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Vanhempien toteuttamalla liikuntakasvatuksella on tärkeä rooli lasten liikunta-

tottumusten hankinnassa, sillä lapsena opitut toimintatavat voivat näkyä myös 

aikuisuudessa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää vanhempien kä-

sityksiä perheissä toteutettavasta liikuntakasvatuksesta. Tutkimuksessa kartoi-

tettiin perheiden liikuntatottumuksia sekä niihin yhteydessä olevia tekijöitä. 

Vanhempien asenteet koskien perheen liikuntakasvatusta olivat myös yksi tut-

kimuksessa käsiteltävä asia.  

Tutkimuksen aineisto kerättiin kevään 2017 aikana haastattelemalla esi-

kouluikäisten lasten vanhempia (N=5). Haastattelut toteutettiin puolistruktu-

roituna teemahaastatteluna, ja aineisto analysoitiin käyttämällä aineistolähtöistä 

sisällönanalyysiä. 

Tutkimustulokset osoittivat, että kaikki vanhemmat suhtautuivat positii-

visesti liikuntaan ja pitivät sitä hyvin tärkeänä osana terveellisiä elämäntapoja, 

vaikka se näkyikin hyvin eri tavoin perheiden arjessa. Kodin vastuuta korostet-

tiin useassa perheessä liikuntakasvatuksen toteuttajana, eikä harrastuksia pidet-

ty yhtä merkittävänä tekijänä lasten liikuntatottumuksissa. 

Vanhemmat ovat tärkeässä roolissa lasten liikuntakasvatuksen toteuttaja-

na, joten olisi tärkeää tutkia lisää kasvatuksen taustalla olevia asenteita. Van-

hemmille suunnattua neuvontaa voidaan näin kehittää koskien perheissä ta-

pahtuvaa liikuntakasvatusta. 
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5 

1 JOHDANTO

Lasten voidaan sanoa olevan fyysisesti vähemmän aktiivisia kuin aikaisemmin 

(Booth, Rowlands & Dollman 2015, 420–421, 424; Gallahue & Donnelly 2003, 8). 

Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten (2016) mukaan alle 8-

vuotiaiden lasten tulisi liikkua vähintään kolme tuntia päivässä. Liikunnan tuli-

si sisältää kevyttä liikuntaa, reipasta ulkoilua sekä erittäin vauhdikasta fyysistä 

aktiivisuutta. (Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset 2016.) Puhut-

taessa lapsen fyysisen aktiivisuuden lisäämisestä, ovat vanhemmat avainase-

massa (Laukkanen 2016, 34). Myös Sääkslahden (2005) mukaan vanhempien 

kiinnostuksella liikuntaa kohtaan on tutkitusti vaikutusta lasten fyysiseen aktii-

visuuteen. Tämä korostuu sitä enemmän, mitä nuorempi lapsi on kyseessä 

(Sääkslahti 2005).  

Fyysinen aktiivisuus on välttämätöntä lapsen normaalin kasvun ja kehi-

tyksen kannalta (Clements 2004, 69), ja se on tärkeä osa terveellistä elämäntapaa 

(Bouchard, Blair & Haskell 2007, 4). Lapsen fyysisen aktiivisuuden määrää on 

tärkeää lisätä (DiLorenzo, Stucky-Ropp, Vander & Gotham 1998, 470), sillä Te-

laman ym. (2014, 6-7) mukaan lapsena opitut fyysisen aktiivisuuden tottumuk-

set on havaittu jatkuvan aikuisuudessa. Lisäksi liikalihavuus ja sydänsairaudet 

voivat olla peräisin jo lapsena opituista elämäntavoista (Sallis, Simons-Morton, 

Stone & Corbin 1992, 248). Katzmarzykin (2007, 40) mukaan lapsuuden fyysisen 

aktiivisuuden määrän ei voida kuitenkaan sanoa pysyvän samana aikuisuudes-

sa, sillä tähän tarvitaan vielä paljon lisää tutkimusta.  

