen oppimisen teorialla voidaan myös selittää 

sukupuolten välisiä eroja. Pojat saavat enemmän kannustusta liikunnallisiin toimintoihin 

osallistumisesta kuin tytöt. Näihin tekijöihin vaikuttaa suuresti muun muassa 

kulttuuriset erot. (Bandura 1997, 28 - 32.) 

Vanhempien merkitystä lastensa liikkumiseen on tutkittu monissa eri 

yhteyksissä. Fyysisesti aktiiviset roolimallit ja vanhempien kannustaminen liikkumaan 

vaikuttavat lasten liikkumiseen. (Surgeon general´s report on physical activity and 

health 1996.) Myös vanhempien sosioekonomisen taustan esimerkiksi koulutuksen ja 

ammatin on todettu olevan yhteydessä lasten liikkumisen määriin (Yang, Telama & 
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Laakso 1996, 285 - 287).  Tämä on luonnollista, koska juuri vanhemmat ovat lasten ja 

nuorten suurimpia sosiaalistajia ja roolimalleja. Perhekulttuuri vaikuttaa luonnollisesti 

lapsen arvomaailman kehittymiseen. On esimerkiksi tutkimustuloksia siitä, että 

vanhempien harrastuksiin kuljettaminen johtaa niiden lasten korkeampaan fyysiseen 

aktiivisuuteen, kuin niiden lasten, joita ei harrastuksiin kuljeteta. (Hoefer, McKenzie, 

Sallis, Marshall & Conway 2002, 120.) Myös Suomessa on tutkittu vanhempien 

merkitystä lapsen liikunnan harrastamiseen. Liikuntaharrastuksesta voi vanhempien 

ohjauksessa kehittyä tietoista ja tarkoituksenmukaista toimintaa (Hämäläinen ym. 2000, 

4 - 5). Kouluiän aikana vanhempien merkitys vähenee kavereiden merkityksen 

lisääntyessä. Kilpaurheilua harrastavilla nuorilla vanhempien tuki säilyy kuitenkin 

merkittävänä. (Telama ym. 2001, 1386 - 1387.) Liikuntaharrastuksen jatkuvuuden 

perusteena lapsuudesta aikuisuuteen on todettu olevan se, että harrastuksen täytyy 

perustua nuoren omaan kiinnostukseen, sillä murrosiässä nuorten liikunta-aktiivisuus 

vähenee (Hämäläinen ym. 2000, 4 - 5). Lasten omaehtoisuutta liikunnan 

harrastamisessa tukee myös Taylorin (1999) tutkimus. Hänen mukaansa 

liikuntaharrastuksiin pakotetut ja siitä kielteisiä liikuntakokemuksia saaneet lapset ovat 

usein passiivisia liikkumaan aikuisenakin (Taylor 1999, 118 - 121). 

  Tutkimuksissa on löydetty myös heikko yhteys lapsen koulussa 

menestymisen ja fyysisesti aktiivisen elämäntavan välille. Yhteys heikon 

koulumenestyksen ja liikkumattoman elämäntavan välillä on ollut voimakkaampi kuin 

hyvän koulumenestyksen ja liikunnallisen elämäntavan välillä. Hyvän 

koulumenestyksen ja liikunnallisesti aktiivisen elämäntavan yhteys saattaa olla myös 

seurausta liikunnan avulla parantuneesta henkisestä terveydestä ja itsetunnosta. 

(Tremblay, Inman & Willms 2000, 320 - 321.) 

    Tässä luvussa on esitelty lasten liikunnalle esitetyt suositukset, lasten 

liikuntaympäristöt sekä suomalaisten lasten liikunnan tilanne. Lasten liikunnan 

suositusten määrä ei toteudu pelkästään koululiikunnan avulla vaan lapset pitäisi saada 

osallistumaan liikuntaan myös vapaa-ajalla. Selvitämme tutkimuksessamme lasten 

käsityksiä riittävästä liikunnan määrästä ja onko lasten käsitykset yhteneviä liikunnan 

suositusten kanssa. Selvitämme myös lasten kokemuksia koululiikunnasta ja 

harrastustoiminnasta.  
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4 MOTIVAATIO LASTEN LIIKKUMISEN TAUSTALLA 

 

 

 

Tässä luvussa käsittelemme liikuntamotivaatiota. Ensiksi käsittelemme lasten ja nuorten 

liikuntamotiiveja niistä tehtyjen tutkimusten valossa. Erittelemme liikuntamotiivit 

liikkumis- ja liikkumattomuusmotiiveihin. Luvuissa 4.3 ja 4.4 käsittelemme 

tavoiteorientaation ja koetun pätevyyden merkitystä liikuntamotivaatioon, koska nämä 

ovat nykyisin tutkituimpia teorioita liikuntamotivaatioita selvitettäessä. (Jaakkola 2002, 

101).  

 

4.1 Liikuntamotivaatio 

 

Liikuntamotivaatiota koskeva tutkimus pyrkii vastaamaan kysymykseen, mikä saa 

ihmiset liikkumaan ja mikä heitä liikunnassa kiinnostaa. Liikuntamotivaatio voidaan 

jakaa yleismotivaatioon ja tilannemotivaatioon. Yleismotivaatiolla tarkoitetaan 

toiminnan pysyvä luonteista tavoitteellisuutta tai pysyvää kiinnostusta tiettyä toimintaa 

kohtaan. Esimerkkinä yleismotivaatiosta voidaan mainita henkilön halu harrastaa 

liikuntaa terveydellisistä syistä. Tilannemotivaatiolla taas tarkoitetaan niitä päätöksiä, 

joita henkilö tekee kussakin toimintatilanteessa. Tilannemotivaatiosta riippuu loppujen 

lopuksi se, osallistuuko henkilö toimintaan ja miten intensiivisesti hän sitä tekee. 

Tilannemotivaatioon vaikuttavat henkilön yleinen kiinnostus toimintaan eli 

yleismotivaatio, tilanteessa olevat yllykkeet ja toimintamahdollisuudet. (Telama 1986, 

151.) 

   Motivaation ajatellaan syntyvän yksilön sisäisten ja sosiaalisten tekijöiden 

yhteisvaikutuksesta. Sisäisiin tekijöihin kuuluvat yksilön ajatukset, arvot ja uskomukset 

ja sosiaalisiin tekijöihin taas erilaiset vuorovaikutustilanteet. Näiden lisäksi sosiaalinen 

ympäristö, esimerkiksi liikuntatunnin opetustapahtuma ja siellä oleva 

motivaatioilmasto, vaikuttavat yksilön  motivoitumiseen tai vastaavasti 

motivoitumattomuuteen liikunnassa. (Jaakkola 2002, 101.) Se, lähteekö henkilö tietyssä 

tilanteessa harrastamaan liikuntaa, riippuu paitsi hänen yleisestä kiinnostuksestaan 

liikuntaa kohtaan, myös sellaisista tilannetekijöistä kuin säätilasta, välineiden helposta 

saatavuudesta ja harrastuspaikan etäisyydestä. Mitä vaikeampaa osallistuminen tietyssä 

tilanteessa on, sitä voimakkaampi täytyy henkilön yleismotivaation olla, jotta hän 
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ryhtyisi toimimaan tilannemotivaatiotekijöiden heiketessä. (Telama 1986, 151.) 

   Lapset kokevat urheilun ja liikunnan emotionaalisesti varsin voimakkaasti. 

Elämykset ja kokemukset ovat etupäässä positiivisia, mutta ne saattavat olla myös 

voimakkaasti negatiivisia. Lapsen kehityksen kannalta keskeisiksi käsitteiksi nousevat 

positiiviset elämykset ja viihtyminen sekä toisaalta negatiiviset elämykset, 

viihtymättömyys ja ahdistuneisuus, jotka kaikki ovat yhteydessä persoonallisuuden 

kannalta tärkeään itsearvostukseen. Viihtymisen kannalta tärkeitä käsitteitä ovat koettu 

pätevyys, pätevyysalueen tärkeys ja urheilussa koetut haasteet, joihin vaikuttavat 

aikuisten asettamat odotukset, sosiaalinen ympäristö ja motivaatioilmasto. (Liukkonen 

1996a, 11.)  

    

4.2 Lasten ja nuorten liikuntamotiivit 

 

Lasten ja nuorten liikuntamotiiveja on tutkittu paljon, mutta liikkumattomuuden syitä 

sen sijaan vähän. Tutkimuksissa on pääasiassa käytetty määrällisiä tutkimusmenetelmiä. 

Tiedot on kerätty kyselomakkeiden avulla ja tutkittu otos on ollut suuri. Tutkimukset, 

joissa liikuntamotiiveja on tutkittu, ovat olleet usein laajempia liikuntaa ja elämäntapaa 

käsitteleviä tutkimuksia, ja liikuntamotiivit ovat olleet vain yksi osa kokonaisuudesta. 

Liikuntaa harrastavat ja liikunnallisesti aktiiviset lapset ja nuoret on ollut helpompi 

tavoittaa ja siksi liikkumattomuuden syitä on saatu vain vähän selville. 

   Lasten ja nuorten liikkumisen motiivit voivat kehittyä ja muuntua 

toiminnan aikana. Lapsi voi aloittaa liikunnan, koska kaveritkin harrastavat ja 

todetessaan liikunnan harrastamisen olevankin rentouttavaa ja mukavaa, hän voi jatkaa 

harrastustaan välittämättä kavereiden harrastuneisuudesta. Jos hänen 

liikuntasuorituksensa paranee harrastuksen aikana huomattavasti, hän saattaa kiinnostua 

liikunnasta myös kilpailumielessä. Liikuntamotivaation kannalta oleellista on tarpeiden 

ja motiivien suhde toimintaan. Tarpeet ja motiivit kehittyvät sekä muuntuvat 

toiminnassa psykologisen suuntauksen mukaan. Sama tarve voi saada tyydytyksen 

useissa eri toiminnoissa ja sama toiminta voi tyydyttää useita eri tarpeita. Esimerkiksi 

tarve fyysisen kunnon kohentamiseen saa ihmisen liikkumaan ja siitä tulee hänen 

liikuntamotiivinsa. (Telama 1986, 152 - 153.) Liikuntamotiivit voivat olla 

kognitiivisesti tai emotionaalisesti virittäytyneitä. Liikuntamotivaatio voi syntyä ja 

kehittyä kognitiivisena prosessina siten, että ihminen pohtii liikunnan merkitystä 

itselleen ja asettaa itselleen tavoitteita, jotka liittyvät esimerkiksi terveysvaikutuksiin. 
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Jos liikuntamotivaatio on sen sijaan emotionaalisesti virittynyt, liikunnassa on oleellista 

jonkin tunnetilan saavuttaminen. (Sarlin 1995, 55.) 

   Useimmissa lasten ja nuorten liikuntamotiiveja käsittelevissä 

tutkimuksissa lasten ja nuorten tärkeimmiksi liikuntamotiiveiksi ovat nousseet 

terveyteen liittyvät tekijät. Näihin terveyteen liittyviin tekijöihin sisältyvät sekä 

liikunnasta saatu hyvänolon tunne että fyysisen kunnon merkitys ja kunnon 

kohottaminen terveyttä edistävinä tekijöinä. Tällaisia tuloksia ovat saanut muun muassa 

Tähtinen, Rinne, Nupponen ja Heinonen (2002), Nupponen ja Telama (1998) sekä 

Nupponen ym. (1991). ”Liikunta ja liikunnallisuus osana 11 - 16-vuotiaiden nuorten 

elämäntapaa” -tutkimuksessa (1998) vertailtiin kuuden Euroopan maan nuorten 

liikkumista, elämäntapaa ja motorista kuntoa. Eurooppalaisista nuorista 51 % piti 

kuntoa erittäin tärkeänä motiivina liikkumiselleen. Suomalaiset nuoret pitivät kunnon 

merkitystä liikuntaan motivoivana tekijänä vähemmän merkityksellisenä kuin 

esimerkiksi belgialaiset nuoret, vaikka terveyteen ja hyvään fyysiseen kuntoon liittyvät 

tekijät ovatkin suomalaisten nuorten yleisimpiä liikuntamotiiveja. Pojille kuntotekijät 

liikuntaan motivoivina tekijöinä olivat hiukan tärkeämpiä kuin tytöille. (Nupponen & 

Telama 1998, 74.) Virkistyminen ja rentoutuminen liikunnan avulla liittyvät läheisesti 

terveydellisiin tekijöihin. Nämä motiivit on eroteltu Nupposen ym. (1991) ja Tähtisen 

ym. (2002) tutkimuksissa. Lapset ja nuoret nostivat virkistymisen ja rentoutumisen 

liikunnan avulla neljän tärkeimmän liikuntamotiivin joukkoon. Niiden merkitys 

motivaatiotekijöinä lisääntyi iän myötä.  

   Sosiaalisuusmotiivi eli ystävien tapaaminen ja yhdessäolo on 

tutkimuksissa (Tähtinen ym. 2002; Nupponen & Telama 1998; Nupponen ym. 1991) 

ollut myös tärkeimpien liikuntamotiivien joukossa. Nupposen ja Telaman (1998) 

tutkimustuloksissa 31 % nuorista piti yhdessäoloa erittäin tärkeänä motiivina 

liikkumiselle. Belgian koululaisille yhdessäolon motiivi oli erityisen tärkeä. 

Suomalaiset tytöt pitivät yhdessäoloa tärkeänä, kun taas pojilla sen merkitys liikuntaan 

motivoivana tekijänä oli vähäisin vertailluista maista. (Nupponen & Telama 1998, 77 - 

78.) Kavereiden merkitystä liikuntaan motivoivana tekijänä tukee myös tutkimustulos 

harrastamattomuuden syistä. Yksi tärkeimmistä syistä oli Nupposen ym. (1991) 

tutkimuksessa se syy, ettei kaveritkaan harrasta. (Nupponen ym. 1991, 50.) Tähtisen 

ym. (2002) tutkimuksen mukaan sosiaalisuusmotiivi on kuitenkin menettänyt asemiaan 

liikuttajana verrattuna aiempiin vuosikymmeniin. Vielä 1980- luvulla sosiaalisuus oli 

kilpailullisuuden ohessa lasten ja nuorten tärkein liikuntamotiivi. (Tähtinen ym. 2002, 
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52.) 

   Kilpailumotiivilla on sekä myönteinen että kielteinen merkitys liikuntaan 

motivoivana tekijänä. Nupposen ja Telaman (1998) tutkimuksessa kilpailumotiivi oli 

yhdessäolomotiivin kanssa toiseksi tärkein liikuttaja eurooppalaisilla nuorilla. 31 % 

nuorista piti sitä erittäin tärkeänä motiivina liikkumiselleen. Motiivissa oli eroa sekä 

sukupuolten että luokka-asteiden välillä. Pojat sekä nuoremmat oppilaat pitivät kilpailua 

tärkeämpänä kuin tytöt ja vanhemmat oppilaat. Kilpailumotiivin painotus oli suurinta 

Tsekissä ja Unkarissa ja vähäisintä Suomessa. (Nupponen & Telama 1998, 75 - 76.) 

Myös Nupposen ym.(1991) tutkimuksessa todettiin, että kilpailun merkitys motiivien 

muodostajana vähenee iän myötä. Vaikka tässä tutkimuksessa kilpailumotiivi oli 

edustettuna liikuntaan motivoivana tekijänä, se oli syynä myös harrastamattomuudelle. 

(Nupponen ym. 1991, 50.) 

    Ulkomuotomotiivi on myös nuorille tärkeä liikuntaan motivoiva tekijä. 

Nupposen ja Telaman (1998) tutkimustuloksissa tässä motiivissa oli suurimmat erot 

maiden välillä. Suomalaisilla prosenttiosuus oli vähäisin (5%) ja virolaisilla korkein 

(32%). Kaikissa maissa poikien luvut olivat korkeampia kuin tyttöjen. (Nupponen & 

Telama 1998, 79.) Myös Nupposen ym. (1991) tutkimuksessa vartalon ulkomuodon 

parantaminen oli lasten ja nuorten tärkeä liikuntamotiivitekijä. Tutkimuksessa 

havaittiin, että nuorten ulkomuodon parantamismotiivi kasvoi iän lisääntyessä. 

(Nupponen ym. 1991, 49.) Muita tutkimuksissa saatuja lasten ja nuorten 

liikuntamotiiveja ovat olleet liikunnan elämyksellisyys, ulkona oleminen, luonnossa 

liikkuminen ja liikunnan kivuus. (Tähtinen ym. 2002, 52; Nupponen ym. 1991, 49.) 

      Nupposen ym. (1991) ”Tehostetun koululiikunnan” tutkimuksessa 

tutkittiin myös liikunnan harrastamattomuuden motiiveja. Tutkijat tekivät oman mittarin 

tähän osioon, koska harrastamattomuuden motiiviluokituksia ei ole tehty Suomessa 

paljoa. He perustivat luokituksensa Borisovan ja Podalkon (1975) motiiviluokitukseen. 

Liikunnan harrastamattomuutta oppilaat perustelivat tutkimuksessa eniten sillä, että aika 

kuluu muissa harrastuksissa ja sillä, etteivät ole liikunnallisia tyyppejä. Muita syitä 

olivat väsyminen liikunnassa, kilpailu, liikunnan tylsyys ja kun kaveritkaan ei harrasta. 

(Nupponen ym.1991, 48 - 50.) Myös Karvinen pitää urheilutoiminnan keskittymistä 

kilpailutoiminnan pyörittämiseen yhtenä syynä, joka karsii lapsia pois harrastuksen 

parista. (Karvinen 1998, 11). Pangrazin mukaan yksilön fyysisen aktiivisuuden 

ylläpitämisen motivoimiseksi pitäisikin liikunnassa korostaa osallistumista kilpailun ja 

kunnon kohottamisen sijaan. Hän pitää tärkeänä, että liikunnasta asetettavat tavoitteet 
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ovat yksilöllisiä ja saavutettavissa olevia. (Pangrazi 1994, 76 - 77.)  

   Vähäistä liikunnan harrastamista voidaan selittää joko tunnevaltaisilla tai 

rationaalisilla syillä. Yleensä syyt tiedostetaan ja selitykset jaetaan sen mukaan, pitääkö 

henkilö syynä itseään vai ympäristöään. Itsestä johtuvia syitä voi olla esimerkiksi 

vähäinen kiinnostus liikuntaa kohtaan tai muut harrastukset ja ympäristöstä riippuva syy 

voi taas olla esimerkiksi harrastusmahdollisuuksien puute. (Telama 1986, 154.) 

Liikunnan harrastamattomuuden yksilöllisistä esteistä merkittävimpiä ovat liikuntaa 

kohtaan tunnetut kielteiset arvostukset ja asenteet (Vuolle 2000, 42). Ihmisellä on 

vahvoja ennakkoasenteita eri liikuntamuotoja kohtaan. Harrastusmahdollisuuksista ei 

aina ole tarpeeksi tietoa ja vaikka tietoa olisikin, ei liikunta-aktiivisuus ole kaikilla niin 

säännöllistä, että se vaikuttaisi myönteisellä tavalla päätökseen liikuntaharrastuksen 

aloittamisesta. (Lipponen 1995, 44.)  

 

4.3 Koetun fyysisen pätevyyden merkitys liikuntamotivaatiolle 

 

Motivaatioteorioille on yhteistä minäkäsityksen merkityksen korostaminen 

motivaatiotekijänä. Minäkäsitystä pidetään tärkeänä käyttäytymisen selittäjänä, mikä 

vaikuttaa ihmisen tapaan tulkita kokemuksiaan. Ihmiselle luonteenomaisena piirteenä 

nähdään tarve olla parempi ja yltää parempiin tuloksiin. Liikunta on suorituspainotteista 

toimintaa, jossa pääasiallinen toiminnan motiivi onkin viime kädessä pätevyyden 

kokeminen.  Koettua pätevyyttä säätelevät subjektiiviset onnistumisen ja 

epäonnistumisen kokemukset, jotka eivät aina vastaa objektiivista suoritustulosta.  

(Liukkonen 1998, 35 - 36.)  

   Harterin (1978) suoritusmotivaatiomallissa koettu fyysinen, sosiaalinen ja 

kognitiivinen pätevyys sekä yleinen itsearvostus nähdään tärkeinä itsearvioinnin 

ulottuvuuksina. Suoritusmotivaatiomalli on moniulotteinen malli, joka ottaa huomioon 

ympäristön, palkitsemistoiminnot, erilaiset motiivirakenteet, optimaalisen haasteen ja 

näistä saatujen kokemusten sekä koetun pätevyyden yhteydet suoritusmotivaatioon. 

Teoria pohjautuu Whiten (1963) suoriutumismotivaatiomalliin. Harter laajensi Whiten 

mallista suoriutumismotivaatio-käsitettä kehityspsykologiseen suuntaan ja alkoi käyttää 

suoriutumis-termin (effectance) sijasta suoritus-termiä (competence) halutessaan 

korostaa tuotoksen merkitystä prosessin sijaan. Harter korostaa positiivisten tekijöiden 

merkitystä sisäisen suoritusmotivaation muodostumisessa. Motivoitumiseen vaikuttavat 

sekä sisäiset että ulkoiset tekijät. Sisäisiä tekijöitä ovat yksilön onnistumisen 
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kokemukset suorituksissa ja ulkoisia tekijöitä esimerkiksi kavereiden, opettajan tai 

valmentajan kannustaminen. Näistä ulkoisista tekijöistä Harter käyttää käsitettä 

sosiaalinen tuki. Saatuaan riittävän määrän positiivista vahvistamista lapsi vähitellen 

sisäistää kaksi ratkaisevaa järjestelmää: itsepalkitsemisjärjestelmän ja tavoitteellisten 

päämäärien asettamisjärjestelmän. Itsepalkitsemisjärjestelmä kannustaa lasta 

tavoitteellisiin päämääriin. Harterin mukaan koetulla kontrollilla on myös yhteys 

koettuun pätevyyteen. Jos lapsi kokee itsensä päteväksi, hänellä on tunne sisäisestä 

kontrollista, eikä hän syytä muita epäonnistumisistaan, vaan katsoo itse olevansa 

vastuussa sekä onnistumisista että epäonnistumisista. Lapsen kannustaminen, 

positiivinen arviointi ja palaute johtavat sisäisen kontrollin tunteeseen. 

Sisäistämisprosessin edetessä riippuvuus ulkoisesta sosiaalisesta vahvistamisesta 

vähenee ja käyttäytymistä alkavat määrätä sisäiset palkkiot ja sisäinen motivaatio. Sen 

sijaan jos lapsi saa negatiivista vahvistamista, tulee ulkoisesta motiivista käyttäytymistä 

ensisijaisesti ohjaava tekijä. (Harter 1978, 34 - 62.) Harterin tutkimusten tärkeimmät 

tulokset voidaan tiivistää seuraavaan perusolettamukseen: Lapsi, joka on sisäisesti 

motivoitunut joko kognitiivisella, sosiaalisella tai fyysisellä toiminta-alueella, kokee 

itsensä suhteellisen päteväksi tällä alueella ja ottaa itse vastuun onnistumisistaan ja 

epäonnistumisistaan (Sarlin 1995, 51). Harterin teoria on yleisin tutkimusten taustalla 

käytetty teoria selvitettäessä minäkäsityksen yhteyttä liikuntamotivaatioon.  

   Sarlin (1995) on tukeutunut Harterin suoritusmotivaatiomalliin tutkiessaan 

päivittäisen liikuntakasvatuksen merkitystä lasten fyysiseen minäkuvaan ja 

liikuntamotivaatioon. Hän liittää taitoon ja kuntoon liittyvien itsearviointien lisäksi 

koettuun fyysiseen pätevyyteen myös kokemukset omasta kehosta. Sarlin tarkoittaa 

fyysisellä pätevyydellä sitä, millaiseksi lapsi arvioi omaa kuntoaan, taitoaan, fyysisiä 

ominaisuuksiaan ja suoriutumistaan liikunnassa. Samaa tarkoittavana 

rinnakkaisilmauksena voidaan käyttää myös käsitteitä fyysinen minäkäsitys, koettu 

liikunnallinen pätevyys ja koettu liikunnallinen minäkäsitys. Sarlin havaitsi 

tutkimuksessaan, että päivittäisen liikunnan kokeilu oli vaikuttanut erityisesti poikien 

koetun fyysisen pätevyyden muuttumiseen realistisemmaksi. Näin päivittäisellä 

liikunnalla vaikuttaisi olevan merkitystä positiiviselle persoonallisuuden kehittymiselle. 

Lapsen tulisi siinä vaiheessa, kun hänellä on vielä positiivinen käsitys itsestään, oppia 

arvostamaan realistisesti omaa kuntoaan ja taitojaan, jotta hän sietäisi myös 

epäonnistumisiaan paremmin. Jos käsitys muuttuu realistiseksi vasta lähellä murrosiän 

kriisivaihetta, voi sillä olla negatiivinen vaikutus varsinkin liikunnassa heikoimmille 
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oppilaille. Oppilaiden käsitykset itsestään vaihtelevat ala-asteen aikana vielä melko 

paljon, mutta yläasteella ne ovat jo melko pysyviä. Ala-aste aikana luotuja käsityksiä 

onkin vaikeaa myöhemmin muuttaa, joten ala-asteen liikuntakasvatuksella on ratkaiseva 

merkitys positiivisen ja realistisen minäkäsityksen rakentamisessa. (Sarlin 1995, 121 - 

122.)    

   Suoritusmotivaatioteoriaa voidaan lähestyä tavoiteorientaatiomallin 

näkökulmasta. Se keskittyy pätevyyden osoittamiseen suoritustilanteissa. 

Suoritusmotivaation kannalta oleellisena tekijänä voidaan pitää koettua pätevyyttä ja 

sen arvioinnin kriteerejä. Tavoiteorientaatio on yhteydessä opetustilanteiden 

kognitiiviseen ja affektiiviseen tulkintaan. (Liukkonen 1996b, 5.) 

  

4.4 Sosiaalisen ympäristön merkitys liikuntamotivaatioon motivaatioilmasto- ja                  

      tavoiteorientaatioteorioiden näkökulmasta 

 

Liikuntatapahtuman sosiaalisen ympäristön on tutkimuksissa todettu vaikuttavan 

yksilön liikuntamotivaatioon (Jaakkola 2002, 101). Sosiaalista ympäristöä voidaan 

kuvata motivaatioilmaston käsitteellä, jolla tarkoitetaan tilannekohtaista psykologista 

ympäristöä, joka vaikuttaa siihen, miten osallistujat kokevat toiminnan (Liukkonen, 

Telama, Jaakkola & Sepponen 1997, 13). Motivaatioilmasto voi olla hyvin erilainen, 

riippuen siellä vallitsevasta tavoitesuuntautuneisuudesta. Liikuntatilanteen voi järjestää 

sellaiseksi, että siellä korostuu minäsuuntautuneesti vertailu muihin tai 

tehtäväsuuntautuneesti oppiminen ja suoritusten parantaminen. (Lintunen 2002, 9.)  

Tavoiteorientaatio tarkoittaa sitä tapaa, jolla  ihminen arvioi pätevyyttään 

ja määrittelee menestystään taitoa vaativissa tehtävissä. Pätevyyden tunteita voi saada 

kahdella eri tavalla: tehtävä- ja minäsuuntautuneesti. Tehtäväsuuntautuneet ihmiset 

kokevat onnistuneensa oppiessaan jotain uutta tai kokevat kehittyneensä suorituksessa. 

Minäsuuntautuneet vertaavat itseänsä muihin eli pätevyyden kokeminen perustuu 

vertailuun muihin. Koska tehtäväsuuntautuneet ihmiset käyttävät itse asetettuja 

tavoitteita ja kriteereitä määritellessään pätevyyttään, heille kehittyy pätevyyden 

kokemuksia todennäköisemmin kuin minäsuuntautuneille ihmisille. 

Minäsuuntautuneiden ihmisten pätevyyden kokemukset riippuvat siitä, miten he 

menestyvät vertailussa muihin. Pätevyydenkokemukset ovat haavoittuvampia, koska 

menestymiseen vaikuttavat monet itsen ulkopuolella olevat asiat. (Duda 1997, 5.) 

Tutkimusten mukaan huoli menestymisestä ajaa minäsuuntautuneet urheilijat 
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käyttäytymään epäurheilijamaisesti ja huijaamaan urheilussa useammin kuin 

tehtäväsuuntautuneet. Toisaalta minäsuuntautuneisuus ei ole ongelma, jos urheilija on 

tilanteesta riippuen sekä minä- että tehtäväsuuntautunut. (Lintunen 2002, 8.)   

Luonteenpiirteet ja tilannetekijät vaikuttavat siihen, millainen 

tavoitesuuntautuneisuus ihmisellä on. Minä- ja tehtäväsuuntautuneisuus ovat kaksi 

erillistä piirrettä ja ne voivat olla ihmisellä  erilaisina yhdistelminä. (Jaakkola 2002, 27 - 

28.) Tällaisen ajattelutavan on todettu olevan melko pysyvä ominaisuus. Se on opittu 

ajatusmalli, joka muodostuu lapsen kehityksen aikana kotoa, koulusta ja 

urheiluharrastuksista saadun mallin mukaiseksi. Pienet lapset ovat luonnostaan 

tehtäväsuuntautuneita. Kouluikään tullessaan lapsi osaa jo verrata itseään muihin, mutta 

ei vielä ymmärrä, että lopputulokseen vaikuttaa harjoittelun lisäksi kyvyt. 

Liikuntamotivaation kannalta tämä on hyvä, koska lapset keskittyvät yrittämään ja 

harjoittelemaan uskoessaan, että voivat oppia kaiken harjoittelemalla paljon. Vasta  

12 - 13-vuotiaana lapsi osaa ajatella minäsuuntautuneesti ymmärtäessään, että 

lopputulokseen vaikuttaa yrittämisen lisäksi myös monet muut tekijät. 

Liikuntamotivaation kannalta on vahingollista, jos nuori on hyvin huolissaan 

menestymisestään verrattuna muihin, koska riski kokea pätemättömyyden tunteita 

kasvaa. Olivatpa nuoret minä- tai tehtäväsuuntautuneita, voivat ohjaajat vaikuttaa 

heidän ajatuksiin ja toimintaan liikuntatilanteisiin luomansa motivaatioilmaston kautta. 

(Lintunen 2002, 9.)  

   Koettu motivaatioilmasto on yhteydessä liikunnassa viihtymiseen, 

ahdistuneisuuteen ja uskomuksiin menestymisen syistä sekä koululiikunnassa että 

urheilutoiminnassa. Tehtäväsuuntautuneessa ympäristössä viihdytään ja ollaan 

vähemmän ahdistuneita kuin kilpailusuuntautuneessa ilmastossa. (Lintunen 2002, 8.) 

Tehtäväsuuntautuneeseen motivaatioilmastoon pyrkiminen on välttämätöntä 

koulutoiminnassa, jossa olosuhteet ovat optimaaliset oppilaiden vertailulle. Erityisen 

tärkeänä tehtäväsuuntautunutta motivaatioilmastoa pidetään nuoruusiässä, jolloin 

pätevyyden kokemukset ovat vähäisimmillään. Se on tärkeää myös kaikkien ala-aste -

ikäisten kohdalla, koska silloin lasten minäkäsityksessä tapahtuu suuria muutoksia. 

(Hakala 1999, 60.)    

     Tehtäväorientoituneen motivaatioilmaston luomisella liikuntatilanteisiin 

korostetaan henkilökohtaista kehittymistä, jolloin itsetunto ei ole uhattuna. Tällä on 

merkitystä lapsen henkiseen kasvuun, urheilutoiminnassa pysymiseen ja sisäisen 

motivaation kehittymiseen. (Lintunen 2002, 9.) Liukkonen (1998) on tutkinut 
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tavoiteorientaatioiden yhteyttä nuorten pelaajien viihtyvyyteen jalkapalloharrastuksessa. 

Pelaajat vastasivat sarjaan kyselylomakkeita, joiden avulla arvioitiin 

tavoiteorientaatioita, motivaatioilmastoa, koettua fyysistä kyvykkyyttä ja viihtyvyyttä 

harjoituksissa. Tehtäväsuuntautunut itsevertailuun ohjaava motivaatioilmasto oli 

voimakkaimmin yhteydessä lasten viihtyvyyteen. Alhainen koettu pätevyys ei ollut 

yhteydessä viihtyvyyteen, mikäli motivaatioilmasto koettiin tehtäväsuuntautuneeksi. 

Pelaajien tavoiteorientaatio sääteli sitä, miten he kokivat valmennuksen 

motivaatioilmaston. Tulokset osoittavat, että tehtäväsuuntautuneen motivaatioilmaston 

luominen on tärkeää nuorten valmennustoiminnassa, jos lasten viihtyvyyteen halutaan 

panostaa. (Liukkonen 1998, 4.)     

 Jaakkola (2002) on tutkinut vuoden mittaisen motivaatiointervention 

vaikutusta yhdeksäsluokkalaisten oppilaiden liikuntamotivaatioon ja 

itsemääräämismotivaatioon liikuntatunneilla. Tulosten mukaan opettaja pystyi 

vaikuttamaan oppilaiden liikuntamotivaatioon liikuntatunnilla ottamalla heidät mukaan 

päätöksentekoprosesseihin, tarjoamalla valinnanmahdollisuuksia sekä korostamalla 

oman kehittymisen ja yrittämisen merkitystä. (Jaakkola, Telama & Kokkonen 2002, 

14.)  

   Liikuntamotiivien, koetun pätevyyden ja tavoiteorientaation avulla 

voidaan selittää lasten liikkumista. Liikuntamotiiveja tutkimalla löydetään päteviä 

keinoja, joiden avulla lasten motivaatiota liikkumista kohtaan voidaan lisätä. Koetun 

pätevyyden ja tavoiteorientaation merkitystä tutkimalla on saatu tuloksia liikunnan 

ohjaamisen merkityksellisyydestä lasten liikuntamotivaatiolle. Tutkimuksessamme 

selvitämme lasten käsityksiä koulu- ja harrasteliikunnan motivaatioilmastosta ja sen 

merkityksestä viihtyvyyteen.    
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5 LIIKUTTAAKO LIIKUNTAKAMPANJAT? 

 

 

 

Tässä luvussa käsittelemme Nuoren Suomen ”Liikuntaseikkailu maapallon ympäri”  

-kampanjaa ja sen tavoitteita. Lisäksi käsittelemme aikaisemmin Suomessa ja 

ulkomailla totutettuja liikuntakampanjoita ja niiden vaikutuksia.  

 

5.1 Liikuntaseikkailu maapallon ympäri -kampanja 

 

Liikuntaseikkailu on lasten ja nuorten liikuntajärjestön, Nuoren Suomen, koululaisille 

järjestämä liikuntakampanja. Ensimmäinen liikuntaseikkailu järjestettiin maaliskuussa 

2001 ja vuonna 2002 kampanjoitiin toisen kerran. Vuonna 2001 liikuntaseikkailussa oli 

mukana 5500 luokkaa, joissa oli yhteensä 118 000 koululaista. Maapallo kierrettiin 717 

kertaa ja kilometrejä kertyi 28 757 832. Keskiarvoksi saatiin, että jokainen oppilas 

liikkui kampanjan aikana kaksi ja puoli tuntia päivässä. (Nuori Suomi / 

Seikkailusanomat 2001, 3.) Tämän vuoden tavoitteena oli saada mukaan 180 000 

koululaista. (Nuori Suomi / Seikkailusanomat 2002, 3). Tänä vuonna seikkailuun 

osallistui 170 274 koululaista ja keskiarvoksi saatiin, että jokainen oppilas liikkui 

keskimäärin kaksi tuntia päivässä. (Nuori Suomi / Tutkimusraportti). 

   Liikuntaseikkailun tavoitteena oli lisätä koululaisten päivittäistä 

liikkumista ja erityisesti pyrittiin innostamaan vähän liikkuvia lapsia liikkumaan ja 

nauttimaan liikkumisesta. Tavoitteena oli tänäkin vuonna, että jokainen koululainen 

liikkuisi seikkailun aikana vähintään kaksi tuntia päivässä. Tätä tavoitetta tärkeämmäksi 

oli vielä nostettu se, että lapsille syttyisi kipinä liikkumiseen, ja he jatkaisivat 

liikkumista seikkailun jälkeenkin. Tavoitteiden saavuttamisen edellytyksenä Nuori 

Suomi piti sitä, että liikunta on osa lasten arkea. Päivittäiseen liikunta-annokseen 

kuuluvat pihaleikit, koulumatkat ja välituntileikit, unohtamatta liikuntatuntien ja 

liikunnan harrastamisen merkitystä. (Nuori Suomi / Opettajanopas 2002, 3.) 

Tämänvuotisen liikuntaseikkailun tavoitteena oli saada myös kodit osallistumaan 

seikkailuun. Perheliikuntateema oli esillä kampanjan aikana myös mediassa. (Nuori 

Suomi / Seikkailusanomat 2002, 3.) 

   Kampanjan aikana oppilaat seurasivat omaa liikkumistaan 

liikunnanseurantakortin avulla kolmen viikon ajan. Suoritukseksi kelpasi kaikki 
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liikunta, esimerkiksi pyöräily, kävely kouluun, välituntileikit tai hyötyliikunta kuten 

siivoaminen. Seikkailun perusyksikkönä oli luokka, koska kilpailemista oppilaiden 

kesken haluttiin välttää. Seikkailu eteni luokan yhteisen liikkumisen tuloksena. Luokan 

oppilaiden liikkumisen yhteistulos merkittiin päivittäin luokan seurantajulisteeseen. 

Liikkuminen muutettiin kilometreiksi siten, että kymmenen minuutin liikunta vastasi 

yhtä kilometriä. Seurantajulisteissa luokka kierteli ympäri Suomea ja Eurooppaa. (Nuori 

Suomi / Seikkailusanomat 2001, 3.) 

 Luokat seikkailivat kampanjan aikana myös internetissä, jonne päivittäiset 

liikunnan määrät kirjattiin. Sivuilla oppilaat seurasivat oman luokkansa, koulunsa ja 

valtakunnallisen matkan etenemistä. Sivuilla oppilaat tutustuivat vierailemiensa 

kaupunkien nähtävyyksiin ja historiaan. Nettiseikkailu ei rajoittunut ainoastaan kouluun 

vaan oppilaat pääsivät seuraamaan nettiseikkailua myös kotona luokan omalla 

käyttäjätunnuksella. (Nuori Suomi / Opettajan opas 2002, 8 - 9.) 

 Nuori Suomi oli suunnitellut kampanjan myös opettajille motivoivaksi. 

Opettajille lähetettiin Seikkailusanomat syyskuussa ja marraskuussa 2001 ja 

tammikuussa 2002. Lisäksi opettajat saivat oman opettajanoppaan, jossa oli kaikki 

tarvittava tieto liikuntaseikkailun etenemisestä. Internetistä opettajille löytyi 

liikuntavinkkipankki, josta löytyi hyviä ideoita päivittäisen liikunnan toteuttamiseen.    

Luokilla ja opettajilla oli mahdollisuus kampanjan aikana myös voittaa arvonnoissa 

erilaisia palkintoja. (Nuori Suomi / Opettajanopas 2002, 14 ; Seikkailusanomat 2002, 5.)  

  

5.2 Aikaisempien kampanjoiden arviointia 

  

Kampanjoinnilla halutaan vaikuttaa ihmisten tietoihin, asenteisiin ja käyttäytymiseen 

(Lipponen 1995, 44). Liikuntakampanjoissa pyritään vaikuttamaan ihmisten 

liikuntamotivaatioihin. Liikuntamotivaatio voi olla ihmisellä joko tietoista tai osaksi 

tiedostamatonta.  Toiminnan päämäärien tiedostaminen ja tietoinen tavoitteen asettelu 

lisää toiminnan todennäköisyyttä ja pysyvyyttä. Tähän tietoiseen motivaatioon 

kampanjat ja liikuntavalistus pyrkivät vaikuttamaan. (Telama 1986, 152.)  

    Liikuntaa edistävissä kampanjoissa tavoitteet ovat vaihdelleet 

tapauskohtaisesti. Yhteistä niissä on kuitenkin ollut se, että eri tahot ovat tehneet 

kampanjoissa yhteistyötä. Kohderyhmien määrittelyvaiheessa on olennaista löytää 

ryhmiä, joiden motiivit liikkua ovat samanlaisia tai lähellä toisiaan, koska silloin 

päästään luultavimmin parhaisiin tuloksiin. Oikein rakennettu kampanja painottaa juuri 
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niitä motiiveja liikkumiseen, jotka ovat kyseiselle kohderyhmälle tärkeitä. (Lipponen 

1995, 44 - 47.) 

   Suomessa lasten ja muidenkin ikäryhmien liikuntaharrastuksen hyväksi on 

tehty paljon töitä erilaisten kampanjoiden muodossa. Lapsille ja nuorille suunnattuja 

kampanjoita ovat olleet muun muassa Hyvä Suomi - liikuntakampanja ja Liikkuva ja 

terve koulu -hanke. Hyvä Suomi -liikuntakampanja toteutettiin vuosina 1983 - 1988. 

Sen tarkoituksena oli koululiikunnan kehittäminen ja tukeminen käytännön tasolla. 

Kampanjan aikana testattiin erilaisia toimintamalleja, joiden avulla koulun 

yhteistyökumppanit: lasten urheiluseurat, koti ja kunta voivat tukea koululiikunnan 

tavoitteita. (Mäkinen 1987, 242.) Tehostustoimia olivat esimerkiksi teema- ja 

monitoimipäivät, kilpailutapahtumat, kerho- ja liikuntaluokkatoiminnan sekä 

ryhmäkoon pienentämisen käyttö, välituntiliikunnan aktivointi ja yhteistyö 

urheiluseurojen ja kunnan eri hallintokuntien kanssa (Nupponen ym. 1991, 25 - 29). 

Kampanjan vaikutuksia tutkittaessa saatiin tulokseksi, että Hyvä Suomi -kampanjan 

tehostamistoimilla oli selkeä osuus liikuntakykyisyyden muutoksissa. Tutkimus osoittaa 

siten selvästi, että liikuntakykyisyys on parannettavissa myös oppituntien ulkopuolisilla 

tehostamistoimilla ja sellaisilla toimilla, jotka eivät suoraan liity oppituntien fyysisen 

tehon lisäämiseen. Kampanjalla ei kuitenkaan ollut selkeää vaikutusta 

liikuntaharrastuksiin ja liikunnan harrastusmotiiveihin, mutta sen sijaan 

liikuntakerhoihin osallistumiseen kampanjalla oli selvä osuus. Kerhotoiminnalla näyttää 

tutkimuksen mukaan siis olevan mahdollisuuksia lasten liikkumiseen innostavana 

tekijänä. (Nupponen ym. 1991, 117 -118.) 

   Liikkuva ja terve koulu - liikunnan, terveystiedon ja terveyskasvatuksen 

kehittämisohjelma toteutettiin vuosina 1996 - 1998. Ohjelman toteuttivat yhteistyössä 

opetushallitus, opetusministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen 

Liikunnanopettajain Liitto ry. Ohjelma kehitti koulujen liikunta- ja terveyskasvatusta 

kokonaisvaltaisesti. Se etsi uusia ratkaisumalleja perinteiselle liikunnan opetukselle. 

Hankkeen tarkoituksena oli kehittää koululiikuntaa ja terveyskasvatusta kaikissa 

Suomen kouluissa ja oppilaitoksissa eri asteilla. Kampanjan tavoitteena oli saada yhä 

useammat lapset ja nuoret säännöllisen liikunnan harrastajiksi. Päämääränä kampanjalle 

oli läpi koko elämän jatkuva liikunnallisesti aktiivinen ja terveellinen elämäntapa, mikä 

opitaan jo nuorena (Liikkuva ja terve koulu -raportti 1998, 7.) Vaikka kampanjan 

toteutus näyttää toimivalta, ei kampanjan tuloksia voida arvioida, koska niistä ei ole 

saatavissa tutkimustietoa.  
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   Kampanjoiden vaikutukset liikunnan lisääntymiseen ovat olleet sen 

suuntaisia, että liikuntaa ennestään harrastavat kiinnostuvat siitä entistä enemmän, kun 

taas harrastamattomat jäävät edelleen ulkopuolelle. Kun tavoitteena olisi saada myös 

vähän liikkuvat yksilöt liikkeelle, pitäisi kiinnittää huomiota myös seuraaviin 

seikkoihin: Yleiset yhteiskunnan esteet ja rajoitukset pitäisi poistaa. Tämä tarkoittaa 

elinympäristöjen ja niihin liittyvien toimintojen kehittämistä sellaisiksi, että ihmiset 

voivat sisällyttää liikunnan osaksi jokapäiväistä elämäänsä. Toiseksi liikuntakulttuurista 

johtuvat harrastusesteet pitäisi pyrkiä poistamaan. Tällä alueella tärkeimpiä ratkaisuja 

ovat liikuntapoliittiset ja -suunnitelmalliset ratkaisut, joilla yhteiskunnan toimesta 

ohjataan liikuntaympäristöjen muodostumista. (Vuolle 2000, 41 - 42.) Laitakari ja 

Miilunpalo ovat kritisoineet liikuntakampanjoiden toteuttamista. He ehdottavat 

ajoittaisten kampanjoiden tilalle ”empowerment" -näkökulmaa, jossa tavoitteena on 

ennen kaikkea muokata yhteiskuntaa ja ympäristöä liikuntaystävällisempään suuntaan ja 

vahvistaa ihmisten kykyjä ja taitoja tehdä itse terveyttään koskevia valintoja. He 

kuvaavat  elinympäristöä, joka selvästi suosii liikuntaa sellaiseksi, jossa on 

houkuttelevat porraskäytävät, kevyen liikenteen väylät ja kävelykadut. Liikunnasta 

tulisi näin osa useamman ihmisen elämää. (Laitakari & Miilunpalo 1998, 32 - 34.)      

Myös kansainvälisissä tutkimuksissa on todettu  suotuisten lähiliikuntapaikkojen 

lisäävän  lasten liikkumista. Cavill (2001) ym. suosittelevatkin interventioiden 

suuntaamista kampanjoinnin lisäksi myös lähiliikuntapaikkojen suunniteluun ja 

toteutukseen. (Cavill ym. 2001, 13.) Operaatio Liikutus -Läheltä Liikkeelle -kampanja 

on lähtenyt liikkeelle yhteiskunnan kehittämisen näkökulmasta. Kampanja on suunnattu 

kansanedustajille ja kunnallisvaaliehdokkaille, joilla on mahdollisuus päästä 

vaikuttamaan lähiympäristöjen suunnitteluun. Kampanjan tavoitteena on, että 

mahdollisimman monen suomalaisen liikunta voisi alkaa suoraan ulko-ovelta. Vuoden 

2000 Läheltä Liikkeelle -kampanjassa korostettiin muun muassa sitä, että koulujen pihat 

ovat nuorten tärkeimpiä liikuntapaikkoja ja että liikuntatiloja on tarjottava nuorille 

läheltä kotia maksutta tai edullisesti ja järkevään aikaan. Suomen Liikunta ja Urheilu ry  

pyrkii jatkossakin vaikuttamaan lähiympäristöjen suunnitteluun sekä viestimään 

eteenpäin erilaisista mahdollisuuksista toteuttaa näitä suunnitelmia. (Suomen liikunta ja 

urheilu www-sivut 22.5.2002)   

Ulkomailla on tutkittu jonkin verran kampanjoiden vaikutusta lasten 

liikkumiseen. Tutkimustietoa löytyy vähän ja suurin osa tutkimuksista keskittyy 

arvioimaan kampanjan aiheuttamia muutoksia fyysisessä suorituskyvyssä eikä liikunta-
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aktiivisuuden muutoksissa. Eniten tutkimustietoa löytyy terveyttä edistävien 

liikuntakasvatusohjelmien vaikutuksista Yhdysvalloissa. Tutkimuksissa on arvioitu 

kouluissa käynnistettyjen liikunnan opetussuunnitelmauudistusten tuloksia. Uudistukset 

saivat alkunsa tutkimuksista (mm. Healthy People 2000, 1991 ja Surgeon General´s 

Report on Physical Activity and Health 1996.), joissa todettiin välttämättömäksi edistää 

lasten fyysistä aktiivisuutta. Viimeaikaisen tiedon mukaan huolellisesti suunnitelluilla, 

toteutetuilla ja tuetuilla liikuntakasvatuksen ohjelmilla voidaan tehostaa fyysisen 

aktiivisuuden tasoa ja parantaa fyysismotorista taitotasoa. (Ernst & Pangrazi 1999, 393 - 

402.) Tutkimustiedon perusteella pidetään tarpeellisena interventioiden 

suunnitteleminen erilaisiksi kohderyhmästä riippuen, koska lasten liikuntamotiivit 

eroavat toisistaan yksilöllisesti sekä sukupuolesta, iästä ja kulttuurisesta taustasta 

riippuen. (Cavill ym. 2001, 17).      

  Yhdysvalloissa toteutettiin koulupohjainen fyysisen aktiivisuuden 

lisäämiseen pyrkivä interventiotutkimus. Tutkimuksessa oli mukana 28 neljännen, 

viidennen ja kuudennen luokka-asteen luokkaa. Koeryhmään kuuluvissa luokissa 

toteutettiin interventio, jonka tarkoituksena oli auttaa oppilaita ymmärtämään fyysisen 

aktiivisuuden ja terveyden välinen suhde sekä auttaa heitä muuttamaan 

liikuntatottumuksiaan. Kontrolliryhmä osallistui normaaliin liikunnan opetukseen. 

Interventioon kuuluvien aktiviteettien kautta toivottiin oppilaiden löytävän miellyttäviä 

aktiviteetteja, joita he voisivat harrastaa. Tarkoitus oli, että jokainen oppilas ymmärtäisi 

säännöllisen fyysisen aktiivisuuden olevan kuntotekijöitä tärkeämpää terveyden 

edistämisen kannalta. Ohjelmaa toteuttavat liikunnanopettajan lisäksi luokanopettajat. 

Tietoa lasten liikkumisesta kerättiin kahdella kyselylomakkeella kolmesti kampanjan 

aikana. Tulosten mukaan interventio lisäsi merkittävästi kaikkien osallistujien liikunta-

aktiivisuutta iästä, sukupuolesta ja liikkumisen lähtötasosta riippumatta. Kotrolliryhmän 

liikkumisessa ei sen sijaan tapahtunut muutoksia. (Ernst & Pangrazi 1999, 393 - 403.)       

   Koimme aikaisempien liikuntakampanjoiden kuvailun ja arvioinnin 

oleelliseksi tutkimuksessamme voidaksemme arvioida yleisellä tasolla kampanjoiden 

mahdollisuuksia vaikuttaa lasten liikuntatottumuksiin. Kampanjoiden tehokkuutta 

tutkimalla, on saatu tuloksia siitä, että hyvin suunnatuilla interventioilla voidaan 

vaikuttaa lasten liikkumiseen. Liikuntaseikkailu maapallon ympäri -kampanjan 

tehokkuutta lisää mielestämme se, että kampanja ottaa huomioon sekä lapset että heidän  

 

 



 40

lähiympäristönsä. Tutkimuksessamme halusimme selvittää lasten omia kokemuksia 

liikuntaseikkailun mahdollisuuksista vaikuttaa heidän liikuntakäyttäytymiseensä. 

Arvioimme liikuntaseikkailua myös omasta näkökulmastamme.  
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6 TUTKIMUSONGELMAT 

 

 

 

Olemme koonneet teoriaosan ydinkohdat ja niiden yhteydet tutkimukseemme 

seuraavaan kuvioon. Lapsi on psyykkisfyysinen kokonaisuus, jonka kehittymiseen 

vaikuttavat sekä perimä että ympäristö. Lapsen kokemukset omista tiedoistaan ja 

taidoistaan vaikuttavat lapsen liikuntatottumuksiin. Kokemukset ilmenevät 

liikuntamotivaationa, koettuna pätevyytenä ja tavoiteorientaationa. Aluksi lapsen 

käsityksiin itsestään ja liikunnallisuudestaan vaikuttaa vahvasti perheen antamat mallit 

ja arvot. Lapsen kasvaessa kavereiden merkitys lisääntyy ja lapsi arvioi itseään 

suhteessa muihin ikäisiinsä. Järjestetystä liikunnasta lapsi saa kokemuksia 

koululiikunnassa ja harrastustoiminnassa. Näissä tilanteissa lapsen liikunnallisuuteen 

vaikuttavat muun muassa ohjaus ja tilanteissa vallitseva motivaatioilmasto. 

Yhteiskunnan merkitys tulee esiin asenteissa ja arvostuksissa liikuntaa kohtaan. Nämä 

näkyvät lasten liikuntaan panostamisessa yhteiskunnassamme. Yhteiskunnallisella 

tasolla lasten liikkumista ohjaavat lait ja asetukset, jotka näkyvät esimerkiksi 

koululiikunnan määrissä. Lisäksi yhteiskunnalliselta tasolta nousevat liikuntaa 

lisäämään pyrkivät toimenpiteet, kuten liikuntakampanjat. Liikuntaseikkailu maapallon 

ympäri -kampanja pyrkii vaikuttamaan lapsen liikkumiseen kaikkien tasojen 

välityksellä. Tutkimusongelmamme selvittävät näiden eri tekijöiden merkitystä lapsen 

liikkumiseen lapsen itsensä kokemana.  
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Kuvio 1. Teoriataustan ydinkohdat  

 

PÄÄONGELMA: 

Mikä saa lapset liikkumaan? 

 

ALAONGELMAT: 

Mitä liikunta merkitsee lapselle? 

 

Minkä tekijöiden lapset kokevat vaikuttavan liikkumiseen ja liikkumattomuuteen? 

 

Minkälainen on lasten kokema liikuntamotivaatio? 

 

Voidaanko lasten mielestä Liikuntaseikkailu maapallon ympäri –kampanjalla 

vaikuttaa lasten liikkumiseen?  
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7 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

 

 

 

7.1 Tapaustutkimus  

 

Tutkimuksessamme on tapaustutkimuksellinen ote ja aineistomme koostuu sekä 

laadullisesta että määrällisestä aineistosta. Tapaustutkimuksen tekeminen ei rajoita 

menetelmävalintoja, vaan tutkimuksessa voi olla käytettävissä niin kvantitatiiviset kuin 

kvalitatiivisetkin tiedonkeruumenetelmät (Saarela-Kinnunen & Eskola 2001, 159). 

Valtakunnallisen liikuntaseikkailua koskevan kyselylomaketutkimuksen avulla saimme 

tietoa siitä, miten lapset kokivat liikuntaseikkailun vaikuttaneen heidän liikkumiseensa. 

Lapsilta kerättyjen liikunnanseurantakorttien avulla pystyimme valitsemaan 

tutkimuksemme kannalta mielenkiintoisia tapauksia haastateltaviksi. Näistä 

kymmenestä haastatellusta lapsesta koostuu tämän tutkimuksen tapaukset, joiden avulla 

etsimme vastauksia tutkimusongelmiimme. Tapauksien pieni määrä ja useamman 

tiedonkeruumenetelmän käyttö mahdollistavat tapausten kuvaamisen yksityiskohtaisesti 

ja syvällisesti (Syrjälä & Numminen 1988, 23; Patton 1990, 53 - 54). 

   Tutkimuksessamme olemme kuvanneet lasten käsityksiä liikkumisesta ja 

liikkumattomuudesta. Olemme selvittäneet lasten liikkumis- ja 

liikkumattomuusmotiiveja sekä käsityksiä muista liikkumiseen vaikuttavista tekijöistä. 

Lisäksi selvitimme heidän kokemuksiaan liikuntaseikkailusta. Tutkimus suoritettiin 

kouluilla, oppilaille tutussa ympäristössä. Tutkijoina pääsimme haastatteluissa lähelle 

oppilaita ja tunnelma haastatteluissa oli avoin ja luottamuksellinen. 

Tapaustutkimukselle tyypilliset piirteet: yksilöllistäminen, kokonaisvaltaisuus, 

monitieteisyys, luonnollisuus, vuorovaikutus, mukautuvaisuus ja arvosidonnaisuus 

(Syrjälä & Numminen 1988, 6 - 11.) toteutuvat tutkimuksessamme seuraavasti:   

 

1. Yksilöllistämisellä tarkoitetaan sitä, että lähtökohtana on yksilön kyky tulkita 

inhimillisen elämän tapahtumia ja muodostaa merkityksiä maailmasta, jossa hän toimii. 

Tapaustutkimuksen tulokset on mahdollista yksilöllistää, esimerkiksi tutkija voi hyötyä 

tutkittavien vastauksista  ja oppia niistä jotain. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli 

selvittää mikä merkitys liikunnalla on lapsille ja minkä tekijöiden he katsovat 

vaikuttavan liikkumiseensa. Tutkimus auttaa erityisesti liikunnan parissa työskenteleviä 
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ja esimerkiksi opettajia ymmärtämään lasten liikkumis- ja liikkumattomuusmotiiveja. 

Liikuntaseikkailu toimi tässä tutkimuksessa esimerkki- interventiona, jonka merkitystä 

lasten liikkumiseen tutkimme.  

 

2. Tapaustutkimuksen kuvauksessa todellisuus käsitellään kokonaisuutena pilkkomatta 

sitä yksittäisiksi mitattaviksi muuttujiksi. Tällöin tutkimuksessa näkyy selkeästi 

kokonaisvaltaisuus. Ilmiöiden kuvaus on systemaattista, konkreettista, yksityiskohtaista 

ja elävää todellisuuden tulkintaa. Keräsimme tutkimusaineistomme laadullisen osan 

haastattelemalla lapsia. Nauhoitimme haastattelut ja kirjoitimme haastattelun jälkeen 

tunnelmia haastattelusta paperille, jotta pystyimme aineiston analysointivaiheessa 

mahdollisimman tarkkaan ja yksityiskohtaiseen kuvaukseen lasten kokemuksista. 

Pyrimme tutkimuksessamme selvittämään kattavasti kaikkia lapsen liikkumiseen 

vaikuttavia tekijöitä lapsen elämästä käsin, jotta voisimme ymmärtää lapsen liikkumista 

monitasoisena ilmiönä. 

 

3. Monitieteellisyydellä tarkoitetaan eri tieteiden teorioiden ja tutkimuksenteon 

kokemusten yhdistämistä. Olemme pohjanneet tutkimustamme eri tieteenalojen 

teorioilla lasten liikkumisen merkityksestä, liikunnan motiiveista sekä lasten 

liikkumiseen vaikuttavista tekijöistä. Tutkimuksemme tukeutuu muun muassa 

liikuntatieteen, liikuntalääketieteen ja psykologian esittämiin teorioihin edellä 

mainituista asioista.   

 

4. Tapaustutkimuksen luonnollisuudella tarkoitetaan ilmiöiden tutkimista luonnollisessa 

ympäristössään ilman keinotekoisia järjestelyjä. Tämä tapaustutkimukselle tyypillinen 

piirre toteutuu tutkimuksessamme parhaiten kartoittavassa osuudessa. Oppilaat täyttivät 

liikunnan seurantakortit osana liikuntaseikkailua, tietämättä tutkimuksen tarkoituksesta. 

Järjestimme haastattelut kouluilla, jotta ympäristö olisi oppilaille tuttu ja turvallinen. 

Tutkiessamme lasten omia kokemuksia heidän liikkumisestaan ja liikunnan 

tarpeellisuudesta, meidän ei ollut tarpeellista käyttää esimerkiksi havainnointia lasten 

liikkumisesta haastattelujen tukena. Haastattelu oli mielestämme paras keino päästä 

luonnollisesti keskustelemaan asioista lasten kanssa. 

 

5. Tutkija ja tutkittavat ovat tapaustutkimuksessa vuorovaikutuksessa keskenään, mikä 

on olennainen tekijä tutkimusaineistoa koottaessa. Tutkittavat ja tutkijat ovat mukana 
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hankkeessa omine subjektiivisine kokemuksineen. Me tutkijat olimme molemmat 

mukana haastattelutilanteissa. Pyrimme luomaan haastattelutilanteesta 

vuorovaikutuksellisen ja miellyttävän keskustelutilanteen myös haastateltavallemme, 

jotta heiltä saatu tieto olisi totuudenmukaista. Haastatteluiden lisäksi vuorovaikutus 

näkyy koko tutkimusprosessissa, jonka me tutkijat toteutimme yhteistyössä.  

 

6. Tapaustutkimus on mukautuvaista siinä mielessä, että tietoja etsitään sieltä, mistä 

niitä voi saada. Tutkimuskohteen valinta määräytyy tutkimuksen alkuperäisestä 

kysymyksenasettelusta. Toisaalta mukautuvaisuus tulee esiin siinä, että tutkimus voi 

toteutukseltaan ja tavoitteiltaan muuttua todellisen tilanteen olosuhteiden perusteella.  

Tässä tutkimuksessa esimerkiksi tapausten valinta haastateltaviksi mahdollistui vasta 

kartoittavan aineistonkeruun jälkeen. Liikuntakorttien täyttämisen perusteella 

valitsimme aluksi vain vähän liikkuneita lapsia haastatteluun. Haastattelujen aikana 

päätimme haastatella vielä myös enemmän liikkuneita lapsia saadaksemme 

todellisemman ja kattavamman kuvan lasten liikuntamotiiveista.   

 

7. Arvosidonnaisuus tapaustutkimuksessa tarkoittaa sitä, että tunnustetaan tutkijan 

olevan mukana koko persoonallisuuden voimalla, jolloin hänen arvomaailmansa ei voi 

olla vaikuttamatta näkemykseen, jonka hän muodostaa tutkittavasta ilmiöstä. Meille 

tutkijoille liikunta on lähellä sydäntä ja koemme lasten liikkumisen erittäin tärkeäksi. 

Tämän asian mahdollinen vaikutus tutkimukseemme pitää lukijan ottaa huomioon 

tutkimustamme lukiessaan. Toisaalta voidaan ajatella saatavan laadukkaampia tuloksia, 

kun tutkijat ovat mielenkiintonsa vuoksi hyvin sitoutuneita tutkimukseensa.   

 

7.2 Tutkimuksen kohdejoukko  

 

Tutkimuksessamme kohdejoukon muodostaa Nuoren Suomen liikuntaseikkailuun 

osallistuneet 170 274 oppilasta. Kohdejoukosta Nuoren Suomen teettämään 

kyselylomaketutkimukseen osallistui 742 koululaista. Kyselylomakkeella kartoitettiin 

lasten mielipiteitä yksittäisen intervention, liikuntaseikkailu maapallon ympäri  

-kampanjan, mahdollisuuksista vaikuttaa heidän liikkumiseensa. Valitsimme omaan 

tutkimukseemme 14 Liikuntaseikkailuun osallistunutta luokkaa Etelä- ja Keski- 

Suomen alueelta. Luokat olivat viidennen ja kuudennen vuosiluokan luokkia. 

Keräsimme luokilta oppilaiden henkilökohtaiset liikunnan seurantakortit, joita he 
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täyttivät koko seikkailun ajan. Liikuntakorttien täyttämisen perusteella valitsimme 

haastateltaviksi kymmenen lasta, jotka olivat sekä vähän että säännöllisesti liikkuneita. 

Haastatteluissa selvitimme laajemmin lasten motivoitumista tai motivoitumattomuutta 

liikuntaa kohtaan. Tarkoituksemme ei ole yleistää tutkimustuloksiamme koskemaan 

koko kohdejoukkoa, vaan pikemminkin ymmärtää syvällisesti lapsen liikkumiseen 

vaikuttavia tekijöitä haastattelujen avulla. Lukija voi itse päätellä tiedon 

soveltuvuudesta laajempiin joukkoihin.    

 

7.3 Tutkimuksen kulku 

 

Aloitimme tutkimusaiheeseen perehtymisen vuoden 2002 alussa. Olimme yhteydessä 

Nuoreen Suomeen, tutkimme kirjallisuutta ja keräsimme teoriataustaa aiheesta. 

Liikuntaseikkailu maapallon ympäri -kampanja järjestettiin kouluissa 4.3. - 22.3.2002 

välisenä aikana, jonka jälkeen toteutimme oman tutkimuksemme. Nuoren Suomen 

teettämä kartoittava aineisto kerättiin kirjekyselyllä kampanjan päätyttyä 25.3. - 20.4. 

2002 välisenä aikana. Saimme Nuorelta Suomelta valmiit tutkimustulokset toukokuun 

2002 aikana. Ennen kampanjan alkua valitsimme luokat, joilta keräisimme oppilaiden 

kampanjan aikana täyttämät liikunnanseurantakortit. Soitimme luokkien opettajille 

kampanjan alkua edeltävällä viikolla, viikolla yhdeksän, ja kampanjan ensimmäisellä 

viikolla, koska joillakin luokilla viikko yhdeksän oli vielä talvilomaa. Tämän jälkeen 

lähetimme luokkien opettajille oppilaille kotiin lähetettävät lupakyselyt, joilla 

pyysimme oppilaiden vanhemmilta kirjalliset suostumukset tutkimukseen 

osallistumisesta. Liikunnanseurantakortit ja lupakyselyt palautuivat meille kampanjan 

jälkeisinä viikkoina. Kun olimme tutkineet liikunnanseurantakortteja ja valinneet 

haastateltavat oppilaat otimme uudelleen yhteyttä luokkien opettajiin ja sovimme heidän 

kanssaan haastatteluajoista. Haastattelut teimme kouluilla huhtikuun 2002 aikana. 

Varsinainen aineiston analysointi tapahtui syksyllä 2002. 

 

7.4 Aineiston keruu 

 

Tutkimusaineistomme on kerätty sekä määrällisiä että laadullisia 

aineistonkeruumenetelmiä käyttäen. Määrällisen aineiston, tutkimuksemme kartoittavan 

osuuden, muodostaa Nuoren Suomen kyselylomaketutkimus sekä oppilailta kerätyt 

liikunnan seurantakortit. Koska tutkimuksemme tarkoituksena on selvittää lasten 
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käsityksiä siitä, mikä vaikuttaa heidän liikkumiseensa tarvitsimme avuksemme 

laadullisia aineistonkeruumenetelmiä. Valitsimme aineistonkeruumenetelmäksi 

teemahaastattelun, koska koimme sen olevan paras tapa selvittää sitä, minkä tekijöiden 

lapset kokevat vaikuttavan liikkumiseensa.  

Teemahaastattelua suositellaan käytettäväksi, kun tutkimuksen kohteena 

on emotionaalisesti arat alueet, ilmiö, josta haastateltava ei ole tottunut päivittäin 

keskustelemaan tai kun muistamattomuuden arvellaan tuottavan virheellisiä vastauksia. 

Teemahaastattelun avulla tutkitaan yhteisiä jokapäiväisiä kokemuksia, elämysmaailmaa 

ja tutkittavien määritelmiä tilanteesta. (Hirsjärvi & Hurme 1982, 36.) Näin ollen 

teemahaastattelu sopi aineistonkeruumenetelmäksemme, koska tutkimme lasten 

kokemuksia liikunnasta. Aihe saattaa myös olla liikkumattomalle lapselle arka tai 

harvoin mukana lapsen jokapäiväisissä keskusteluissa.   

 

7.4.1 Survey-tyyppinen kartoitus 

 

Survey-tutkimuksella koottua aineistoa tutkimuksessamme edustaa Nuoren Suomen 

koululaisilla teettämä kyselylomaketutkimus sekä oppilaiden täyttämät 

liikunnanseurantakortit. Survey-tutkimuksella tarkoitetaan etukäteen strukturoitua ja 

standardoitua aineistonkeruuta kysely- tai haastattelulomakkeiden avulla (Alkula, 

Pöntinen & Ylöstalo 1994, 118). Survey-tutkimusta käytetään pääasiallisesti 

kartoitettaessa erilaisia asenteisiin, mielipiteisiin, arvoihin ja käyttäytymiseen liittyviä 

tekijöitä (Ahola 1998, 257-259). Tutkimuksessamme kyselylomakkeella selvitetään 

koululaisten mielipiteitä Liikuntaseikkailu maapallon ympäri- kampanjasta. Liitimme 

kartoittavan osuuden mukaan tutkimukseemme, koska halusimme tavoittaa 

mahdollisimman monen koululaisen mielipiteen Liikuntaseikkailusta. Laajempi 

kartoitus auttaa meitä myös suhteuttamaan haastattelujen avulla saadun tiedon 

laajempaan viitekehykseen.   

Nuoren Suomen teettämään kyselylomaketutkimukseen vastasi 450 

seitsemästä kahteentoista vuotiasta koululaista. Kyselylomakkeita lähetettiin 742 

kappaletta, toisen, neljännen ja kuudennen luokan oppilaille. Palautusprosentti oli 60.6. 

Lomakkeet menivät koululaisille opettajan välityksellä. Kaikkien mukanaolevien 

luokkien listasta otettiin joka yhdestoista luokka mukaan. Tästä otoksesta poimittiin 

toiset, neljännet ja kuudennet luokat. Koska eri luokka-asteiden oppilasmäärät 

poikkesivat paljon toisistaan, koululaisotokseen tulevia määriä piti suhteuttaa. Otokseen 
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sattuneet luokat poimittiin vaihteluvälillä, joka oli jokaisella luokka-asteella erilainen. 

Tämän jälkeen jouduttiin vielä pudottamaan pois muutama luokka oppilasmäärien 

tasaamiseksi. (Varis 2002, kirjallinen tiedonanto.) 

   Liikunnanseurantakorttien avulla oli  tarkoitus kartoittaa lasten liikunnan 

määriä, sen vaihtelua ja laatua kampanjan aikana sekä valita haastateltavat oppilaat 

näiden tietojen pohjalta. Liikunnanseurantakorttien tutkimista varten valitsimme 

Nuorelta Suomelta saamistamme mukana olevien koulujen listasta harkinnanvaraisesti 

14 luokkaa, joiden opettajiin otimme yhteyttä. Luokkien valinnassa kriteerinämme oli 

saada mukaan mahdollisimman monipuolinen ja edustava näyte.  

 

TAULUKKO 1 

Liikuntakorttien palautusprosentit luokittain. 

 

Koulu     N              % 

Imatra: Itäsiitolan 
koulu 

15/25 60 

Turku: Nummen koulu 16/28 57,1 
Pori: Käppärän koulu 16/26 61,5 
Alajärvi: Levijoen 
koulu 

12/13 92,3 

Hanko: Keskuskoulu 16/27 59,3 
Helsinki: Itäkeskuksen 
peruskoulu 

24/35 68,6 

Kauhajoki: Aron koulu 
5lk 

21/23 91,3 

Kauhajoki: Aron koulu 
6lk 

12/16 75 

Vaasa: Isolahden koulu 23/25 92 
Muurame: Kinkomaan  
koulu 

16/18 88,9 

Jokioinen: Kiipun 
koulu 

12/18 66,7 

Yhteensä 183/254 72 
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7.4.2 Teemahaastattelu 

 

Hirsjärven ja Hurmeen (2000) käsityksen mukaan teemahaastattelu on strukturoidun 

lomakehaastattelun ja avoimen haastattelun välimuoto eli puolistrukturoitu 

haastattelumenetelmä (Hirsjärvi & Hurme 2000, 44). Teemahaastattelun käsite kertoo 

menetelmän olennaisimmasta piirteestä eli siitä, että haastattelu etenee tiettyjen 

keskeisten teemojen varassa. Tämä vapauttaa pääosin haastattelun tutkijan 

näkökulmasta ja tuo tutkittavien äänen kuuluviin. Teemahaastattelussa huomioidaan 

ihmisten tulkinnat asioista ja pidetään keskeisinä heidän asioille antamia merkityksiä. 

Teemahaastattelijan tärkein työväline on haastattelurunko eli teema-alueluettelo. 

Teema-alueet muodostetaan tutkimusongelmien pohjalta ja ne ovat tutkimusongelmia 

yksityiskohtaisempia. Haastattelutilanteessa teema-alueet operationaalistetaan 

kysymyksillä, jotka parhaiten sopivat haastattelutilanteeseen. (Hirsjärvi & Hurme 1982, 

38 - 42.) Muodostimme haastattelumme teemarungon tutkimusongelmiemme ja 

tutkimuksemme taustateorian valossa. (Liite 1.) Koimme tarpeelliseksi muotoilla myös 

muutamia valmiita kysymyksiä, joilla selvittelimme teemoja. Jokainen 

haastattelutilanne oli kuitenkin erilainen ja teemahaastattelu antoi mahdollisuuden 

kuunnella haastateltavan ajatuksia ja edetä hänen mukaansa.  

Haastattelua on usein verrattu arkipäivän keskustelutilanteisiin, mutta se 

eroaa niistä kuitenkin oleellisesti tähdätessään informaation keräämiseen. Haastattelu on 

siis ennalta suunniteltua päämäärähakuista toimintaa. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 42.) 

Haastattelimme yhteensä kymmentä lasta, kahta oppilasta Imatralla, neljää oppilasta 

Muuramessa ja neljää oppilasta Jokioisilla. Haastatelluista neljä oli poikia ja kuusi 

tyttöjä. Valinnat teimme harkinnanvaraisesti. Valitsimme haastateltavat tapaukset 

heidän kampanjan aikaisen liikkumisensa perusteella. Pyrimme myös siihen, että 

haastattelisimme erikokoisista kouluista olevia ja maantieteellisesti eri puolilla Etelä- ja 

Keski-Suomea asuvia lapsia. Tutkija voi itse valita tutkimuskohteensa, jos hän on 

kiinnostunut jostakin ongelmasta, tapahtumasta tai kohderyhmästä. Tutkimuskohteen 

valintaan voi vaikuttaa tapauksen tavanomaisuus, kriittisyys, poikkeuksellisuus, 

ainutkertaisuus, opettavuus tai paljastavuus. (Syrjälä & Numminen 1988, 19.) 

Haastattelun yhteydessä tapahtuu myös havainnointia, jonka avulla 

saadaan tietoa niin käyttäytymisestä kuin ilmaisustakin. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 37.) 

Kirjasimme jokaisen haastattelumme jälkeen paperille tuntemuksia haastattelusta, sen 

ilmapiiristä sekä lapsen asennoitumisesta ja vireystilasta haastattelun aikana. Näin 



 50

meillä oli haastatteluja tulkitessamme tekstin lisäksi käytössämme myös mainintoja 

lapsen käyttäytymisestä haastatteluna aikana, mikä auttoi vastausten arvioinnissa. 

Pattonin (1990, 278 - 279) mielestä haastattelun tehtävänä on selvittää, 

mitä haastateltavan mielessä on. Tarkoitus on ymmärtää haastateltavana olevan ihmisen 

ajatuksia eikä ohjailla haastateltavaa ihmistä tai laittaa ajatuksia hänen päähänsä. 

Haastattelun avulla on mahdollista selvittää asioita, joita ei havainnoimalla voi selvittää. 

Tällaisia asioita ovat ajatukset, tunteet, aikomukset ja tarkoitukset. Hyvin pitkälti 

haastatteluaineiston laatu riippuukin Pattonin mukaan haastattelijan taidoista. Ennen 

varsinaisia haastatteluja harjoittelimme haastattelemista sekä toistemme että lasten 

kanssa. Tarkoituksemme oli oppia tekemään kysymykset niin, ettemme johdattelisi 

lapsia vastaamaan niihin tietyllä tavalla. Toivoimme myös saavamme lapsilta 

mahdollisimman kattavia vastauksia.    

 Teemahaastattelussa on tärkeää huomioida motivaation merkitys 

haastattelun onnistumiselle. Tutkijan tulee saada haastateltavat kiinnostuneiksi 

tutkittavasta ilmiöstä, jotta taataan informaation parhain saanti kohdejoukolta. 

Teemahaastattelua voidaan pitää eräänlaisena kielipelinä, vuorovaikutuksena, joka 

aiheuttaa inhimillisiä tulkinnallisia virheitä ja vaikeuksia esimerkiksi silloin, kun 

haastateltavalla ja haastattelijalla ei ole yhteistä sanastoa. Näin voi käydä esimerkiksi 

lapsia haastateltaessa tai haastattelijan ja haastateltavan ollessa eri sosiaaliluokista. 

(Hirsjärvi & Hurme 1982, 46 - 49.) Pyrimme motivoimaan lapsia tutkimukseen siten, 

että kerroimme aiheen olevan tärkeä ja heidän vastauksensa olevan meille arvokkaita. 

Opettajiksi opiskelevina ja lasten kanssa paljon toimineina koimme pystyvämme 

keskustelemaan lasten kanssa turvallisessa ja miellyttävässä vuorovaikutuksessa.  

 

7.5 Tutkimusaineiston analysointi 

 

Laadullisen aineiston analyysiä ei tehdä vain aineiston keruun jälkeen vaan se on 

prosessi, joka tapahtuu myös samanaikaisesti kenttätyöskentelyn kanssa (Grönfors 

1982, 145). Jo haastattelutilanteessa teimme havaintoja ja luokittelimme lasten 

vastauksia huomioiden seikkoja, jotka toistuivat vastauksissa tai erottuivat muiden 

vastausten joukosta. Teemahaastattelussa vastausten vertaaminen on luonnollista ja 

helppoa, koska haastattelu etenee samojen teemojen mukaan jokaisen haastateltavan 

kanssa.  

   Kvale (1996) on esittänyt haastatteluun ja sen analysointiin kuusi 
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analysoinnin tasoa, joista tutkimuksessamme toteutui neljä ensimmäistä. Ensimmäisellä 

tasolla haastateltava puhuu haastatteluaiheeseen liittyen omista kokemuksistaan. 

Toisella tasolla haastateltava oivaltaa mahdollisesti uusia näkemyksiä aiheesta ja 

muokkaa aiemmin sanomaansa uudelleen. Kolmannessa vaiheessa haastattelija 

varmistaa ymmärtäneensä asiat oikein esittämällä lisäkysymyksiä haastateltavalle. 

Neljännellä tasolla haastattelijat tekevät omia tulkintojaan haastatteluaineistosta. (Kvale 

1996, 189.) Haastattelumme oli vuorovaikutteista. Tilanne mahdollisti haastateltavien 

pohtia liikunnan merkitystä lapsille useampaan eri otteeseen haastattelun aikana. Tämä 

oli tarpeellista, koska aihe oli lapsille keskustelun aiheena vieras. Lasten mielipiteet 

asioista olivat haastattelun aluksi hyvin yksipuolisia, mutta laajenivat ja 

monipuolistuivat keskustelun edetessä. Kvalen kaksi viimeistä tasoa soveltuvat 

mielestämme paremmin aikuisten tutkimiseen. Viides taso on uusintahaastattelun 

tekemistä, joka tarkoittaa tutkijoiden tulkintojen testaamista haastatelluilla. Kuudennella 

tasolla haastateltavat soveltavat tulkintoja omaan elämäänsä, jonka voidaan katsoa 

olevan myös terapeuttista. (Kvale 1996, 189.) Mielestämme tutkimuksen luotettavuus 

olisi kyseenalaistunut, jos olisimme uusintahaastattelussa esittäneet lapsille omia 

tulkintojamme lasten käsityksistä. Ajattelemme näin, koska lapset miellyttävät helposti 

aikuista ja vastaavat niin kuin he uskovat aikuisen odottavan heidän vastaavan.          

    Laadullisessa tutkimuksessa aineiston analyysillä luodaan aineistoon 

selkeyttä ja tuotetaan uutta tietoa tutkittavasta aiheesta. Aineisto tiivistetään selkeäksi ja 

mielekkääksi informaatioarvoa kadottamatta. Laadullisen aineiston analyysien ja 

tulkintojen tekeminen on tutkimuksen ongelmallisin vaihe. Vaikeuksia tuottaa se, että 

tulkinta saattaa jäädä ensimmäiseen vaiheeseen. Tutkittavien näkemysten kuvailun 

lisäksi tarvitaan jatkotulkintaa, joka antaa tutkittavien näkemyksille uusia merkityksiä. 

(Eskola & Suoranta 1998, 147.)  

   Haastattelun jälkeen litteroimme haastattelumme eli kirjoitimme ne 

puhtaaksi. Pyrimme purkamaan haastattelut mahdollisimman sanatarkasti, jotta aineisto 

olisi mahdollisimman totuudenmukainen. Purimme haastattelut pian 

haastattelutilanteiden jälkeen, mikä helpotti työtämme, koska muisti oli tukemassa 

nauhojen kuuntelua. Tämän jälkeen aloitimme haastatteluaineistojen lukemisen. Tässä 

vaiheessa alkoi hahmottua tutkimuksemme kannalta tärkeät teemat. 

   Aineiston teemoittamisessa käytimme apuna teemahaastattelurunkoa. 

Eskola ja Suoranta puoltavat teemahaastattelurungon käyttöä luokittelussa, koska runko 

on muodostettu aiempien teorioiden ja omien kokemusten pohjalta (Eskola & Suoranta 
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1998, 153). Järjestimme aineistoamme siten, että jokaisen teeman alle tuli kaikkien 

lasten teemaan liittyvät vastaukset. Tämän jälkeen aineistoa oli helppo analysoida 

teemoittain. Teemoittelussa on kuitenkin vaarana se, että analyysistä muodostuu pelkkä 

sitaattikokoelma ilman tulkintaa ja teorian yhdistämistä (Eskola & Suoranta 1998, 176). 

Pyrimmekin analysoimaan esittämiämme sitaatteja jo tulososassa ja jatkamaan tulkintaa 

edelleen pohdinnassa.     
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8 TUTKIMUSTULOKSET 

 

 

 

Esitämme tutkimustulokset tutkimusongelmia mukailevassa järjestyksessä. 

Vertailemme mahdollisuuksien rajoissa tuloksiamme määrällisin menetelmin saatuihin 

tuloksiin, koska lasten liikkumista ja liikuntamotivaatiota ei ole tutkittu laadullisilla 

menetelmillä. Liikuntaseikkailua koskevaa haastatteluaineistoa käsittelemme 

vertailemalla haastateltujen lasten mielipiteitä valtakunnallisiin kyselylomakkeilla 

kerättyihin tietoihin. Olemme muuttaneet tekstiin haastattelemiemme lasten nimet, jotta 

vastaajat pysyvät tunnistamattomina. Haastattelijasta käytämme lyhennettä H.   

     Haastateltavistamme lapsista tyttöjä oli kuusi ja poikia neljä. Imatralla 

haastattelimme yhtä tyttöä ja yhtä poikaa, Muuramessa kolmea tyttöä ja yhtä poikaa 

sekä Jokioisilla kahta tyttöä ja kahta poikaa. Liikunnanseurantakorttien ja haastattelussa 

saatujen tietojen perusteella vähän liikkuviksi lapsiksi voidaan luokitella ainakin Kirsi, 

Nella, Ville ja Jussi. Kohtuullisesti liikkuvia lapsia olivat Johanna, Neea, Matias, Erika 

ja Piia. Liikunnallisesti hyvin aktiivisena erottui joukosta Valtteri, joka säännöllisen 

liikuntaharrastuksen lisäksi oli elämäntavoiltaan hyvin liikunnallinen. Kaikki lapset, 

Jussia lukuun ottamatta, kokivat kuitenkin liikkuvansa normaalisti ja olevansa ainakin 

jonkin verran liikunnallisia. Tämän vuoksi emme tuloksissamme luokittele vastauksia 

vähän ja kohtuullisesti liikkuneiden lasten vastauksiin. Lukija saa itse vastauksia 

lukiessaan miettiä, vaikuttaako vastauksen sisältöön vastaajan liikunnallisuus.    

 

8.1 Lasten liikunnan ominaispiirteitä  

 

Kansainvälisten tutkimustulosten mukaan säännöllinen liikunta ja varsinkin fyysisesti 

aktiivinen elämäntapa on hyväksi jo pienelle lapselle. Lapsena opitut elämäntavat 

jatkuvat aikuisuuteen, ja siksi olisi tärkeää jo lapsena omaksua terveitä elämäntapoja. 

Koimme tarpeelliseksi selvittää lasten liikunnalle antamia merkityksiä, ja sitä kokevatko 

he liikunnan tarpeelliseksi itselleen. Se, miten lapsi liikunnan kokee, vaikuttaa 

luonnollisesti hänen liikunnallisuuteensa. Halusimme tietää, ohjaako lasten liikkumista 

enemmän tietoisuus liikunnan hyödyllisyydestä vai tunteet liikuntaa kohtaan. 

Ajattelimme lasten ajatusten eroavan aikuisten ajatuksista pohdittaessa liikunnan 



 54

merkityksiä? Lasten liikunnalle antamasta merkityksestä muodostui näin ensimmäinen 

teemamme tulosten analysoinnissa. 

 

8.1.1 ”On se tärkeetä liikkua” 

 

Keskustelimme lasten kanssa siitä, pitääkö heidän mielestään harrastaa liikuntaa. 

Kaikki haastattelemamme lapset olivat vakuuttuneita liikunnan hyödyllisyydestä.  

Lapset eivät kuitenkaan välttämättä tiedostaneet sitä, mitä hyötyä liikunnan 

harrastamisesta on heille itselleen. Aihe ei ole lapsille läheinen eikä se ole osana lasten 

päivittäisissä keskusteluissa. Lasten mielestä liikunta on merkityksellistä, koska se on 

heistä miellyttävää tekemistä. Lapset eivät välttämättä tarvitse liikkumiselle muita 

merkityksiä. Esimerkiksi Nellan vastauksesta näkyy, että lapsen ei välttämättä ole 

helppoa perustella liikunnan hyödyllisyyttä, vaikka hän olisikin siitä vakuuttunut. 

 

H: Pitääkö liikuntaa harrastaa? 
Nella: Pitäis 
H: Mitä varten? 
Nella: No… en mie tiiä, se on kivaa. 
H: Onks siitä mitään hyötyä? 
Nella: On siit jotain. 
H: Mihin siitä vois olla hyötyä? 
Nella: No, en mie tiiä, se on tärkeetä. 
 

Tämä havainto johtaa lisäkysymykseen siitä, että mikä liikuttaa sellaista lasta, joka ei 

koe liikuntaa miellyttäväksi ja itselleen tärkeäksi. Tällöin lapselta puuttuu sisäinen 

motivaatio liikuntaa kohtaan, joten motivoituakseen liikkumaan tällainen tarvitsee 

ulkoisia motiiveja liikuntaa kohtaan. Ulkoiset motiivit ovat paljon lyhytaikaisempia 

kuin sisäiset motiivit, eivätkä usein riitä pysyvän harrastamisen motiiveiksi.  

Monet lapset perustelivat vastaustaan liikunnan hyödyllisyydestä 

kuntotekijöihin viitaten. Lapsille liikunnan tarpeellisuus toi mieleen liikunnasta koituvat 

fyysiset hyödyt, kuten kunnon kohottamisen. Kunnon kohottaminen mainittiin 

kahdeksassa vastauksessa ja liikunnan terveyttä edistävistä vaikutuksista kertoi kolme 

haastatelluista. Lapset ajattelevat harvemmin liikunnasta saatuja psyykkisiä 

voimavaroja, mutta hyvänolon ja jaksamisen saavuttaminen liikunnan avulla tuli esiin 

muutaman lapsen vastauksissa. 
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H: Miksi liikuntaa pitäisi harrastaa? 
Matias: Sais kuntoo enemmän ja muuta… Kyllähän siinä saa kaikkee raitist ilmaa ja on aina kivempi olla 
pihalla ku siel ei oo niiin tylsää ku siel on enemmän tekemistä ja muuta.  
 
Neea: Täytys ainakin joka päivä liikkua… Pysyy terveenä… Kuntokin tulee paremmaks. 
 
Ville: No, henkisesti että fyysisesti… Niinku et tulee parempi olo siit ku on liikkunu ja sitte että ei niinku  
jaksa sitte jos ei liiku. 
 

Lapset kokevat yleisesti liikkumisen olevan hyödyllistä heille itselleen. Kaikki 

haastattelemiemme lasten perustelut liikunnan hyödyllisyydestä liittyvät liikunnan 

miellyttävyyteen tai kunnon ja hyvän olon saavuttamiseen liikunnan avulla. 

Perustelujen yksipuolisuus johtuu mielestämme siitä, että lasten ei ole tarvinnut 

perustella liikunnan tarpeellisuutta ja liikunnasta saatavia hyötyjä itselleen tai muille.  

 

8.1.2 ”Liikkua pitäis ainakin pari tuntia päivässä” 

 

Halusimme selvittää, kuinka paljon lasten pitäisi omasta mielestään liikkua. Toinen 

ajankohta olisi saattanut antaa hyvinkin erilaisia vastauksia tähän kysymykseen, koska   

tutkimuksemme ajoittui Liikuntaseikkailun jälkeiseen aikaan. Liikuntaseikkailu 

maapallon ympäri -kampanjassa korostettiin, että lasten tulisi liikkua vähintään kaksi 

tuntia päivässä. Tämä tuli esiin seitsemässä vastauksessa, joskaan lapset eivät aina 

olleetkaan vakuuttavasti mielipiteidensä takana.   

 

H: Kuinka paljon pitäisi liikkua? 
Kirsi: Joku tunti tai pari. Ei ihan joka päivä. 
 
Nella: No, kaks tuntia päivässä.  
H: No pitäiskö joka päivä siis liikkua kaks tuntia? 
Nella: No… no ei ehkä ihan joka päivä. 
 

Kahden tunnin päivittäisen liikkumisen tavoitetta ei ole kampanjassa perus teltu. Tavoite 

ylittää kuitenkin lasten liikkumiselle annetut suositukset. Lasten vastauksista voi 

päätellä, että lapsetkin pitivät kahden tunnin päivittäistä liikkumista melko korkeana 

tavoitteena. Liikuntaseikkailun tavoitteena oli lisätä erityisesti vähän liikkuvien lasten 

liikkumista. Näin suuri tavoite voi tuntua vähän liikkuvasta lapsesta ahdistavalta 

saavuttaa ja heikentää motivaatiota kampanjaa ja liikkumista kohtaan.  

   Lapset pitävät tärkeänä päivittäistä liikuntaa. Mielenkiintoista oli huomata, 

että lapset käsittävät myös pihalla olemisen liikkumiseen kuuluvaksi. He ajattelevat 

liikkumisen laajempana käsitteenä kuin monet aikuiset. Lasten liikkuminen tapahtuukin 
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monesti luonnollisesti päivittäisen fyysisesti aktiivisen toiminnan osana. Tämä tuli 

selvästi näkyviin esimerkiksi Matiaksen vastauksissa. Hän puhui pihalla olemisesta 

liikuntana muutamaankin kertaan haastattelun aikana.   

 
H: Kuinka paljon pitäisi liikkua? 
Matias: No ainaki kaks tuntii ois paras olla pihalla vähintään. 
 

Joidenkin lasten mielestä lapsella olisi hyvä olla säännöllinen liikuntaharrastus, kun taas 

toisten mielestä liikkua voi oman jaksamisen ja kulloiseenkin vuodenaikaan 

luonnollisesti sopivien lajien parissa. Liikunnan harrastamisesta on 

haastattelemillammekin lapsilla selkeästi eriäviä mielipiteitä. Toiset saavat tyydytyksen 

ollessaan mukana jossakin organisoidussa liikuntaharrastuksessa, mutta toisille riittää 

omaehtoinen ja muista riippumaton liikkuminen. Johannan ajatus tukee 

liikuntaharrastuksen säännöllisyyttä, kun taas Piia kannattaa omaehtoista liikunnan 

harrastamista.  

 

Johanna: No siis mun mielestä ainaki pitäis olla melkein joku harrastus, jossa kävis ainakin kerran 
viikossa. Ja sit olla pihalla ja sillee. 
 

Piia: En tiiä oikein paljonko pitäis liikkua, ehkä silleen miten ite jaksaa, mutta ainakin kaks tuntia 
päivässä… lenkkejä ja talvella voi käydä hiihtämässä. 
 

Poikkeavaa mielipidettä edusti Villen vastaus. Tämä havainnollistaa sitä, että on myös 

lapsia, joiden mielestä kaikkien ei tarvitse harrastaa liikuntaa.  

 

H: Pitääkö liikuntaa harrastaa? 
Ville: No ei välttämättä, jos ei tartte sitä liikuntaa. 
H: Kaikkien ei siis tarvitse liikkua? 
Ville: No ei välttämättä, jos ei ite halua. 
 

Liikunnan arvostaminen riippuu siis hyvin paljon lapsesta ja hänen ympäristöstään. 

Lapset havannoivat jatkuvasti vanhempiensa lisäksi sisaruksiaan, ikätovereitaan ja 

muita aikuisia ja omaksuvat näiltä normeja ja käyttäytymismuotoja. Lisäksi median ja 

joukkotiedotusvälineiden tarjoavat mallit muokkaavat lasten käsityksiä. (Bandura 1997, 

71 - 72.) Lapsen liikunnan arvostuksessa heijastuu todennäköisesti monet eri 

vaikuttimet. 

    Kerromme seuraavaksi Nuoren Suomen valtakunnalliseen 

kyselylomaketutkimukseen vastanneiden lasten mielipiteitä liikunnan määristä. 

Kyselylomakkeeseen vastasi kampanjan jälkeen 450 koululaista. Heiltä kysyttiin, 
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kuinka paljon koululaisen tulisi liikkua päivittäin. Vastausvaihtoehdot olivat puolesta 

tunnista kahteen tuntiin, kahdesta ja puolesta tunnista neljään tuntiin, neljästä ja 

puolesta tunnista kuuteen tuntiin tai yli kuusi tuntia. 39 % vastanneista oli sitä mieltä, 

että koululaisen pitäisi liikkua päivittäin puolesta tunnista kahteen tuntiin. 46 % 

vastaajista ajatteli kahdesta ja puolesta tunnista neljään tuntiin olevan riittävä 

päivittäisen liikunnan määrä. 9 % vastasi neljästä ja puolesta tunnista kuuteen tuntiin ja 

6 % yli kuuden tunnin päivittäisen liikunnan olevan riittävä. (Liikuntaseikkailu 2002 / 

tutkimusraportti, 11.) Verrattaessa haastateltavien vastauksia näihin tuloksiin, voidaan 

todeta kaikkien päivittäisillä tuntimäärillä vastanneiden lasten kuuluvan 39 % tai 46 % 

joukkoon. 

   Yleisesti voidaan todeta, että lapset esittivät haastattelussamme hyvin 

vaihtelevia mielipiteitä suositeltavista päivittäisen liikunnan määristä. Kukaan lapsista 

ei kuitenkaan esittänyt yliampuvia suosituksia vaan vastaukset olivat hyvinkin 

realistisia. Lapset pitivät tärkeänä päivittäistä säännöllistä liikuntaa.         

 

8.1.3 ”Kaverit ja perhe vaikuttaa liikkumiseen” 

 

On kiinnostavaa tietää, kenen lapset katsovat vaikuttavan omaan liikkumiseensa. Lapset 

korostavat luonnollisesti oman lähipiirinsä merkitystä, mutta on myös lapsia, jotka 

katsovat itse vaikuttavansa eniten liikkumiseensa. Jussi oli omasta päätösvallastaan 

varma.   

 

H: Kuka siihen lapsen liikkumiseen vois vaikuttaa? 
Jussi: no lapsi itte…  
 

Viides- ja kuudesluokkalaisen liikunnan harrastamiseen vaikuttaa vahvasti kaverit, 

vaikka kavereiden vaikutus toki vaihtelee lapsesta riippuen. Tämän ikäiset lapset ovat 

kehityksessään tulossa murrosikään, jolloin kaverit koetaan usein omia vanhempia 

tärkeämpinä malleina (Bandura 1997, 71 -72). Toiset kokevat kuitenkin vielä 

vanhempien merkityksen suuremmaksi. Kaverit vaikuttavat muun muassa harrastuksen 

valitsemiseen, aloittamispäätökseen sekä harrastuksessa viihtymiseen.  

 

H: Kun muutkin teidän perheessä harrastaa liikuntaa, niin vaikuttaako se sun liikkumiseen? 
Valtteri: Liikkuisin muutenkin.  
H: Onko sillä vaikutusta, että liikkuuko kaverit? 
Valtteri: Joo. 
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H: Miten se vaikuttaa? 
Valtteri: No, niitten kanssa voi olla sitte enemmän aik aa jos itekin liikkuu.  
 
H: Onko perheellä merkitystä tai kavereilla? 
Jussi: No on vähäsen. Jos muu perhe ei liiku, ni tuskin sekään sitte. 
 
Haastatteluissa lapset kertoivat tekijöistä, joiden kautta vanhemmat vaikuttavat lasten 

liikkumiseen. Vanhemmat voivat ohjata lasta liikkumaan, liikkua lapsen kanssa, 

vaikuttaa omalla esimerkillään lapsen elämäntapoihin tai auttaa lasta löytämään 

itselleen mielekäs harrastus. Matiasta harrastuksen löytämisessä tuki äiti. 

 

H: Mites sä lähit siihen motocross- harrastukseen mukaan? 
Matias: Ko äiti sano, et siun kannattais hankkii harrastus, ni mie kävin lukee lehtii ja sitten … mie ku 
kysyin äitiltä, et voinko mie tonne mennä ni äiti sano et joo.  
 

Vanhemmat vaikuttavat haastattelemiemme lasten mielestä harrastamiseen myös 

taloudellisen tuen ja harrastuksiin kuljettamisen kautta. Vanhempien harrastuksiin 

kuljettamisen merkitys on myös tutkimuksissa (Hoefer ym. 2002) todettu 

merkitykselliseksi lasten liikuntaan vaikuttavaksi tekijäksi. Matiaksen mielestä 

harrastuksen valintaan vaikuttaa taloudelliset kysymykset ja Kirsi on myös samaa 

mieltä siitä, että harrastuksista koituvat kustannukset tulevat jossain vaiheessa vastaan. 

 

H: Saaksä ite päättää mitä sä harrastat? 
Matias: No, kyl se yleensä vähän et minkä hintanen se on, ni siit se riippuu. Mut kyl mie yleens niinku 
oon, et se on ite vähän päätellä. 
 
H: Saatko ite päättää sun harrastuksista? 
Kirsi: No riippuu vähän jos ne maksaa liikaa. 
 

Lasten harrastamista rajoittaa monesti kustannuskysymykset. Jyväskylän yliopiston 

sosiaalitieteen laitoksella toteutetun ”Mitä liikunta maksaa?” tutkimuksen mukaan 

kotitaloudet kokevat liikuntaharrastuskustannusten nousseen viimevuosina 

merkittävästi. Lähes  60 % vastaajista oli sitä mieltä, että harrastuskustannuksia tulisi 

tavalla tai toisella alentaa. (Puronaho, Näckel, Matilainen, Pulkkinen, Hartman & 

Pavelka 2001, 27.) 

 

8.1.4 ”Mun mielestä vois järjestää jotain liikuntakerhoja vaikka.” 

 

Mielestämme oli kiinnostavaa kysyä lapsilta suoraan, olisiko heillä jotain ideoita siihen, 

miten vähän liikkuvia lapsia saataisiin liikkumaan enemmän. Eroavatko lasten 
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ehdotukset liikuntaa lisäävistä toimista aikuisten ajatuksista? Osaammeko me aikuiset 

ajatella oikein, kun yritämme miettiä keinoja, joilla saisimme kaikki lapset innostumaan 

liikunnasta. Lapsetkaan eivät kokeneet tätä kysymystä helposti ratkaistavaksi. 

 

Jussi: Onhan niitä varmaan monia keinoja, mutta en mää nyt keksi. Jos joku sen olis keksiny ni kai kaikki 
sitte liikkuis.  
 

Keinot, joita lapset itse ehdottivat olivat hyvinkin käytännöllisiä ja heidän omaan 

elämäänsä soveltuvia. Vanhempien kannustavan asenteen ja lapsen kanssa liikkumisen 

ajateltiin innostavan lasta liikkumaan.  

 

Matias: No, ehkä jos vanhemmat ehottais niinku urheiluu sille tai jotain tai jos pyytää hänen kaa pihalle 
taikka muuta.  
 

Muita ehdotuksia olivat uuden mukavan harrastuksen keksiminen, liikuntakerhojen 

järjestäminen, hyvien välineiden hankkiminen lapselle sekä kavereiden kannustaminen 

myös sellaiselle lapselle, joka ei ole liikunnallisesti kovin taitava.  Näistä lapset 

kertoivat seuraavasti:  

 

H: Miten vähän liikkuvaa lasta vois innostaa liikkumaan enemmän? 
Erika: Järjestettäis jotain liikuntakerhoja tai sellasta. 

 

Valtteri: No, jos ostais sille jotain hyviä välineitä, joilla se vois liikkua, en mä muuta keksi.  

 

Lasten mielestä liikkumisen lisäämiseen ei tarvita mitään ihmeellisiä keinoja vaan 

liikuntaan voidaan innostaa hyvin yksinkertaisillakin asioilla. Perheen ja kavereiden 

merkitys nousivat tässäkin esiin. Myönteistä lasten vastauksissa oli mielestämme se, 

että he pyrkivät keinoillaan sisäisen liikuntamotivaation herättämiseen. Ulkoisilla 

pakotteilla tai palkintojen tavoittelemisella ei siis voida lasten mielestä innostaa 

liikkumaan tai se ei ainakaan tullut lasten mieleen. Ainoastaan yhdessä vastauksessa 

ehdotettiin ratkaisuna television katselun säännöstelyä tai kieltämistä. 
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8.2 Lasten liikuntamotivaatio 

 

Selvitimme liikuntamotivaatiota kysymällä lapsilta mikä heitä innostaa liikkumaan. 

Yritimme selvittää syitä, jotka vaikuttavat lasten liikkumiseen ja liikkumattomuuteen.  

Pyrimme haastattelun aikana selvittämään koetun pätevyyden merkitystä 

liikuntamotivaatioon sekä sitä, olivatko lapset joissakin tilanteissa minä- tai 

tehtäväsuuntautuneita. Lapsille abstraktien asioiden pohtinen on helpompaa 

konkreettisesti oman toimintansa kautta. Haastatellessamme lapsia emme käyttäneet 

käsitettä motivaatio vaan keskustelimme asioista arkikielellä.  

   Olemme luokitelleet lasten liikuntamotiivit viiden motiiviluokan alle. 

Ensimmäinen luokka käsittää lasten sisäisen halun ja tarpeen liikkua. Toinen luokka 

muodostuu terveyteen liittyvistä motiiveista, joihin sisältyy kuntoon ja hyvään oloon 

liittyvät motiivit. Kolmannen luokan muodostavat sosiaalisuusmotiivit, joihin kuuluu 

yhdessäoloon liittyvät liikuntamotiivit. Neljäs luokka on ulkomuotomotiivi ja viidentenä 

luokkana on muut välineelliset motiivit, johon kuuluu muun muassa välineet, 

liikuntapaikat ja uudet lajit. Liikkumattomuutta koskevat motiivit olemme luokitelleet 

seuraavasti; motivaation puute liikuntaa kohtaan ja liikunnan toteutustapaan liittyvät 

syyt.  Olemme verranneet saamiamme tutkimustuloksia aiempiin liikuntamotiiveja 

käsitelleisiin tutkimuksiin, esimerkiksi Nupposen ja Telaman (1998) tutkimukseen, 

koska mielestämme oli mielenkiintoista verrata, ovatko saamamme liikuntamotiivit 

olleet esillä myös aikaisemmissa tutkimuksissa.   

 

8.2.1 ”Liikun, koska se on kivaa ja kohottaa kuntoa” 

 

Liikkuminen on lapsille luonnollista ja lapset liikkuvat, koska liikkuminen tuottaa heille 

mielihyvää. Liikkumista ohjaa sisäinen halu ja tarve liikkumiseen. Lapsella on energiaa, 

jonka purkamiseen liikkuminen on erinomainen keino. Lapsella on sisäsyntyinen tapa 

oppia ja liikunta tarjoaa keinon hakeutua haastavien tehtävien pariin ja oppia uutta. 

(Numminen 1996, 91.) Valtterin ja Piian vastauksista käy ilmi, että heillä on sisäinen 

halu liikkua.  

 

H: Mikä liikunnassa on kivaa? 
Valtteri: No, ku saa liikkua. Tulee kauhee hiki ja.. 
 
Piia: Siks ku se on kivaa tehä ku.. 
H: Mikä siinä ois se kivaa? 
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Piia: Se on vaan ihan hauskaa. 
 
Vastauksista voimme päätellä, että itse liikkuminen on lapsista kivaa ja motivoi heitä 

liikkumaan. Lapset eivät välttämättä tarvitse motivoituakseen liikkumaan muita 

perusteita. Iän myötä sisäinen tarve liikkumiseen vähenee, ja motivoituakseen 

liikkumaan ihminen tarvitsee myös muita motivoitumiskeinoja (Numminen 1996, 91).   

Liikunnasta nauttiminen on muissakin tutkimuksissa todettu tärkeäksi liikuntaan 

osallistumisen motiiviksi. Tekijät, jotka liikunnassa tuottavat nautintoa vaihtelevat eri 

yksilöiden ja ryhmien välillä. Lapsille nautintoa liikunnassa tuottavat eri asiat kuin 

aikuisille. (Wankel & Kreisel 1985, 51 - 62.) 

    Toiseksi motiiviluokaksi tuloksissamme nousivat terveyteen liittyvät 

tekijät. Lapset kokevat kunnon ja hyvänolon tunteen saavuttamisen tärkeiksi 

liikuntamotiiveiksi. Tämän ryhmän alle kuuluvia ajatuksia tuli miltei jokaiselta 

haastatelluista.  

 

H: Mikä ois tärkee syy siihen, että liikkuu? 
Neea: Hmm, tulee hyvä olo ittelle. 
 
H: Miksi liikuntaa harrastetaan?  
Erika: Siinä ainakin tulee hyvä olo ittelle, kunto tulee hyväks.  
 
H: Miksi liikuntaa pitäis harrastaa? 
Jussi: No, silleen että niinku että kummiski että, että, se niinku tekee… on paljon terveempi ku on parempi 
kunto ja sillee. 
 

Terveyteen, kuntoon ja hyvään oloon liittyvät motiivit ovat nousseet tärkeiksi myös 

myös muissa tutkimuksissa (Tähtinen ym. 2002; Nupponen & Telama 1998 ja 

Nupponen ym. 1991). Tutkimusten mukaan tämän motiivin merkitys lisääntyy iän 

myötä.    

   Murrosiän kynnyksellä sosiaalisen motiivin osuus kasvaa ja joillakin 

lapsilla se nousee tärkeimmäksi liikunnan harrastamisen syyksi. Lapsi valitsee 

liikuntaharrastuksensa yhdessä kavereidensa kanssa. Liikunta on lapsille keino olla 

yhdessä paitsi samanikäisten, myös muiden ihmisten kanssa. (Numminen 1996, 92.)  

Kolmanneksi motiiviryhmäksi vastauksissa nostimmekin sosiaalisuuden. Lapset 

kokevat motivoivana sen, että liikkuessa saa olla kavereiden tai perheenjäsenten kanssa. 

Kavereiden merkitys näkyi myös harrastuksen valinnassa. Johanna, Valtteri ja Piia 

kertovat yhdessäolon merkityksestä harrastuksen aloittamiseen ja siellä viihtymiseen.  
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H: Mikä liikunnassa on kivaa? 
Johanna: Kavereitten kanssa on kivintä… No, jos saa olla mukana jossain porukassa. Jos on vaan niin 
hauskaa et voi lähtee jonnekin, ettei oo kotona tylsää.  
 
H: Miks sää valitsit jääkiekon? 
Valtteri: Hm, varmaan ku kaveritki pelas. 
 
H: Miten sua vois innostaa liikkumaan enemmän? 
Piia: No jos vaikka… harrastamaan vois lähtee mieluummin, jos ois joku kaveri kenen kanssa mennä 
sinne.  
 

Kavereiden merkitys lasten liikkumiseen on huomattu myös aiemmissa tutkimuksissa. 

Esimerkiksi Nupposen ja Telaman (1998) tutkimuksessa yhdessäolo liikunnassa oli 

toiseksi tärkein liikuntamotiivi suomalaisilla koululaisilla (Nupponen & Telama 1998, 

67 - 68).  

   Samassa tutkimuksessa kolmanneksi tärkeimmäksi faktoriksi nousi 

ulkomuodon hyödyllisyys. Nupposen ja Telaman tutkimus on tehty yläasteikäisillä 

oppilailla, minkä vuoksi ulkomuotomotiivi on keskeisempi kuin omassa 

tutkimuksessamme. Viides- ja kuudesluokkalaisilla lapsilla ulkonäön merkitys alkaa  

korostua. Heitä voi kuitenkin jo motivoida tieto siitä, että liikunnan avulla voi vaikuttaa 

ulkonäköönsä. Villen ja Piian vastauksista näkyy, että ulkonäkö ei ole  

liikuntamotivaation kannalta merkityksetön tekijä.  

 

H: Minkä takia sä itse lähdet liikkumaan? 
Ville: Hm, ku on niin hyvä ilma ja kyl mä joskus äidin kans lyön vetoa et kumpi laihduttaa enemmän. Mä 
häviän aina.  
 
H: Minkä takia kannattaa harrastaa liikuntaa?  

Piia: Se on sillee tai en mä tiiä, en mä tiiä kyllä, jos tota silleen pysyy hyvässä k unnossa ja en mää tiiä, ei 
tuu semmoseks lihavaks tai semmoseks.    

 

Muut lasten liikuntamotiivit luokittelimme liikuntaan välineellisesti motivoiviksi 

tekijöiksi. Tähän ryhmään kuuluvat mukavat liikuntapaikat, uuden lajin kokeilu, 

luonnossa liikkuminen ja eläinrakkaus. Liikuntapaikan läheisyys helpottaisi Johannan 

lähtemistä liikunnan pariin, kun taas Neeaa liikkumaan lähtemisessä viehättää luonto. 

Valtteri lähtisi mielellään kokeilemaan uutta lajia.  

 

H: Mikä innostaisi sua liikkumaan? 
Johanna: Ehkä jos joittenkin kavereitten kaa pääsis johonki tähän lähelle ku ois joku paikka ku sit se on 
aina tylsää ku väsyttää niin lähteä mihinkää kauas.  

 
H: Mikä liikkumisessa on kivointa? 
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Neea: Ku saa esimerkiks mennä johki metsää juoksemaan ja se on kiva ku näkee siinä kans sitä luontoo. 
 
H: Mikä innostais sua lisäämään liikuntaa? 
Valtteri: No vois vaikka jollain kivalla lajilla. Tota golfia ois kiva kokeilla. 
 
Ratsastusta harrastavilla tytöillä kiinnostus hevosia kohtaan innostaa liikkumaan 

lähtemiseen. Ratsastamiseen yhdistyy voimakkaasti eläinrakkaus, joka on pääasiallinen 

motiivi. Tähän on verrattavissa musikaalisuus, joka vie tanssin pariin tai veden viehätys 

uimaan lähdettäessä. Kirsi kertoo hevosten tärkeydestä harrastuksessan.   

 

H: Minkäs takia sä lähet aina ratsastustunneille? 
Kirsi: Se on niin kivaa 
H: Onko sulla muita syitä? Jos se ei aina oo mukava tunti, mikä saa lähtemään silti? 
Kirsi: Niitä on kiva nähä niitä hevosia. Ottaa valokuvia ja semmosta. 
 

Tutkimuksessamme kokoamamme motiiviluokitukset olivat hyvin samanlaisia kuin 

aikaisemmissakin tutkimuksissa. Lasten liikuntamotiivit näyttävät pysyneen suhteellisen 

samanlaisina. Lasten liikunatamotiivien tiedostaminen on keino, jonka kautta lasten 

liikkumista voidaan pyrkiä lisäämään. Huomioimalla liikuntamotiivit voidaan 

liikuntatilanteet luoda lapsia kiinnostaviksi.   

 

8.2.2 ”Aina ei jaksa lähteä pihalle” 

 

Kiinostus lasten liikkumattomuuden syihin oli tutkimuksemme lähtökohta. Kun 

tiedostamme lasten liikkumattomuuden taustalla olevia syitä, meidän on helpompi myös 

motivoida lapsia liikkumaan. Liikkumattomuuden syistä keskustelimme lasten kanssa 

pääasiassa avoimesti, mutta haastattelun lopuksi esitimme heille myös Nupposen ym. 

(1991) tutkimuksessaan esittämiä syitä siihen, miksi lapsi ei liiku. Valmiista listasta 

poimitut syyt erosivat jonkin verran haastattelussa saaduista lasten itse esille nostaneista 

syistä. Haastattelussa syiden kirjo oli kapeampi, mutta lapset esittivät kuitenkin 

keskenään samankaltaisia syitä liikkumattomuudelle. Lasten tapa tyytyä vain yhteen 

ensimmäiseksi mieleen tulevaan vastaukseen saattoi vaikuttaa vaihtoehtojen määrään. 

Kerromme tässä luvussa ensin avoimen haastattelun kautta saaduista tiedoista ja lopuksi 

vertaamme niitä syihin, joita lapset valitsivat valmiista listasta. Avoimen haastattelun 

avulla keräämämme motivoitumattomuuden syyt luokittelimme kahden 

motivoitumattomuusluokan alle. Ensimmäinen luokka on motivaation puute liikuntaa 

kohtaan ja  toisen luokan muodostaa liikunnan toteutustapaan liittyvät asiat. Lisäksi  

käsittelemme tässä luvussa motivaatioista poikkeavia liikunnan epäkohtia, jotka  
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osaltaan vaikuttavat liikkumattomuuteen. Tällaisia pinnalla olevia asioita ovat kasvava 

liikkumattomien lasten joukko, harrastustominnan kilpailullinen luonne, drop out- ilmiö 

sekä asuinpaikasta johtuvat syyt. 

    Lasten mielestä liikkumattomuuden syynä on pääasiassa se, että vapaa-

ajalla on muuta mielekkäämpää tekemistä. Suurimpana syynä on television ja videoiden 

katselu sekä tietokonepelit, mutta syynä voi olla myös jokin muu kiinnostava harrastus. 

Näitä syitä yhdistää motivaation puute liikuntaa kohtaan. Televisio, videot ja 

tietokonepelit mainittiin lasten liikkumattomuuden syinä kuudessa vastauksessa.  

 

H: Miksi joku lapsi ei harrasta liikuntaa? 
Jussi: No, mul on siihen itteasiassa ihan oma syyni, että miks joku ei liiku: että tietokone ja playstation.  
 
Piia: No ei viitti tai sit halua tai ei jaksa, ei osaa tehä mitään eikä sitte…Kaikki ei vaan ala tekeen, tai siis 
jotenki ei vaan kerkee tai viitsi ja harrastaa sitte jotain muuta.  
 
Televisio ja videopelit voivat toisaalta saada aikaan sen, että monet lapset eivät jaksa 

lähteä liikkumaan vaan passivoituvat sisälle koneiden ääreen. Liikkumattomuuden syy 

”ei jaksa” tai ”ei viitsi” tuli esiin kuudessa vastauksessa ja samankaltainen syy ”ei 

tykkää liikunnasta” tuli esiin viidellä haastatelluista.   

 

H: Miksi joku lapsi ei liiku ollenkaan?  
Matias: Jos ei jaksa niinku liikkuu tai muuten.  Jos tykkää niinku pelata jotain sisäpelikoneita tai kattoo 
televisioo ja videoita nii siinä se yleensä on et ei haluu niinku pihalle mennä. Et jos on niinku kivempaa 
sisällä olla. 
 
Liikunnan toteutustapa vaikuttaa liikunnan parissa viihtymiseen. Joillekin lapsille 

liikkumattomuuden syynä voivat olla aikaisemmat negatiiviset kokemukset liikunnasta. 

Jos taustalla on epämiellyttäviä kokemuksia, niin lapsen on aina vaikeampi lähteä 

uudelleen mukaan liikunnan pariin. Kirsi kertoo siitä, ettei edes haluaisi osallistua 

säännölliseen urheiluseuraharrastukseen, koska hän kokisi olevansa väsyneempi 

säännöllistä liikuntaa harrastaessaan. 

 

H: Oisko susta mukava olla mukana jossain seurassa, niin että sulla ois viikossa kiinteät harrastusajat? 
Kirsi: Ei se ois musta yhtään kivaa… että jos väsyy sitten ja on lihakset kipeenä aina. 
  

Myös Johanna ja Erika ovat lopettaneet liikuntaharrastuksensa, koska eivät viihtyneet 

siellä. Johannan haastattelussa tuli esille, että hän on lopettanut ainakin kaksi 

aloittamaansa harrastusta, koska ne eivät ole vastanneet hänen odotuksiaan. 

He kertovat kokemuksistaan näin:  
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H: Sä oot harrastanut joskus telinevoimistelua, miksi lopetit sen? 
Erika: Mä en ollu niin kärsivällinen. Mä halusin olla muitten kanssa sillai ja mä tykkään yksinäni jotain 
kotona vaan (tehdä temppuja). Muutenki on paljon kivempi jos siellä on joku kaveri, mul ei oikein ollu 
siellä ketään.  
 
Johanna:  No mä pelasin hetken sellasta koripalloo. Kävin tuolla Muuramessa, vai oliks se Muuramessa 
vai? Mut se oli jotenki ku mä unohdin niinku, en oppinu niitä sääntöjä ja oli niin tyhmä pelata sellasta 
juttuu ku oli vaan niinku säännöt ja piti vaan noudattaa niitä sääntöjä. On paljon hauskempaa joku 
aerobickiä ku siellä ei  tarvinnu, ku seurata vaan sitä ohjaajaa.  
H: Minkä takia ette enää käy siellä Jyväskylässä Saralla? (tanssimassa) 
Johanna: Se oli vaan tylsää. Mä ajattelin, että se on rytmikkäämpää mut se oli vaan tämmöstä (näyttää 
hitaita käsiliikkeitä) mä halusin jotain nopeempaa. 
 

Liikuntaharrastuksen lopettaminen on mielenkiintoinen ilmiö, joka liittyy lapsen 

kehitystasoon ja harrastustoiminnan ilmapiirin ongelmiin. Tutkimuksessamme esiin 

tulleen ilmiön pohdintaan palaamme myöhemmin.   

   Motivaation lisäksi lapsen asuinpaikalla on merkitystä liikkumiseen, 

esimerkiksi jos lapsen kotipaikkakunnalla ei ole mahdollista harrastaa sellaista 

liikuntamuotoa, joka häntä kiinnostaa. Tällöin lapsen ei välttämättä ole mahdollista 

lähteä harrastamaan sitä kauemmaksi, eikä hän halua ehkä kuitenkaan vaihtaa lajiaan.  

 

H: Onko susta tällä paikalla mahollista harrastaa niitä harrastuksia ku haluis? 
Johanna: No ei.  
H: Mitä sä sitten haluisit harrastaa? 
Johanna: No mä haluisin jotain tanssia tai jotain aerobickiä. Ois hyvä, jos ois vähän vanhemmille 
täälläkin. On vaan noille nuoremmille jotain jumppaa… Voisin mä siis  lähtee sinne, mut ois kiva jos se 
ois vähän lähempänä.      
 
Seuraavaksi kerromme siitä, mitä syitä lapset valitsivat tärkeimmiksi 

liikkumattomuuteen vaikuttaviksi tekijöiksi valmiin listan pohjalta, ja kuinka he 

perustelivat valintojaan. Suhteutamme haastattelemiemme  lasten valitsemia syitä 

Nupposen ym.(1991) tutkimustuloksiin. Näin lukija voi halutessaan suhteuttaa tuloksia 

laajempaan tutkimukseen.  

   ”Aika kuluu muissa harrastuksissa”, ”kaveritkaan ei harrasta” ja ”se vie 

liiaksi aikaa läksyjen luvulta” – syyt olivat haastattelussamme kukin neljän eri lapsen 

tärkeimmiksi liikkumattomuuden syiksi valitsemia. Toiseksi tärkeimpiä syitä ”lapsi ei 

ole liikunnallinen”, ”siinä väsyy helposti” ja ”siinä kilpaillaan” valitsi kaksi eri lasta ja 

kolmanneksi tärkeimpiä syitä ”se on ikävää” ja ”siitä ei ole hyötyä” nosti vain yksi 

haastattelemamme lapsi tärkeimmiksi liikkumattomuuteen vaikuttaviksi syiksi.  

   ”Aika kuluu muissa harrastuksissa” ja ”lapsi ei ole liikunnallinen tyyppi” 

nousivat molemmissa tutkimuksissa tärkeiksi lapsen liikkumattomuuteen vaikuttaviksi 
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syiksi.  Tutkimuksessamme tärkeimmiksi syiksi nousseet ”kaveritkaan ei harrasta” ja 

”se vie liiaksi aikaa läksyjen luvulta” –syyt eivät olleet lainkaan merkittäviä Nupposen 

ym. (1988) tutkimuksessa.  

 Mielenkiintoista on pohtia syitä, jotka haastattelemamme lapset valitsivat  

tärkeimmiksi liikkumattomuuteen vaikuttaviksi syiksi. ”Aika kuluu muissa 

harrastuksissa” nousi myös listalta valittavista syistä, kuten jo haastattelussakin, 

tärkeimpien syiden joukkoon liikkumattomuutta selitettäessä. Muista harrastuksista tuli 

esiin musiikki- ja taideharrastus, mutta tähän syyhyn lapset ovat arvatenkin sijoittaneet 

myös tietokoneella pelaamisen ja television katselemisen, jotka haastattelussakin 

nousivat esiin. 

 

 Neea: H: Mitkä näistä syistä sun mielestä vaikuttaa siihen, että lapsi ei liiku?  
Aika kuluu muissa harrastuksissa. Ku vaik jos ratsastaa ni aika menee siinä et ei ehi muuta.  
 
Viides- ja kuudesluokkalaiset elävät kehityskautta, jossa kavereiden merkitys 

entisestään korostuu. Tämä voi olla syynä siihen, että haastateltavamme monessa eri 

tilanteessa korostavat kavereiden merkitystä liikunnan harrastamiseen vaikuttavana 

tekijänä. Kavereiden tärkeydestä kerrotaan valintojen perusteluissa esimerkiksi näin:    

 

Johanna: Ja sitte ehkä tuo ”kaveritkaan ei harrasta” niin jotku ehkä aattelee että niinku jos ei mun 
kaverikaan harrasta, ni miks mää sitte menisin jonnekin säätämään. Tai siis kyllä joskus jos ei oo kukaan 
muukaan kaveri lähössä ni kyllä sillee monesti sillee aattelee, että no en määkä sitten jaksa mennä sitte 
siihen ja silleen ku paljon k ivempaa jos joku kaveri tulee mukaan.  
 
Valtteri: Sitte toi, että ”kun kaveritkaan ei harrasta”. Sitte ku harrastaa, niin se vie aika paljon pois siitä 
kavereiden kanssa olo ajasta.  
 
Hämmästyttävää mielestämme oli se, että neljä viides- ja kuudesluokkalaisista valitsi 

syyksi sen, että liikuntaa ei voi harrastaa, koska aika kuluu läksyjen luvussa. Tämä syy 

ei aikaisemmissa tutkimuksissa noussut lainkaan merkittäväksi. Toisaalta esimerkiksi 

Valtteri tarkemmin miettiessään kertoo, ettei ala-asteella vielä tule niin paljon läksyjä. 

 

Valtteri: Ehkä sitte se vie liiaksi aikaa pois läksyjen luvulta, mutta ei nyt ala-asteella tuu niin paljon kyllä. 

 

Tämän syyn esiintyminen lasten vastauksissa saattaa johtua siitä, että vanhemmat voivat 

usein kehottaa lapsiaan tekemään läksyt ennen ulos lähtemistä. Vastaus ei ehkä 

johdukaan läksyjen liian suuresta määrästä vaan siitä, että lapsi on tottunut siihen, että 

läksyt pitää lukea ennen kuin tekee muita suunnitelmia.    
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8.2.3 ”Ei sitä viitti lähtee ku tietää ettei oo mitään mahiksia pärjätä.” 

 

Lasten ei ollut helppoa keskustella avoimesti pätevyyden merkityksestä 

liikuntamotivaatioon. Tämä johtui mielestämme siitä, että oman paremmuuden tai 

toisen huonommuuden mainitseminen ei ole yleisesti hyväksyttävää. Koetun 

pätevyyden merkitys tulee kuitenkin selvästi ilmi aineistostamme. Se tuli esiin monissa 

yhteyksissä muista asioista puhuttaessa. Valtteri kertoo tästä hyvin tiedostetusta mutta 

vaietusta asiasta kuvaavasti:   

 

H: Verrataanko siellä jääkiekossa teitä pelaajia, että kuka on paras? 

Valtteri: No kyllä sen varmaan kaikki niinku tietää, mutta ei siitä puhuta siellä. 

 

Ihmiselle on luonteenomaista tarve menestyä ja pyrkiä parempiin tuloksiin.   

Liikunta suorituspainotteisena toimintana tarjoaa lapselle mahdollisuuden kokea 

voimakkaita pätevyyden kokemuksia. Yhtenä tärkeimmistä liikunnallisuutta ohjaavista 

motiiveista voidaan pitää pätevyyden kokemusten etsimistä. (Liimatainen 2000, 33 - 

34.) Myös haastattelemiamme lapsia innostaa liikkumaan tarve olla hyvä ja saada 

pätevyyden kokemuksia liikunnasta. Matias kertoi siitä, miten häntä kiinnosti kehittyä 

paremmaksi liikunnassa. Piian mukaan hyvät saavutukset innostavat lasta liikkumaan 

yhä enemmän.   

 

H: Mikä on semmonen tilanne, että sä oot kokenut et sä oot huono jossain? 

Matias: Ehkä joskus pienenä oli silleen, et en ollu oikeen missään hyvä, mut sit ku aloin harrastaa 
liikuntaa enemmän, ni sitte vähä tuli paremmaks. 

H: Mikä sai sut lähtemään liikkumaan enemmän, jos sä et pienenä liikkunu niin paljon 

Matias: No se et itekin halus joskus niinku olla hyvä jossaki. Se niinku sai liikkumaan. 

 

H: Vaikuttaako se siihen liikuntainnostukseen, että on hyvä liikunnassa? 

Piia: No kyllä se voi vaikuttaa, mutta ei kaikilla.  

H: Miten se voi vaikuttaa? 

Piia: Jos on hyvä liikkumaan niin se haluu vaan liikkua enemmän.  

 
Asialla on myös toinen puoli. Jos ihminen kokee itsensä huonoksi jossakin, niin 

motivaatio kyseistä asiaa kohtaan heikkenee. Liikuntatilanteissa lapsen kokiessa 

olevansa muita huonompi, hänen itsearvostuksensa laskee ja motivaatio yrittämiseen 

katoaa. Liikuntasuorituksissa ihmisen koko psyykkis- fyysinen kokonaisuus on läsnä, 
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jolloin suorituksen onnistuminen tai epäonnistuminen vaikuttaa ihmiseen 

kokonaisuutena. Jussi kertoo hyvin suorasti oman mielipiteensä pätevyyden kokemisen 

merkityksestä. Myös Neean mielestä koettu huono fyysinen pätevyys ja viihtyminen 

liikunnassa ovat yhteydessä toisiinsa. 

 

H: Vaikuttaako se liikuntainnokkuteen, jos on huono liikunnassa? 
Jussi: No ei sitä viitti lähteä, ku tietää ettei oo mitään mahiksia pärjätä. Jos on vaikka kokeillu just 
yleisurheilulajeja, niin tietää ettei oo mitään mahiksia pärjätä, ei sitten kyllä viitti. 
 
H: On semmosia lapsia, jotka ei tykkää koululiikunnasta, ni osaaks sä sonoa miks?  
Neea: Jos ne ei vaik tykkää pelata pesäpalloa. Jos ei oo kauheen hyvä, jos ei vaik osaa lyödä kovin hyvin. 
 

Monen lapsen kohdalla lempilajeiksi ovat muodostuneet ne lajit, joissa itse on hyvä. 

Toisaalta taas niitä lajeja ei ole kiva harrastaa, joissa itsensä tuntee huonoksi. Piialla 

lajin vaikeus vaikuttaa hänen mielipiteeseensä kyseisestä lajista. Matias pohtii oman 

mielipiteensä muodostumista pesäpalloa kohtaan, etsien syytä juuri pätevyyden 

kokemuksista.  

 

H: Mikä liikunnassa on ikävää? 
Piia: Koripallo on tyhmää…Ku se on sillee vaikeeta saada sitä palloo kii.  
  
H: Onks joku liikuntalaji, josta sä et tykkää? 
Matias: Pesäpallost mie en hirveest tykkää, mut kyl mie siin ihan hyvä jotenkuten oon. Mut se ei oo 
miusta niin kivaa.  
 
Johannan vastauksesta tulee esille se, että hän oli motivoitunut harrastamaan koripalloa, 

mutta koska hän ei saanut harrastuksesta pätevyyden kokemuksia, hän lopetti 

harrastuksensa. 

 

Johanna: No, mä pelasin hetken sellasta koripalloo…Mut se oli jotenki ku mä unohdin niinku en oppinu 
niitä sääntöjä ja oli vaan tyhmä pelata sellasta juttuu, ku oli vaan niinku säännöt ja piti vaan noudattaa 
niitä sääntöjä…Enkä mä aina tajunnu ku mäkin tulin sinne kesken vuoden sillee et sinne otettiin kuitenki 
koko ajan uusia. Ku kaikki muut ties niistä…Ja siks mä lopetin. 
 
Koettu fyysinen pätevyys kehittyy pienimmillä lapsilla vanhempien ja opettajan 

mielipiteen vaikutuksesta. Iän myötä ikätovereiden mielipiteet alkavat vaikuttaa 

kasvavassa määrin. (Liimatainen 2000, 34.) Haastateltaviemme lasten mielestä sekä 

opettajan että ikätovereiden mielipiteillä on vaikutusta lasten koettuun fyysiseen 

pätevyyteen.  

 

H: Ootko sä mielestäs hyvä liikunnassa? 
Valtteri: En mä kaikissa, mutta täällä koulussa mä oon ihan hyvä.  
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H: Mistä sä tiedät, että sä oot hyvä? 
Valtteri: Todistuksen numerosta.  
H: Eikö sitä muusta tiedä? 
Valtteri: No, kyllä joskus kaverit sanoo, että miten sä osaat tonkin.  
H: Vertaatko sä ittees muihin? 
Valtteri: En, ku meijän liikkaryhmässä ei oo ku yks kuudesluokkalainen ja se ei oo niin hirveen 
liikunnallinen ja kaikki muut on sit pienempiä.   
 
Valtterin vastauksesta voi päätellä, että hän on hyvin tietoinen liikunnallisuudestaan. 

Hän ei vertaa itseään koulussa muihin, koska hän tietää olevansa heitä parempi. Valtteri 

harrastaa jääkiekkoa, jossa on hänelle enemmän liikunnallisesti samantasoisia lapsia 

itsensä vertailuun.  

   Vastauksista on havaittavissa, että jotkut lapset osasivat arvioida itseään 

myös omien sisäisten kriteerien mukaan, mutta suurena vaikuttavana tekijänä monella 

on vielä muiden mielipiteet. Itsearvioinnin siirtyminen ulkoisesta palautteesta sisäiseksi, 

on tärkeää korkean motivaation ja koetun fyysisen pätevyyden ylläpitämisessä 

(Liimatainen 2000, 34). Johannalle muiden mielipiteet on vielä tärkeitä, mutta myös 

omat mielipiteet alkavat vaikuttaa koettuun fyysiseen pätevyyteen.  

 

H: Mistä sä päättelet, et sä oot hyvä jossakin lajissa? 
Johanna: No, jos joku vaikka kehuu tai jos itteki tykkää siitä, niin sitte ajattelee että on hyvä.    
 
8.2.4 ”Oon hyvä, ku onnistun jossain koval harjottelulla.” 

 

Tavoiteorientaatioteoria on tuonut merkittävän lisän pätevyyteen perustuvan 

motivaation ymmärtämiseen. On todettu, että koetun pätevyyden motivaation kannalta 

on tärkeitä myös kriteerit, joiden perusteella pätevyyttä arvioidaan. Tällä perusteella 

voidaan erottaa tehtäväsuuntautunut ja minäsuuntautunut tavoite. 

Tehtäväsuuntautuneessa motivaatiossa yksilö arvioi pätevyyttään sen perusteella, mitä 

hän on saanut aikaan, mitä hän on oppinut ja minkälaisen tuloksen hän on saanut, 

riippumatta siitä mitä toiset yksilöt ovat tehneet. Minäsuuntautuneessa motivaatiossa 

pätevyyttä arvioidaan suhteessa muiden yksilöiden suorituksiin ja saavutuksiin. 

Pätevyyden arviointi ja motivaatio perustuvat siis sosiaaliseen vertailuun. (Nupponen & 

Telama 1998, 14.) 

  Mielestämme ei ole järkevää pyrkiä määrittelemään haastateltaviemme 

tehtävä- tai minäsuuntautuneiksi yhden haastattelukerran pohjalta. Mielestämme 

tehtävä- ja minäsuuntautuneisuus ovat hyvin riippuvaista kulloisenkin liikuntatilanteen 

sosiaalisesta ympäristöstä ja lapsen tavoiteorientaatiota saattaa vaihdella tilanteesta 
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riippuen. Sen sijaan koimme mielenkiintoiseksi etsiä vastauksista tehtävä- ja 

minäsuuntautuneita piirteitä ja tulkita niitä.  

   Haastattelujen perusteella on havaittavissa, että lasten perusteluissa on  

sekä tehtävä- että minäsuuntautuneita piirteitä. Tämä kertoo motivaatioilmaston 

merkityksestä tavoiteorientaation muodostumiseen. Kerromme ensin vastauksista, jotka 

tulkitsimme tehtäväsuuntautuneiksi. Matias kertoo mielestämme kuvaavimmin 

tehtäväsuuntautuneesta motivaatiosta.  

 
H: Onko sun mielestä tärkeetä, että on hyvä liikunnassa? 

Matias: Ei, se on parasta et yrittää vaan. Se yritys on tärkeintä. Ei miusta oo aina se et voittaa ja voittaa. 

H: Tuntuuks susta sillon et oot hyvä ku opit jonkun asian vai sillon ku opit nopeemmin ku muut? 

Matias: Sillon ku mie ite onnistun siin silleen niinku koval harjottelul ja muuta. Ei se niinku oo kivaa jos 

heti oppii kaiken. Siit tulee sit tylsää. 

 

Villen vastaus on mielenkiintoinen pohdittaessa hänen tavoiteorientaatiotaan. 

Ajattelimme hänen puhuvan oman kehittymisen tuomasta pätevyydestä. Erikalle 

kilpailu liikunnassa ei ole tärkeintä vaan hänen mielestään riittää, että yrittää parhaansa.  

 

H: Ootko mielestäs hyvä liikunnassa? 
Ville: En tykkää yhtään kehua itteeni. En mä oikein oo. 
H: Mistä päättelet, että oot hyvä? 
Ville: Si jos tulee hyvä olo. 
H: Millon koet olevas hyvä liikunnassa? 

Ville: Sillon ku saa esimerkiks uitua jonkun hyvän ajan. 
  
H: Onko tärkeetä olla hyvä omassa harrastuksessa? 
Erika: Ei, tärkeintä on se, että yrittää ainakin parhaansa ja että on hauskaa.  
 

Aikaisempien tutkimuksien tulokset osoittavat, että tavoiteorientaatio ja erityisesti 

tehtäväsuuntautunut motivaatioilmasto on yhteydessä liikunnassa ja urheilussa 

viihtymiseen. (White & Duda 1994; Jaakkola 2002.) Tämän vuoksi liikunnan ohjaajilla, 

opettajilla ja vanhemmilla on vastuu rakentaa liikuntatilanteista sellaisia, että jokaisella 

mukana olevalla lapsella on mahdollisuus saada liikunnasta onnistumisen elämyksiä ja 

myönteisiä kokemuksia. 

  Seuraavat vastaukset tulkitsimme minäorientoituneiksi. 

Haastatelluillamme se korostuu itsensä vertaamisena muihin. Piia, Jussi ja Ville kokevat 

pätevyytensä vertaamalla itseään muiden suorituksiin. 
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H: Millon tietää, että on huono? 
Piia: No sen tietää kun ei osaa mitään. Jos tota ei jotain osaa tehä tai silleen…Jos se muilta sujuu ni sit 
tietää et on huono, mut jos ei kellään ni sit se harjotus on vaikee.  
 
H: Mistä tietää et on huono? 
Jussi: No kyllä sen tietää jos aina kuule on kuus sekuntia muita hitaampi juoksussa.  
 
H: Koetko olevas hyvä sillon ku oot parempi ku muut vai sillon ku opit uuden asian? 
Ville: Ehkä ku oon toisia parempi.   
 
Minäsuuntautunut tavoiteorientaatio tuottaa lapselle helposti pätemättömyyden tunteita. 

Lapsen verratessa suoritustaan muihin, hän keskittyy vain pärjäämiseen eikä omien 

taitojensa kehittämiseen. Jos hän ei ole taitava, hänen motivaationsa liikuntaa kohtaan 

laskee. (Duda 1997, 5.)  

  Koululiikuntatuntien motivaatioilmasto sai tutkimuksessamme myönteistä 

palautetta lapsilta. Lapset eivät kokeneet koululiikuntatunteja kilpailullisiksi vaan 

monen lapsen mielestä tunnilla oli tärkeintä, että yrittää parhaansa. Matias ja Johanna 

kertovat liikuntatuntien motivaatioilmastosta seuraavasti: 

 

H: Onko susta liikuntatunneilla tärkee olla parempi kun muut? 
Matias: Ei, eihän siel mitään pokaalei jaeta. Kuhan vaan kaikki nyt yrittää jotain siellä. 
 
H: Onko liikuntatunnilla tärkeetä se, että on hyvä? Verrataanko osaamista? 
Johanna: No, ei sitä silleen verrata. Ehkä katotaan sitä kuntoo että jaksaa ja sillee. Ei siitä jos ei jotain 
osaa ni putoo numero. 
  
Koululiikunnan tavoittaessa kaikki lapset ei ole merkityksetöntä minkälainen 

motivaatioilmasto tunneilla vallitsee. Koululiikunnalla on mahdollisuus tarjota 

oppilaille myönteisiä kokemuksia liikunnan parissa, ja näin kannustaa heitä liikkumaan 

enemmän myös vapaa-ajalla.   

 

8.3 Liikuntaseikkailu lasten liikuttajana  

 

Kertoessamme Liikuntaseikkailuun liittyvistä tuloksista käytössämme on oman 

haastatteluaineistomme lisäksi Nuoren Suomen koululaisilta kyselylomakkeella kerätyt 

valtakunnalliset tutkimustulokset. Nuoren Suomen teettämään 

kyselylomaketutkimukseen vastasi yhteensä 450 koululaista. Haastatteluaineistossamme 

selvitimme lasten mielipiteitä liikuntaseikkailusta. Kokivatko lapset liikuntaseikkailun 

lisänneen heidän liikkumistaan? Mielenkiintoista oli myös selvittää, voidaanko lasten 

mielestä tällaisilla kampanjoilla vaikuttaa heidän liikkumiseensa.     
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8.3.1 ”Se oli ihan kivaa” 

 

Haastattelemamme lapset kokivat Liikuntaseikkailun miellyttäväksi tapahtumaksi. 

Seikkailu kannusti lapsia liikkumaan ja lasten mielestä Liikuntaseikkailussa oli hauska 

olla mukana. Kaikki haastattelemamme lapset puhuivat Liikuntaseikkailusta 

myönteiseen sävyyn, kukaan ei puhunut siitä kielteisesti. Toisaalta kenenkään 

vastauksista ei voi päätellä lapsen kokeneen Liikuntaseikkailua huippukokemuksena. 

Kysyttäessä lapsilta heidän mielipiteitään kampanjasta olivat ne paljolti ihan kiva –

tyyppisiä. Nellan ja Johannan vastaukset ovat tästä esimerkkinä. Piia kertoi ehkä 

selvimmin kampanjan liikkumaan innostavista vaikutuksista.    

 

H: Mitä mieltä olit Liikuntaseikkailusta? 
Nella: Se oli ihan kivaa.  
 
Johanna: No oli se ihan hauska. En mä siis liikkunu paljon enempää, no ehkä vähän kuitenkin. Kävin mä 
laskettelemassa ja sillee.  
 
Piia: No, ehkä se innosti tekemään, liikkumaan ja urheilemaan enemmän, en mä tiiä. 
 
Lasten mielestä etenkin liikkumisen määrien merkitseminen omaan 

liikunnanseurantakorttiin ja omien liikunnan määrien konkreettinen havainnointi oli 

innostavaa. Kuusi haastateltavaamme koki seikkailun aikana innostavana juuri rastien 

merkitsemisen. Toisaalta valtakunnallisessa kyselylomaketutkimuksessa monet kokivat 

kortin täyttämisen Liikuntaseikkailun ikävimmäksi asiaksi. Meidänkin haastateltavista 

Erika kertoi, ettei kaikki jaksaneet täytellä kortteja. On luonnollista, että ihmiset 

kokevat eri asiat motivoivina. Seikkailussa liikkumaan motivoivaksi koettiin myös 

mahdollisuus voittaa seikkailuun liittyviä palkintoja.  

 

H: Mikä siinä oli kivaa? 
Neea: No, merkitä niitä liikuntajuttuja, kuinka paljon oli liikkunu.  
H: Sä merkkasit sit joka päivä, mitä sä olit tehnyt? 
Neea: Joo 
H: Jaksoko teillä kaikki luokassa merkkailla niitä rasteja? 
Neea: No ei ihan kaikki.  
 
Piia: No ku siinä voi voittaa sen palkinnon, kuka koulu on liikkunu enemmän.  
 
Lapset eivät kuitenkaan osanneet kertoa, mikä rastien merkitsemisessä oli mukavaa. 

Valtterin vastauksesta voi tulkita, että häntä ilahdutti huomata, kuinka paljon itselle 

kertyi rasteja Seikkailun aikana.  
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H: Mikä siinä rastien keräämisessä oli niin kivaa? 
Valtteri: No, en mä tiiä, siinä vaan tuli niitä rasteja niin paljon. 
 

Rastien merkitsemisen tavoitteena kampanjassa oli, että lapsi voisi konkreettisesti 

laskea päivittäisen liikunnan määriä ja huomata liikunnan monipuolisuuden ja 

arkiliikkumisen merkityksen. Kampanjan aikana lapsi pääsisi myös konkreettisesti 

näkemään, millä eri keinoilla voisi lisätä omaa päivittäistä liikuntaansa. (Nuori Suomi / 

Opettajan opas 2002, 6.) Tutkimuksessamme rastien kerääminen nousi kaikkein 

suurimmaksi liikuntaan innostavammaksi syyksi. Koska lapset eivät selittäneet, miksi 

he kokivat rastien keräämisen motivoivaksi, emme voi sanoa, oliko heistä motivoivia 

juuri ne kortin täyttämiseen liittyvät asiat, jotka kampanjan suunnittelijat olivat 

ajatelleet tärkeiksi. 

   Otimme haastatteluun mukaan kunkin haastateltavan lapsen 

liikunnanseurantakortin ja jokainen sai sen avulla ensin kertoa liikkumisestaan. Tässä 

keskustelussa tuli esille, että lapset olivat pyrkineet liikkumaan eri yhteyksissä, jotta 

saisivat rasteja kortin jokaiseen osioon. Kortissa oli jaoteltu liikkumista esimerkiksi 

koulumatkoihin, välituntileikkeihin, hyötyliikuntaan, liikuntatunteihin, omiin liikunta 

harrastuksiin ja muuhun liikuntaan. Jotkut lapset olivat saaneet rasteja kulkemalla 

koulumatkat itse, toiset olivat panostaneet välitunneilla liikuntaleikkeihin. Joidenkin 

lasten vanhemmat olivat myös kehottaneet tekemään kotitöitä rastien saamiseksi. 

Kampanjan aikana lapset siis huomasivat liikunnan monipuolisuuden ja sen, että 

hyötyliikuntakin on tärkeää liikuntaa. Tämän perusteella voimme ajatella korttien 

täyttämiseen liittyvien tavoitteiden ainakin osittain täyttyneen.   

Esittelemme seuraavaksi Nuoren Suomen keräämiä valtakunnallisia 

tuloksia. Kyselylomakkeella kerättyihin tietoihin vastasi 450 koululaista. On 

kiinnostavaa, mitkä tekijät lapset ovat kokeneet motivoiviksi laajemmassa 

mittakaavassa. Tutkimuksessa kysyttiin lapsilta: Mistä pidit eniten 

Liikuntaseikkailussa? Mikä oli erityisen kivaa? Vastaukset ryhmitettiin niin, että 

vastauksen perässä on ilmoitettu, kuinka moni lapsista oli tätä mieltä. Suurimmiksi 

ryhmiksi muodostuivat liikkuminen (83 kpl), kortin täyttäminen (57 kpl) ja kartalla 

eteneminen ja etenemisen seuraaminen (43 kpl). Muita vastauksia olivat esimerkiksi 

matkustaminen eri maissa, kaupungeissa käyminen, rastien kerääminen, internetissä 

seikkailu, kavereiden kanssa liikkuminen ja palkintojen voittaminen. Kysymykseen, 

mistä et Liikuntaseikkailussa pitänyt, lapset olivat vastanneet seuraavanlaisesti: kortista 

ja rastien merkitsemisestä (50 kpl), liikkumisesta, että piti liikkua (12 kpl) ja ongelmista 
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internetissä (10 kpl). Muita vastauksia olivat esimerkiksi seikkailu oli liian lyhyt, 

seikkailu kesti liian kauan, kilpailu, en pitänyt mistään ja ei ehditty maailman ympäri. 

(Nuori Suomi Liikuntaseikkailu tutkimusraportti, 15.) Haasteltavamme suhtautuivat 

myönteisesti Liikuntaseikkailuun, mutta he eivät osanneet eritellä mielipiteitään 

tarkemmin. 

 

8.3.2 ”Liikuin ehkä vähän enemmän.” 

 

Kampanjan tavoitteena oli lisätä koululaisten päivittäisen liikunnan määriä niin, että 

jokainen lapsi liikkuisi kampanjan aikana vähintään kaksi tuntia päivässä. Kampanjan 

pyrkimyksenä oli innostaa etenkin vähän liikkuvia lapsia nauttimaan liikkumisesta ja 

innostaa lapsia liikkumaan myös seikkailun jälkeen. (Nuori Suomi / Opettajan opas 

2002, 3.)  Haastattelujen perusteella voimme päätellä, että kampanja lisäsi lasten 

liikunnan määriä. Kukaan haastattelemistamme lapsista ei kuitenkaan kertonut 

kampanjan lisänneen liikkumista normaalia enempää vaan suurin osa lapsista vastasi 

kampanjan lisänneen liikuntaa jonkin verran. Kirsi kertoo innostuksensa vaihdelleen 

kampanjan aikana. Muutenkin säännöllisesti urheilua harrastava Valtteri oli ainoa, jonka 

mielestä seikkailu ei vaikuttanut hänen liikkumiseensa. 

 

H: Liikuitko sä tän kampanjan aikana enemmän ku normaalisti? 
Kirsi: Joo, mä olin ehkä ulkona enemmän. 
H: Oliko sun innostus samanlaista koko ajan? 
Kirsi: Ei ku se meni ylös alas koko ajan.  
 
Valtteri: En liikkunu, mä muutenkin harrastan jääkiekkoo ja muita juttuja.  
 
Kampanjan tarkoituksena oli saada aikaan pysyviä muutoksia lasten liikkumiseen. 

Keskustelimme haastattelun aikana lasten kanssa siitä, oliko heidän innostus liikunnan 

lisäämiseen jatkunut vielä kampanjan jälkeenkin. Tästä saimme hyvin erilaisia tuloksia. 

Ilmeisesti joidenkin lasten liikuntainnostus oli pysyvää ja joidenkin lopahti kampanjan 

jälkeen. Neea kertoo liikkumisensa lisääntyneen kampanjan aikana ja jatkaneensa 

liikkumista myös kampanjan jälkeen. Ville myöntää liikunnan taas vähentyneen 

kampanjan loputtua.  

 

H: Liikuitko enemmän ku normaalisti? 
Neea: No, enemmän.  
H: Mitä sä teit enemmän ku normaalisti? 
Neea: Hiihdin ja sit juoksin. 
H: Ootko kampanjan jälkeen liikkunu vielä yhtä paljon? 
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Neea: Joo. 
  
H: Liikuitko enemmän kuin normaalisti? 
Ville: Joo, ku mä hiihdin.  
H: Onko se jatkunu se innostus tän kampanjan jälkeen? 
Ville: En mää oikeen. 
 
Voimme jälleen verrata tuloksiamme laajempaan otokseen. Nuoren Suomen 

Tutkimustuloksissa 83% lapsista ilmoitti liikkuneensa kampanjan aikana enemmän kuin 

tavallisesti, näistä 62% jonkin verran enemmän ja 21% paljon enemmän. 17% ilmoitti 

liikkuneensa yhtä paljon kuin aikaisemmin. (Nuori Suomi / tutkimusraportti 2002, 9.) 

Nuoren Suomen tuloksissa todetaan, että koululaiset todella liikkuivat 

Liikuntaseikkailun aikana. Nettiin kirjattujen kilometrien perusteella koululaiset 

liikkuivat noin kaksi tuntia päivässä. Opettajille tehdyn kyselyn tuloksista selvisi, että 

yli 90% vastaajista uskoi Liikuntaseikkailun lisänneen jonkin verran kaikkien ja myös 

vähän liikkuvien lasten liikkumista. Yli 90% opettajista uskoi kampanjalla olevan 

jonkin verran myös pidempiaikaisia vaikutuksia lasten liikuntatottumuksiin. (Nuoren 

Suomen www -sivut 27.9.2002.)  

 

8.3.3 ”Kyllä tämmösillä kampanjoilla voidaan ainakin joidenkin lasten liikkumiseen   

         vaikuttaa.” 

 

Liikuntaseikkailussa on siis päästy kahden tunnin päivittäisen liikunnan määrän 

tavoitteeseen jo kahden vuoden ajan. Liikuntaseikkailu on saanut lapset liikkumaan 

enemmän ja seikkailulla on luultavasti ollut myös pidempiaikaisia vaikutuksia osan 

lasten liikkumiseen. Haastatteluaineistomme avulla voimme päätellä jotakin siitä, mikä 

kampanjoissa motivoi lapsia liikkumaan. Tämä on merkityksellistä juuri kampanjoiden 

suunnittelu- ja  kehitystyön kannalta. Halusimmekin selvittää lapsilta, voidaanko heidän 

mielestään lasten liikkumiseen vaikuttaa kampanjoinnin avulla ja miten he perustelevat 

mielipidettään.    

 Yleisesti lapset suhtautuivat myönteisesti kampanjoinnin mahdollisuuksiin 

lisätä lasten liikkumista. Lapset pohtivat kysymystä pitkälti juuri Liikuntaseikkailun 

kautta. Kampanjoilla uskottiin pystyvän vaikuttamaan liikkumiseen, koska lapset 

kokevat ne mukavina ja kivoina.  

 

H: Voidaanko tällaisten kampanjoiden avulla lisätä lasten liikkumista? 
Kirsi: Ehkä vähän. 
H: Mikä niissä on sellasta? 
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Kirsi: Ne on niin kivoja. 
 

Liikuntaseikkailu matkalla maailman ympäri –kampanjan suunnitteluun ja toteutukseen 

on panostettu. Kampanjaan liittyy paljon mielenkiintoista lisämateriaalia ja varmasti 

myös kampanjan näkyvyys mediassa tekee siitä lapsia kiinnostavan. Vaikka 

Liikuntaseikkailu on suunnattu ala-aste ikäisille lapsille, joidenkin viides- ja 

kuudesluokkalaisten mielestä Liikuntaseikkailu motivoi enemmän vähän nuorempia 

lapsia liikkumaan ja on heille sopivampi.  

 

H: Voidaanko tällaisten kampanjoiden avulla lisätä lasten liikkumista? 
Johanna: No siis kyllä mun mielestä voi, siis ainakin noiden pienempien. 
H: Sanoit, että nuorempien liikkumiseen vois vaikuttaa enemmän, mitä tarkoitit? 
Johanna: No ehkä joo, mut kyllä se joitakin isoja voi kiinnostaa. En mä tiiä oikein.  
 

Lasten mielestä kampanjoinnilla on mahdollisuus vaikuttaa lapsen liikkumiseen myös 

kampanjan jälkeen. Joku lapsi voi innostua liikkumaan, kun saa siihen alkusysäyksen 

kampanjan muodossa. Joidenkin lasten voi olla kampanjan aikana helpompi kokeilla  

uusia liikuntalajeja ja löytää tätä kautta itselleen kiinnostava liikuntaharrastus. 

 

H: No onko vaikutus pysyvää? 
Valtteri: Niillä jotka innostuu, niin kyllä se voi jatkua. 
 
H: Voiko vaikutus olla pysyvää? 
Jussi: Voi saada, esimerkiks jos huomaa et se on hauska se tietty laji. 
 

Kampanjan onnistumiseen vaikuttaa myös lapsen lähiympäristön suhtautumien 

kampanjaan. Saamiemme tutkimustulosten mukaan lapset kokevat lähiympäristöllään ja 

vanhemmilla olevan vaikutusta lapsien liikkumiseen. Liikuntaseikkailussa 

liikuntakampanjaan on pyritty saamaan mukaan myös luokkien opettajat ja lasten 

perheet. Opettajille tiedotettiin kampanjasta etukäteen Seikkailusanomien muodossa ja 

perheisiin tietoa meni tiedotteiden lisäksi median kautta. 

   Nuoren Suomen valtakunnallisessa kyselytutkimuksessa tutkittiin myös 

opettajien ja lasten vanhempien mielipiteitä Liikuntaseikkailusta. Tulosten mukaan 77 

prosenttia vanhemmista innosti lastaan liikkumaan kampanjajaksolla. Myös 

haastatteluissa lapset kertoivat vanhempien kannustaneen heitä liikkumaan ja 

vanhempien liikkuneen yhdessä lasten kanssa.  

 

H: Kannustettiinko kotona liikkumaan kampanjan aikana? 
Matias: No joo. Äitikin sano, et mitä sie siin sohvaperunana oikein oot, ku pihalle siitä. 
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H: Jouduitko tekemään kotihommia? 
Matias: Joo, lumitöitä talvella ja muuta. 
 
Ville: No, äiti oli joka päivä niinku mukana hiihtämässä. 
 

Opettajilla oli mahdollisuus kampanjan aikana saada liikuntavinkkejä Nuoren Suomen 

www -sivuilta. Haastateltaviemme mukaan opettajat eivät kuitenkaan järjestäneet 

Liikuntaseikkailun aikana liikuntatuntien lisäksi ylimääräistä liikuntaa koulussa.  

 

H:  Oliko kampanjan aikana koulussa enemmän liikuntaa?  
Piia: No ei meijän luokalla ollu, mutta kyllä joillain luokilla oli. 
 
Neea:  No ei , paitsi liikuntatunnit. Mut ollaan myös välitunnilla hypätty ruutuu. 
 

Nuoren Suomen keräämien tutkimustulosten mukaan jotkut opettajat olivat kokeneet 

Liikuntaseikkailun työläänä. Tunneista piti riittää aikaa rastien merkitsemiseen ja 

yhteenlaskemiseen. Toisaalta Liikuntaseikkailun integroiminen muuhun opetukseen oli 

mahdollista laadukkaiden materiaalien kautta. Liikuntaseikkailussa oli huomioitu sekä 

lasten opettajat että perheet. Vanhemmat kannustivat lapsiaan  jonkin verran, mutta 

opettajat eivät tulostemme mukaan järjestäneet kouluissa ylimääräistä liikuntaa.   
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9 TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUS 

 

 

 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa luotettavuuden arviointi koskee koko tutkimusprosessia 

(Eskola & Suoranta 1998, 211). Siksi tarkastelemmekin seuraavaksi niitä tapoja, joilla 

pyrimme turvaamaan tutkimuksemme luo tettavuutta eri vaiheissa.  

   

9.1 Tutkimusjoukon valinta  

 

 Tutkimuksemme  käsittää kolme eri vaihetta tutkimusjoukon valinnassa. Nuoren 

Suomen teettämään kyselylomaketutkimukseen vastaajat valittiin tilastollisin 

menetelmin, joten otoksen voidaan katsoa edustavan luotettavasti kohdejoukkoa. 

Kyselylomake lähetettiin 742 oppilaalle ja kyselyn palautti 450 oppilasta. 

Vastausprosentti oli siis 60.6. Tuloksia voi vääristää se mahdollisuus, että kyselyn 

palauttivat vain ne oppilaat, jotka olivat muutenkin innostuneita Liikuntaseikkailusta. 

Toisaalta opettajan huolehtiminen kyselylomakkeiden täyttämisestä ja palauttamisesta 

on saattanut vaikuttaa palautusprosenttiin. Koimme Nuoren Suomen tulosten kuitenkin 

antavan hyvän vertailupohjan omalle tutkimuksellemme.      

   Luokat, joilta keräsimme liikunnanseurantakortit, valitsimme 

harkinnanvaraisesti. Tulosten kattavuuden parantamiseksi valitsimme luokat 

maantieteelliseltä sijainniltaan ja koulukooltaan toisistaan poikkeaviksi. Valitsimme 

mukaan sekä pieniä että isoja kouluja, jotka sijaitsivat eripuolilla Etelä- ja Keski-

Suomea. Pohjois-Suomen alueella sijaitsevia kouluja emme voineet ottaa mukaan 

tutkimukseemme, koska heidän talvilomansa osui samaan ajankohtaan kampanjan 

ensimmäisen viikon kanssa. 

Luokkien osallistumista ja sitoutumista liikunnanseurantakorttien 

täyttämiseen pyrimme parantamaan henkilökohtaisella yhteydenotolla luokanopettajaan 

ennen liikuntaseikkailun alkua tai seikkailun ensimmäisellä viikolla. Seikkailun jälkeen 

liikuntakortteja palautui ensin kahdeksalta luokalta ja soitettuamme opettajille 

kokonaismäärä nousi 11 luokkaan. Luokkien mukanaoloprosentiksi tuli 78.6. Luokilla 

oli yhteensä 254 oppilasta, joilta saimme kortteja takaisin 183. Liikuntakorttien 

palautusprosentiksi muodostui 72%. Liikunnanseurantakorttien palautumiseen on 

saattanut vaikuttaa se, että kaikki eivät ole täyttäneet korttejaan tai opettaja ei ole 
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huolehtinut korttien täyttämisestä. Karhutessamme palautumattomia 

liikunnanseurantakortteja opettajilta eräs naisopettaja kertoi puhelimessa näin: ”Lapset 

eivät innostuneet seikkailusta koko kolmeksi viikoksi vaan innostus hiipui jo 

ensimmäisen viikon jälkeen. Lapset eivät täyttäneet kortteja kunnolla ja 

nettiseikkailukin oli koko ajan tukossa. Sain seikkailun jälkeen oppilailta takaisin vain 

kaksi korttia.” Tällaisista kommenteista voimme miettiä, mikä rooli opettajalla on 

oppilaille suunnatun kampanjan onnistumisessa.  

Seuraavassa taulukossa on esitetty Liikunnanseurantakorttien palautuminen luokittain. 

Taulukosta tulee ilmi myös tutkimuksessamme mukana olleet koulut. 

 

9.2 Haastattelujen suorittaminen 

 

Haastateltavat oppilaat valitsimme liikunnanseurantakorttien täyttämisen perusteella. 

Valitsimme mukaan vain viidennen ja kuudennen vuosiluokan oppilaita, koska 

ajattelimme viides- ja kuudesluokkalaisten olevan sopivan ikäisiä haastattelua varten.  

Tarkoituksemme oli valita liikunnanseurantakorttien perusteella haastateltaviksi 

kampanjan aikana vähän liikkuneita lapsia, mutta huomasimme, että tarvitsemme 

mukaan myös säännöllisesti liikkuneita lapsia selvittääksemme kattavasti lasten 

liikkumiseen vaikuttavia tekijöitä. Kustannussyistä haastattelimme jokaisella koululla 

useampaa oppilasta, mutta mielestämme tämä ei heikennä tutkimuksemme 

luotettavuutta.  

  Haastateltaviemme lasten määrä, kymmenen lasta, ei ole kovin suuri, 

mutta aineiston koolla ei ole laadullisessa tutkimuksessa suurta merkitystä tutkimuksen 

onnistumiselle. Laadullisessa tutkimuksessa tarkoitus ei ole kvantitatiivisen 

tutkimuksen tavoin tehdä tilastollisia yleistyksiä, vaan kuvata jotain tapahtumaa, 

ymmärtää tiettyä toimintaa tai tulkita jotakin ilmiötä. (Eskola & Suoranta 1998, 61 - 

62.) Kiinnitimme haastatteluissa huomiota siihen, että haastateltavamme olivat lapsia. 

Rauhoitimme tilanteen ennen haastattelun alkua ja kerroimme lapselle mistä aiomme 

haastatella ja mihin tarkoitukseen haastattelumme tulee. Teimme heille myös selväksi, 

ettei heidän nimiään tule näkymään missään. Yritimme tehdä 

haastattelukysymyksemme niin, että lapsi voisi vastata sen, mitä mieltä hän oikeastikin 

on, eikä pyrkisi vastauksillaan miellyttämään meitä. Näillä keinoin pyrimme siihen, että 

tieto, jota lapsilta saimme, olisi ollut todenmukaista ja luotettavaa.  

   Talletimme haastattelut nauhoittamalla, koska lasten vastausten 
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kirjoittaminen muistiin haastattelutilanteessa on erittäin hankalaa ja lapsen huomio olisi 

voinut kiinnittyä haastattelijan kirjoittamiseen niin, että se olisi häirinnyt haastattelun 

kulkua. Nauhoittaminen oli tärkeää myös siitä syystä, että pystyimme dokumentoimaan 

sanatarkasti niin lapsen vastaukset kuin haastattelijan kysymyksetkin. (vrt. Kirmanen 

1999, 206 - 208.) Näin pääsimme aineiston analysointivaiheessa tarkastelemaan koko 

haastattelun vuorovaikutustilannetta, mikä osaltaan on tukemassa tutkimuksemme 

luotettavuutta. 

 

9.3 Tutkimustulosten luotettavuuden arviointia 

 

Tutkimusaiheestamme keskusteleminen lasten kanssa ei ollut ongelmatonta. Lapset ovat 

voineet yrittää vastata niin kuin olettivat olevan hyväksyttyä. Toisaalta lapset saattoivat 

arastella aiheesta puhumista, eivätkä uskaltaneet kertoa rehellistä mielipidettään. Tätä 

ongelmaa pyrimme välttämään ottamalla saman asian esiin monessa eri tilanteessa 

haastattelun aikana. Analysoinnissa oli näin mahdollista ottaa huomioon koko 

haastattelu, eikä tulkintoja tarvinnut tehdä vain yhden vastauksen perusteella. Pyrimme 

pohtimaan vastuksen uskottavuutta peilaamalla sitä lapsen aiempiin ja myöhempiin 

vastauksiin. Koimme tällä strategialla saaneemme esiin lasten todellisia mielipiteitä.  

  Tulosten analysoinnin luotettavuutta lisäsi mielestämme se, että teimme 

koko analysointivaiheen yhteistyössä. Oma tulkinta piti perustella tutkijaparille ja  

tulkintoja käsiteltiin yhteisissä keskustelussa. Palasimme tulkintoihimme yhä uudelleen 

ja uudelleen vertaillen niitä haastattelumateriaaliin. Tulkintaa helpotti myös 

mielestämme teoriatieto, jota olimme tutkimastamme ilmiöstä tutkimusprosessin 

kuluessa omaksuneet. Toisaalta myös opintojen kautta omaksutut tiedot, teoriat ja 

käsitykset lapsen kognitiivisesta kehityksestä tukivat tulkintojen tekemistä ja vastausten 

analysoimista.         

   Haastattelemiemme lasten määrä ei ole kovin suuri ja se pitää ottaa 

huomioon tuloksia yleistettäessä. Tarkoituksemme ei ollutkaan tulosten yleistäminen 

suureen joukkoon, vaan päästä lähemmäksi lasten aitoja mielipiteitä ja ymmärtää lasten 

liikkumiseen vaikuttavia tekijöitä kokonaisuutena.  
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10 POHDINTA  

 

 

 

10.1 Tutkimuksen päätulosten tarkastelua 

 

Tässä tutkimuksessa selvitettiin lasten liikkumista ja siihen vaikuttavia tekijöitä lapsia 

haastattelemalla. Lasten käsitysten tulkinnan pohjalta pyrimme luomaan yhtenäisen 

kuvan vastataksemme tutkimusongelmiimme. Joissakin tapauksissa olemme tehneet 

laadulliselle tutkimukselle tyypilliseen tapaan yleistyksiä tulosten selkeyttämiseksi. 

Tarkastelemme päätuloksiamme tutkimusongelmia mukailevassa järjestyksessä.  

 Tutkimustulostemme mukaan lapset kokevat liikkumisen 

merkitykselliseksi itselleen. Heidän mielestään liikkuminen on tärkeää, eivätkä he 

tarvitse liikkumiselle eriteltyjä perusteluja. Perustelujen puuttumisen voidaan katsoa 

olevan luonnollista liittyen lapsen kehitystasoon. Lapset eivät pohdi toimintansa 

motiiveja vaan toimivat intuitiivisesti halujensa ohjaamina. Toisaalta 

haastattelemiemme lasten ollessa jo viides- ja kuudesluokkalaisia tietämättömyys 

liikunnan monipuolisista vaikutuksista on huolestuttavaa. Se kertoo mielestämme siitä, 

että koulumme liikuntakasvatuksessa ei keskitytä liikunnan hyötyjen esille tuomiseen. 

Lapsilla ei ole tietoa liikunnan merkityksestä lapsen kokonaisvaltaisen kasvun ja 

kehityksen tuk ijana, eivätkä liikunnan myönteiset vaikutukset terveyteen ja psyykkiseen 

hyvinvointiin ole heille selviä. Terveyskasvatus on jäänyt pois koulujemme 

opetussuunnitelmista, koska sen sisältöjen on ajateltu tulevan esille muiden 

oppiaineiden yhteydessä. Tuloksemme kertovat kuitenkin, että näin ei ole tapahtunut, 

vaan lapsilla ei ole selvää käsitystä liikunnan merkityksestä. Teimme 

tutkimuksessamme myönteisen havainnon siitä, että liikunnan merkitys ja sisältö on 

lapsille erilainen kuin aikuisille. Lapset käsittävät liikkumiseen käsitteen laajemmin 

kuin aikuiset. He sisällyttävät siihen esimerkiksi pihalla olemisen. Lapset eivät vaadi 

liikunnan harrastamiselle tarkkaa aikaa ja paikkaa, vaan se kuuluu oleellisena osana 

heidän arkeensa. Vain harvat haastattelemistamme lapsista harrastivat liikuntaa 

organisoidusti, vaikka liikkuivatkin mielestään normaalisti. Nämä seikat ovat 

mielestämme kulttuuriimme kuuluvia piirteitä. Nupponen ja Telama (1999) ovat myös 

todenneet suomalaisten lasten liikkuvan enemmän omaehtoisesti muihin Euroopan 

maihin verrattuna.  
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   Lapset kokevat omalla lähipiirillään, perheellä ja kavereilla, olevan suurta 

merkitystä liikkumiseensa vaikuttavana tekijänä. Lapsesta riippuen korostui enemmän 

joko perheen tai kavereiden merkitys. Tutkimustulosten perusteella tulimme siihen 

tulokseen, että lapsen lähipiiri vaikuttaa lapsen liikkumiseen sekä myönteisesti että 

kielteisesti. Arvelemme tämän selittyvän sillä, että lapsi sosiaalistuu ympäristöön, jossa 

elää. Vanhempien arvostukset ja elämäntapa eivät vo i olla vaikuttamatta lapsen 

ajatusmaailmaan. Toisaalta vanhempien merkitys vähenee lapsen kasvaessa ja 

kavereiden tullessa yhä tärkeämmiksi. Tässä tutkimuksessa kavereiden merkitys 

liikkumiseen vaikuttavana tekijänä tuli selkeästi esiin haastattelemiemme lasten 

kohdalla. Tämä kertoo, että viides- ja kuudesluokkalaiset alkavat olla siinä iässä, että 

kaverit ovat joissakin asioissa omia vanhempia tärkeämpiä malleja. Vanhempien 

vaikutusta lasten liikkumiseen on aikaisemmin tutkittu jonkin verran. Vanhempien 

sosioekonomisen taustan, esimerkiksi koulutuksen ja ammatin, on todettu olevan 

yhteydessä lasten liikkumisen määriin (Yang ym. 1996, 285 - 287). Vanhemmilla on 

havaittu olevan myös konkreettisia mahdollisuuksia vaikuttaa lastensa liikkumiseen. 

Tuloksia on saatu muun muassa harrastuksiin kuljettamisen ja taloudellisen tuen 

yhteydestä lasten liikkumisen määriin (Hoefer ym. 2002).  

  Tutkimustuloksissamme liikuntamotiiviluokiksi muodostuivat 1. sisäinen 

halu ja tarve liikuntaa kohtaan, 2. terveyteen, 3. sosiaalisuuteen, 4. ulkomuotoon sekä 5. 

muihin välineellisiin tekijöihin liittyvät motiivit. Saamamme tulokset ovat  

yhdensuuntaisia muiden lasten liikkumismotiiveja käsitelleiden tutkimusten (Nupponen 

ym. 1991; Nupponen & Telama 1998.) kanssa. Muista tutkimuksista poiketen 

halusimme ottaa sisäisen halun ja tarpeen liikkua omaksi motiiviryhmäksi, koska osa 

lapsista selitti liikkumistaan ainoastaan liikkumisen tuottamalla tyydytyksellä. Kuten 

muissakin tutkimuksissa lapset kertoivat liikkuvansa pysyäkseen terveenä, saadakseen 

olla yhdessä kavereidensa kanssa, pysyäkseen hyvässä kunnossa ja hallitakseen omaa 

painoaan. Välineellisiin tekijöihin liittyvästä motiiviryhmästä nousi esiin monipuolisia 

liikuntaan välineellisesti motivoivia tekijöitä. Näitä olivat mukavat lähellä sijaitsevat 

liikuntapaikat, uudet mielenkiintoiset lajit, luonto ja eläinrakkaus. Varsinkin hevosten 

merkitys ratsastusta harrastavilla tytöillä yllätti voimakkuudellaan. Kaikki 

harrastusratsastuksesta esitetyt perustelut liittyivät hevosiin ja niiden hoitoon, eivätkä 

suoraan liikuntaan. Tulostemme perusteella voimme katsoa liikunnan yhä olevan 

lapsille luontaista toimintaa. Liikuntamotiivit eivät ole muuttumattomia, vaan ne 

kehittyvät yhteiskunnan muutosten ja lapsen kasvun myötä. Esimerkiksi sisäisen 
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tarpeen lisäksi lapsen motivaatiota liikuntaa kohtaan saattaa myöhemmin lisätä 

hevoshulluus tai muotilajit.     

   Lasten kokemat liikkumattomuuden syyt jaoimme tutkimustuloksissamme  

kahteen ryhmään, motivaation puutteeseen liikuntaa kohtaan ja liikunnan toteutustapaan 

liittyviin syihin. Motivaation puute liikuntaa kohtaan johtui lasten mielestä siitä, että 

heillä on vapaa-ajalla muuta mielekkäämpää tekemistä. Liikunta-ajasta kilpailee tänä 

päivänä muiden harrastusten lisäksi muun muassa televisio, videot ja tietokoneet, joiden 

välityksellä lapsi saa elämyksiä liikkumatta. Liikunnan toteutustapaan liittyvät syyt 

muodostuivat lasten epämiellyttävistä ja motivaatiota vähentävistä kokemuksista 

liikunnan parissa. Motivaatiota vähentävinä koettiin oma osaamattomuus ja toiminnan 

epämiellyttävyys. Edellä mainitut luokat muodostimme lasten omien 

liikkumattomuussyiden pohjalta. Valmiista (Nupponen ym. 1991) 

liikkumattomuussyiden listasta valitut syyt erosivat näistä monipuolisuudellaan. 

Otimme tämän osion mukaan tutkimukseemme, koska erillinen lista liikkumattomuuden 

syistä antoi mahdollisuuden selvittää lapsen mielipiteen myös sellaisista aikaisemmissa 

tutkimuksissa saaduista liikkumattomuuden syistä, jotka eivät tulleet heidän mieleensä. 

Eniten lapset valitsivat syitä: ”aika kuluu muissa harrastuksissa”, ”kaveritkaan ei 

harrasta” ja ”se vie liiaksi aikaa läksyjen luvulta”. Liikkumattomuuden syinä lasten 

mielestä ei voida pitää syitä: ”se on ikävää” ja ”siitä ei ole hyötyä”. 

Liikkumattomuusmotiiveja tulkitessamme päädyimme ajatukseen, että liikkumaton 

lapsi ajautuu kehälle, jonka edetessä lapsen on aina vaikeampi innostua liikunnasta. Kun 

lapsi ei pidä liikunnasta, hän korvaa liikunnan muilla vapaa-ajan aktiviteeteilla, usein 

television katselemisella tai tietokonepeleillä. Tämä ei kehitä liikunnallisia kunto- ja 

taitotekijöitä, jolloin liikunnasta on yhä vaikeampi saada miellyttäviä kokemuksia. 

   Tämän tutkimuksen mukaan pätevyyden kokemuksilla on merkitystä 

lasten liikuntamotivaatioon. Pätevyyden kokeminen vaikuttaa tutkimuksemme mukaan 

niin myönteisesti kuin kielteisestikin lasten liikuntamotivaatioon. Tähän päädyimme, 

koska itsen vertailu muihin oli haastattelemillemme lapsille yleistä ja he mainitsivat 

vastauksissaan liikuntataitojen vaikuttavan lajien mielekkyyteen. Tulostemme mukaan 

liikunnallisesti taitavat lapset saavat jatkuvasti positiivisia kokemuksia liikunnasta ja 

haluavat liikkua yhä enemmän. Liikunnallisesti heikot lapset lannistuvat 

liikuntatilanteissa yhä uudelleen, koska pätevyyden kokemuksia ei tule. Tämän vuoksi 

ei ole merkityksetöntä, minkälainen sosiaalinen ilmapiiri liikuntatilanteissa vallitsee. 

Tämän tutkimuksen tuloksista voidaan päätellä, että lapset kokivat koululiikuntatilanteet 
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tehtäväsuuntautuneiksi. Heidän mielestään liikuntatunneilla ei keskitytä lasten taitojen 

vertailemiseen vaan korostetaan sitä, että jokainen yrittää parhaansa. Kuitenkin monet 

haastateltavistamme lapsista kertoivat arvioivansa pätevyyttään ulkoisen palautteen 

avulla. Sen sijaan harrastustoiminnan parissa näyttäisi jossain määrin korostuvan oman 

pätevyyden vertailu muihin. Pätevyyden kokemisella on mielestämme joidenkin lasten 

kohdalla suurin vaikutus liikuntamotivaatioon, koska lasta, joka ei saa pätevyyden 

kokemuksia liikunnasta, ei riitä motivoimaan muutkaan motivaatiotekijät. Tilanteessa, 

jossa lapsi on muuten motivoitunut, esimerkiksi saadessaan olla kavereidensa kanssa, 

mutta kokee jatkuvasti olevansa huonompi kuin muut, hän luultavasti jää pois 

harrastuksen parista. Tämä korostuu varsinkin harrastuksen muuttuessa ajan myötä 

kilpailullisempaan suuntaan ja lapsen ajattelun kehittyessä. Tutkimusten (Jaakkola 

2002; Liukkonen 1997) mukaan liikuntatilanteiden motivaatioilmastoon voidaan 

ohjauksella vaikuttaa. Tehtäväsuuntautunut motivaatioilmasto lisää lasten 

liikuntamotivaatiota. 

   Lasten liikunnan lisäämistä suunniteltaessa tulisi ottaa huomioon 

tutkimuksissa esiin nousseet lasten liikkumis- ja liikkumattomuus motiivit sekä muut 

liikkumiseen vaikuttavat tekijät. Liikkumismotiivien vahvistamisen ja 

liikkumattomuusmotiivien heikentämisen kautta voidaan pyrkiä vaikuttaa lapsen 

liikkumiseen. Koska vanhempien ja kavereiden merkitys on suuri lasten liikkumiseen 

vaikuttava tekijä, tulisi heidät myös huomioida pyrittäessä lisäämään lasten liikkumista. 

Mielestämme juuri vanhempien arvostusta liikkumista kohtaan tulisi pyrkiä 

parantamaan.  

 

10.2 Liikuntaseikkailu maapallon ympäri -kampanjan arviointia 

 

Tutkimuksemme tarkoituksena oli arvioida Liikuntaseikkailu maapallon ympäri -

kampanjaa lasten näkökulmasta. Yhdistämme arviointiin myös omia näkemyksiämme 

kampanjan toteutuksesta ja tuloksista tutkimuksemme pohjalta esiin nousseiden 

asioiden valossa. Lapset kokivat liikuntaseikkailun miellyttävänä, varsinkin 

liikuntaseikkailuun liittyvät lisämateriaalit koettiin innostavina. Liikuntaseikkailun 

vahvuuksia on juuri se, että oheismateriaaliin ja näkyvyyteen mediassa on voitu 

panostaa yhteistyökumppaneiden tuella. Kampanjassa on huomioitu hyvin myös lapsen 

sidosryhmät, opettajat ja vanhemmat. Kuitenkin tulostemme mukaan vanhempia ja 

varsinkaan opettajia ei saatu parhaalla mahdollisella tavalla mukaan. Opettajien rooli 
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nousee kampanjassa merkittäväksi, koska kampanjointi tapahtuu koulussa ja yhdessä 

koko luokan kanssa. Opettajille liikuntaseikkailu aiheuttaa lisätyötä ja monet kokevat 

sen varmasti opetustyötä häiritsevänä. Tämän tulkinnan teimme haastattelemiemme 

lasten luokanopettajien kanssa käymistämme keskusteluista. Tätä ongelmaa voisi välttää  

sitouttamalla opettajat kampanjaan ja sen toimintaan ennen kampanjan alkua. Olisi 

tärkeää, että opettajat tiedostaisivat liikunnan tärkeyden lapsille ja kampanjoinnin 

merkityksen tältä kantilta. Opettajia innostavia keinoja voisi olla esimerkiksi opettajille 

jaettavat valmiit liikuntatuokioiden suunnitelmat. Opettajan työmäärää helpottaisi myös 

liikuntaseikkailun integrointimahdollisuuksien kehittäminen muihin aineisiin. Kotien 

mukanaoloa kampanjassa voitaisiin lisätä esimerkiksi järjestämällä ennen kampanjaa 

koululla vanhempainilta, jossa keskusteltaisiin kampanjasta ja lasten liikunnan 

tärkeydestä. Tätä varten voisi myös olla opettajille jaettavaa materiaalia, jotta opettajan 

työmäärä ei senkään puitteissa lisääntyisi kohtuuttomasti.    

   Myönteisenä piirteenä liikuntaseikkailussa pidämme sitä, että sen voidaan 

katsoa tukevan tehtäväsuuntautunutta motivaatioilmastoa. Tulostemme mukaan 

vertailua liikunnan määristä ei lasten kesken syntynyt, vaan keskityttiin luokan 

yhteiseen etenemiseen. Seuraamalla oman liikunnan määriä, korostui myös 

arkiliikunnan merkitys.   

   Liikuntaseikkailun yhdeksi tavoitteeksi oli asetettu kahden tunnin 

päivittäinen liikkuminen. Tässä ei mieltämme ole otettu huomioon lasten liikunnan 

määristä tehtyjä suosituksia (Corbin & Pangrazi ; Biddle & Sallis). Tavoitteeksi asetettu 

liikunnan määrä ylittää kaikki suositukset. Tutkimustulosten pohjalta tehdyissä 

suosituksissa on otettu huomioon myös vahemmän liikkuvat lapset, joiden kohdalla on 

nähty kohtuulliseksi hieman pienentää liikunnan määriä. Mielestämme vähän 

liikkuvalle lapselle kahden tunnin päivittäisen liikunnan tavoite voi olla mahdoton 

saavuttaa ja tuntua painostavalta, jolloin motivaatio liikkumista kohtaan alenee. Tältä 

osin liikuntaseikkailun toinen tavoite, vähän liikkuvien lasten innostaminen jatkuvaan 

liikunnanharrastamiseen, vaikuttaa ristiriitaiselta. Kampanjoiden kannalta oleellista on 

se, että eri ryhmät otetaan huomioon kampanjan suunnittelussa ja toteutuksessa 

(Lipponen 1995, 44). Tulostemme mukaan jotkut viides- ja kuudesluokkalaiset kokivat 

kampanjan jo hieman lapsellisena. Kampanjan suunnittelussa voisikin mielestämme 

ottaa huomioon liikkumisen määrän ja iän suhteen erilaiset ryhmät. Liikuntaseikkailussa 

lapset voisivat itse suunnitella tavoitteen omalle liikkumiselleen. Näin he ehkä 

sitoutuisivat paremmin sen toteuttamiseen ja oppisivat itse huolehtimaan omasta 
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liikkumisestaan. Vanhemmille oppilaille kampanjaan voisi sisällyttää terveystiedollisen 

opintokokonaisuuden, jota käytäisiin läpi kampanjan aikana.  

 

10.3 Johtopäätöksiä ja tulevaisuuden tutkimusnäkymiä 

 

Koimme laadullisten tutkimusmenetelmien tarjoavan hyviä keinoja ymmärtää lasten 

liikkumista ja liikkumattomuutta. Ajatustamme tukevat myös lasten liikuntaa tutkineet 

asiantuntijat (mm. Jaakkola 2002). Laadullisten menetelmien avulla päästään yksilön 

motivaation kokemiseen syvemmälle ja ymmärretään paremmin lasten motivoitumista 

tai motivoitumattomuutta. Saimme tässä tutkimuksessa tietoa, jota emme olisi 

mielestämme tavoittaneet määrällisten menetelmien avulla. Vastausten perustelut 

kertovat usein ilmiöstä itse vastausta enemmän. Tällaisia tuloksia olivat esimerkiksi 

havainnot siitä, että lapsia innostaa liikkumaan muiden motiivien lisäksi tarve ja halu 

liikkumiseen, joka ei ole selitettävissä muiden motiivien avulla. Liikuntamotiiveja 

tulkitessamme saimme motiiviluokkien lisäksi tietoa eri motiivien arvois ta ja 

pysyvyydestä. Sisäinen halu ja tarve liikkua on pysyvä motiivi, kun taas esimerkiksi 

välinearvot saattavat olla hetkellisiä. Tärkeää oli mielestämme myös saada selville, mitä 

lapset ymmärtävät liikunnan olevan. Lasten liikunnaksi määrittelemä toiminta ei 

välttämättä ole koko ajan aktiivista liikkumista, mikä kannattaa huomioida esimerkiksi 

liikunnan määriä kartoittavissa kyselylomaketutkimuksissa.   

    Mietittäessä lasten liikunnalliseen käyttäytymiseen vaikuttamista tulee 

muistaa, että koulu on ainoa instituutio, joka tavoittaa koko ikäluokan. Parhaimmillaan 

koululiikunta tukee lasten liikunnallisen elämäntavan muodostumista kehittämällä 

lasten motorisia taitoja, tarjoamalla lapselle positiivisia kokemuksia ja pätevyyden 

tunteita liikunnassa sekä kertomalla lapsille liikunnan hyödyistä ja opettamalla heitä 

suunnittelemaan omaa liikkumistaan. Siksi ei ole ymmärrettävää, että koululiikunnan 

asemaa jatkuvasti kyseenalaistetaan opetussuunnitelmia uudistettaessa. Tulee kuitenkin 

muistaa, että liikunta ei sinänsä tuo mukanaan mitään hyötyjä, vaan oikein käytettynä se 

tarjoaa välineen tukea monipuolisesti lasten kehitystä. Myös oman tutkimuksemme 

mukaan huolestuttavia ovat juuri kielteisesti liikuntaan suhtautuvat ja vähän liikkuvat 

lapset. Koululiikunnassa pitäisi löytää keinoja muuttaa sosiaalinen ympäristö 

tehtäväsuuntautuneeksi, koska tämän ikäiset lapset helposti vertailevat itseään toisiinsa. 

Näin myös liikunnallisesti heikommat lapset voisivat saada pätevyyden kokemuksia 

huomatessaan oman edistymisensä ja päästä näin mukaan myönteiselle liikkumisen 
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kehälle.   

   Amerikassa koulujen liikuntakasvatusta on kehitetty 

terveyskasvatuksellisempaan suuntaan, koska tutkimuksissa (Surgeon General´s Report 

of Physical Activity and Haelth 1996; Healthy People 2000: National Health Promotion 

and Disease Prevention Objectives) on todettu liikunnallisen elämäntavan omaksumisen 

jo lapsuudessa olevan tärkeää. Liikunnasta saatavat terveyshyödyt ovat yhteydessä juuri 

liikunnallisesti aktiiviseen elämäntapaan. Siksi amerikkalaisessa liikuntakasvatuksessa 

panostetaan nyt liikunnallisesti aktiivisen elämäntavan luomiseen, eikä niinkään 

kuntotekijöiden parantamiseen. Liikunnallisesti aktiivisen elämäntavan luomiseen 

pyritään kehittämällä lasten liikuntataitoja, tarjoamalla positiivisia elämyksiä 

liikunnasta ja opettamalla lapsille liikunnan merkitystä terveydelle. Fyysisesti aktiivisen 

elämäntavan avulla ajatellaan luonnollisesti parannettavan myös lasten kuntotekijöitä. 

(Corbin, Dale, Pangrazi 1999, 27.) Suomalaiset lasten liikunnan tutkijat Nupponen ja 

Huotari (2002, 6 - 9) ovat viimeisimpiin kuntotutkimuksiin vedoten korostaneet myös 

kunnon seuraamisen merkitystä koululiikunnassa. He ovat huolissaan lasten ja nuorten 

kyvystä huolehtia omasta toimintakyvystään ja ehdottavat uusia kuntokampanjoita 

lasten kunnon kohottamiseksi. Näkemykset amerikkalaisten ja suomalaisten tutkijoiden 

välillä ovat ristiriitaisia, vaikka molempien tarkoituksena on lasten tietoisuuden 

parantaminen liikunnan merkityksestä. On mielenkiintoista nähdä, mihin suuntaan 

suomalainen koululiikunta ja liikuntakasvatus tulevaisuudessa kehittyy. Tällä hetkellä 

liikunnan arvostus ei ole mielestämme sillä tasolla, jolla sen pitäisi olla.  

   Myös harrastustoiminnassa on tämänkin tutkimuksen mukaan 

kehittämisen tarvetta. Tarjolla oleva toiminta ei palvele kaikkien lasten liikuntatarpeita 

ja etenkin liikuntakyvyiltään heikot lapset putoavat pikku hiljaa pois harrastusten 

parista. Puronahoa (2002) huolestuttaa harrastusliikunnassa tapahtunut kustannusten 

kasvu. Kustannusten nousun takana hän ajattelee olevan koko ajan kasvava ja kiristyvä 

kilpailu. Tämä näkyy muun muassa harrastuskauden pidentymisenä, 

harrastusintensiteetin tihenemisenä ja laatuvaatimusten kuten valmennuksen, 

olosuhteiden ja varusteiden tason kovenemisena. (Puronaho 2002, 29.) Liikuntaan 

osallistumisen ei mielestämme pitäisi olla kiinni perheen taloudellisesta tilanteesta. 

Huippu-urheiluun panostavaa harrastustoimintaa toki tarvitaan, mutta rinnalla pitäisi 

olla myös vaihtoehtoista liikkumisen iloon ja yhdessäoloon keskittyvää toimintaa. 

Kasvatukselliset näkemykset ovat vaikuttaneet harrastustoimintaan kehittävästi jo 

pitkään, mutta kehittämisen tarvetta on edelleen. Tätä mieltä on myös Kannas, joka 
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korostaa sitä, että nuorten harrastustoiminta on herkkävireistä ja herkkähipiäistä ja siksi 

huolet urheiluseuratoiminnan kehityssuunnista ovat aiheellisia (Kannas 2002, 2). 

Mielestämme harrastustoiminnan kehittämiseen tulisi pyrkiä ohjaajia ja valmentajia 

kouluttamalla sekä lasten vanhempien mielipiteisiin vaikuttamalla. Tavoitteet ja ihanteet 

ovat tärkeitä, mutta tunnustusta pitäisi antaa myös liikunnassa mukana olemisesta. 

   Tässäkin tutkimuksessa esiin tullut liikuntaharrastuksen lopettaminen on 

ollut viime aikoina esillä myös lasten liikuntaa käsittelevissä lehdissä. Esimerkiksi 

lajiliittoja on alkanut kiinnostaa se, miten nuoria saataisiin pysymään harrastuksen 

parissa, koska tutkimuksissa (mm. Nupponen 1997 ja Lintunen 2000) on todettu monien 

lasten ja nuorten lopettavan liikuntaharrastuksensa tietyssä kehitysvaiheessa. Syksyllä 

2002 on ilmestymässä Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen teettämä tutkimus 

harrastuksen lopettamisesta eli drop out- ilmiöstä. Asiaa tutkivan Kari Lämsän mukaan 

harrastuksen lopettaminen on monitahoinen ilmiö ja siihen voivat johtaa monet eri syyt. 

Lämsän mukaan drop out- ilmiöön kuuluu luonnollisia syitä, kuten eri lajien kokeilu tai 

koulun ja harrastuksen yhteen sovittamisen vaikeus sekä toisaalta 

urheiluseuratoiminnassa koetut epämiellyttävät kokemukset. (Ruuskanen 2002, 

Liikunnan ja urheilun maailma -SLU:n verkkolehti.)  

   Tulostemme mukaan arkiliikunta on luonnollinen osa lasten liikuntaa. 

Tämä havainto ja harrastustoiminnan kyvyttömyys innostaa kaikkia lapsia mukaan  

tukee lähiliikuntapaikkojen kehittämisen tarvetta. Lähiliikuntapaikkojen kehittämisen 

tärkeys on viime aikoina ollut esillä myös mediassa lasten liikuntaa koskevissa 

keskusteluissa. Nuoren Suomen puheenjohtaja Jouni Backman on kommentoinutkin, 

että seuratoiminnan lisäksi liikunnan harrastusmahdollisuuksia tulisi vahvistaa muun 

muassa lähiliikuntapaikkoja kehittämällä. Hänen mielestään kysymys ei ole kalliista 

rakennusinvestoinneista, vaan usein pelkkä olemassa olevan luonnollisen ympäristön 

hyödyntäminen riittäisi. (Backman 2002, 5.) 

 Mielestämme lasten liikunnan tutkimusta laadullisin menetelmin olisi 

hyvä jatkaa. Jatkossa olisi hyvä tutkia erilaisten keinojen, esimerkiksi tässä 

tutkimuksessa esiin tulleiden liikuntaan motivoivien tekijöiden, kykyä innostaa vähän 

liikkuvia lapsia liikkumaan enemmän. Tällaisia tutkimuskohteita voisivat olla 

esimerkiksi, voidaanko vähän liikkuvien lasten pätevyyden kokemuksia vahvistamalla  

lisätä heidän liikkumistaan tai lisääntyisikö vähän liikkuvien lasten liikkuminen, jos 

heille järjestettäisiin mahdollisuus osallistua ystäviensä kanssa 

yhteisliikuntatapahtumiin. Lisäksi voisi tutkia voidaanko vanhempien tietoihin ja 
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arvoihin vaikuttamalla lisätä lasten liikkumista. Itseämme kiinnostaisi tutkia tästä 

aiheesta lisää osallistuvalla tutkimusmenetelmällä, jossa tutkija pääsee omalla 

toiminnallaan vaikuttamaan tutkittavaan ilmiöön.   
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LIITE 1. TEEMAHAASTATTELURUNKO 

 

1. Teema: Liikuntaseikkailu 

- Mitä mieltä olit liikuntaseikkailusta? 

- Liikuitko kampanjan aikana enemmän kuin normaalisti? 

- Kannustivatko kaverit, perhe tai opettaja liikkumaan enemmän kamanjan aikana? 

- Mitä liikuntaa lisäsit, jos lisäsit? 

- Oletko nyt kampanjan aikana liikkunut yhtä paljon? 

- Muuttuiko innostus liikkumiseen kampanjan aikana? 

- Oliko luokassa kilpailua siitä, kuka on liikkunut eniten? 

- Voiko mielestäsi tällaisten kampanjoiden avulla innostaa lasta liikkumaan? 

- Millä voisi innostaa vähän liikkuvaa lasta lisäämään liikuntaa? 

 

2. Teema: Liikunnan merkitys 

- Pitäisikö liikuntaa harrastaa? Miksi? Miksi ei? 

- Kuinka paljon sinun mielestäsi pitäisi liikkua päivittäin? 

- Mitä vaikutusta liikkumisella on ihmiselle? 

- Onko liikunta sinulle tärkeää? 

 

3. Teema: Liikuntamotivaatio 

- Mikä on kaikista kivointa liikunnassa? 

- Minkälaisista liikuntatilanteista nautit? 

- Mikä on kaikista kurjinta liikunnassa? 

- Mitkä asiat innostavat sinua liikkumaan? 

- Miksi liikut? 

- Miksi et liiku? 

- Onko sinulla jotain esteitä liikunnan harrastamiselle? 

- Päätätkö itse harrastuksistasi? 

- Oletko ajateluut aloittaa uutta liikuntaharrastusta? 

 

4. Teema: Henkilökohtainen liikuntahistoria 

- Mitä harrastat? 

- Harrastatko liikuntaa, mitä? 

- Kuinka paljon liikut päivässä? 
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- Kenen kanssa liikut? 

- Harrastavatko kaverit / perhe liikuntaa? 

- Liikutko mielestäsi tarpeeksi? 

- Oletko mielestäsi hyvä liikunnassa? 

 

5. Teema: Koululiikunta 

- Mitä mieltä olet koululiikunnasta? 

- Miksi kaikki eivät tykkää koululiikunnasta? 

- Minkälainen on ikävä tunti? 

- Minkalainen on mukava tunti? 

- Vertaillaanko koululiikunnassa oppilaita toisiinsa? 

- Onko liikuntatunneilla tärkeää olla hyvä? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 100

LIITE 2, TIEDOTE OPETTAJILLE 

 

HEI TUTKIMUKSEEMME MUKAAN LÄHTENYT LUOKANOPETTAJA! 

 

Suurkiitokset sinulle! Seikkailu on nyt käynnissä toista viikkoa ja 

lähestymmekin teitä lisätiedolla. Tutkimme Liikuntaseikkailuun osallistuvien 

lasten liikkumista Nuorelta Suomelta saatavien valtakunnallisten tietojen, 

tutkimusluokilta saatavien henkilökohtaisten liikuntakorttien ja muutamien 

haastattelujen avulla. Tutkimuksessamme on mukana viisitoist luokkaa 

Etelä- ja Keski-Suomen alueelta. Toivomme teidän toimittavan meille 

oppilaiden liikuntakortit sekä vanhemmilta kerätyt lupalaput viikon 13 aikana 

eli viimeistään 29.3.2002. Liikuntakorteista tulee selvitä oppilaan nimi, 

luokka ja koulu. Näin voimme tarvittaessa tavoittaa oppilaan haastattelua 

varten. Haastattelemme kymmentä oppilasta, jotka valitsemme kaikkien 

tutkimuksessamme mukanaolleiden oppilaiden joukosta. Haastatteluista 

ilmoitamme niille opettajille, joiden oppilaita ne koskevat. 

   Mukana lähetämme koteihin jaettavat lupalaput, jotka voitte 

lähettää liikuntakorttien mukana meille takaisin palautuskuoressa. 

Palautuspäivä lupalapuissa on maanantai 18.3., jonka jälkeen ehditte vielä 

kysellä palautumattomien lappujen perään. Palautuskuoren merkit riittävät 

kaikkien liikuntakorttien ja lupalappujen lähettämiseen. Annamme 

mielellämme lisätietoja, jos kysymyksiä herää! 

 

Yhteistyöterveisin, 

Tiia Suihkonen, tiiasui@cc.jyu.fi, 041-4337168 

Kaisa Virolainen, kaiviro@cc.jyu.fi, 041-4379678 
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LIITE 3, TIEDOTE VANHEMMILLE 

 

HEI LIIKUNTASEIKKAILUUN OSALLISTUVAN LAPSEN VANHEMPI! 

 

Opiskelemme Jyväskylän yliopistossa luokanopettajiksi ja teemme pro gradu 

–tutkielmaamme Nuoren Suomen Liikuntaseikkailu maapallon ympäri –

kampanjaan liittyen. Kampanja on käynnissä myös teidän lapsenne luokassa ja 

olemme valinneet luokan mukaan tutkimukseemme. Tutkimme lasten 

liikkumista kampanjan aikana keräämällä tietoja lasten täyttämistä 

liikuntakorteista ja haastattelemalla kymmentä lasta heidän liikkumisestaan. 

Mukana on 15 luokkaa Etelä- ja Keski-Suomen alueelta. Pyydämme lupaa 

lapsenne henkilökohtaisen liikuntakortin tarkasteluun ja mahdolliseen 

haastatteluun. Kaikkia tietoja käsittelemme luottamuksellisesti.  

Tiedotteen alaosa tulee palauttaa kouluille viimeistään maanantaina 18.3. 

2002.  

 

Yhteistyöterveisin Tiia Suihkonen ja Kaisa Virolainen 

------------------------------------------------------------------------- 

Lapseni___________________________ 

______  saa osallistua tutkimukseen 

______  ei saa osallistua tutkimukseen 

 

____________________________ 

Huoltajan allekirjoitus   

 