Lapsen vanhempien fyysisellä aktiivisuudella voidaan sanoa olevan yhte-

yttä lapsen fyysiseen aktiivisuuteen (Yao & Rhodes 2015, 1-2). Davison ym. 

(2013, 107) mukaan myös vanhempien toteuttamilla kasvatustyyleillä on todet-

tu olevan yhteyttä lapsen liikunnan iloon sekä fyysiseen aktiivisuuteen. Van-

hempi voi kuitenkin tukea tehokkaasti lapsensa fyysistä aktiivisuutta, vaikka 

hän ei itse olisikaan erityisen aktiivinen liikkuja (Yao & Rhodes 2015). Suomessa 

toteutetun tutkimuksen mukaan alle 3-vuotiaista lapsista vain 10 % saavutti 

suositellut fyysisen aktiivisuuden suositukset reippaan liikunnan osalta päivä-
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kotipäivän aikana. Kotona vietettyjen päivien aikana vastaava määrä oli 14 %. 

(Soini 2015, 66.) Kanadassa vuonna 2007–2009 toteutetun tutkimuksen mukaan 

fyysisen aktiivisuuden määrä oli vieläkin pienempi, sillä 6−19-vuotiaista lapsis-

ta 7 % saavutti suositellut fyysisen aktiivisuuden suositukset. (Colley ym. 2011, 

19.)    

Riittävä fyysisen aktiivisuuden määrä on välttämätöntä lapsen suotuisaan 

kehitykseen ja oppimiseen.  Fyysinen aktiivisuus kehittää lapsen motorisia tai-

toja ja toimintakykyä sekä ehkäisee elintasosairauksia. (Haapala, Pulakka, Haa-

pala & Lakka 2016, 17.) Fyysisten taitojen kehittymiselle on tärkeää, että lapsi 

pääsee toimimaan monipuolisesti erilaisissa ympäristöissä yhdessä lasten ja 

aikuisten kanssa (Reunamo ym. 2014, 45–46; Sääkslahti 2005, 27, 88). Pienten 

lasten fyysisen aktiivisuuden laajempaan ymmärtämiseen tarvitaankin lisää 

tietoa siihen yhteydessä olevista taustatekijöistä (Dwyer, Baur & Hardy 2008, 

534). 

Tämän laadullisen tutkimuksen tavoitteena on tuoda näkyväksi vanhem-

pien käsityksiä heidän toteuttamastaan liikuntakasvatuksesta sekä perheensä 

liikuntatottumuksista. Lisäksi tutkimuksella halutaan selvittää perheiden lii-

kuntatottumuksiin yhteydessä olevia tekijöitä. Aihetta ei tiettävästi ole tutkittu 

Suomessa vielä paljon, ja sen vuoksi siitä olisi hyvä saada lisää tutkimustietoa. 

Tällä tavoin vanhempien tietoisuutta liikunnan tärkeydestä lapsen kokonaisval-

taisen kehityksen kannalta voitaisiin lisätä sekä tukea heitä liikuntakasvattajina 

mahdollisimman hyvin.  Tukemalla vanhempia voidaan edistää lasten terveel-

listen ja liikunnallisten elämäntapojen omaksumista. Hyöty voidaan nähdä 

myös koko yhteiskunnan kannalta, sillä ihmisen tekemät valinnat ovat yhtey-

dessä elintapasairauksiin ja täten terveyspalveluiden kuormittavuuteen (Heik-

kinen 2010, 2). Tämän vuoksi ennalta ehkäisevää terveysneuvontaa tulisi kehit-

tää.  
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2 LASTEN LIIKUNTAKASVATUS KOTONA 

2.1 Fyysinen aktiivisuus  

Fyysinen aktiivisuus (physical activity) on kuulunut jo pitkään tärkeäksi osaksi 

terveellisiä elämäntapoja ja se voidaan määritellä liikkumiseksi, jossa erilaisten 

tahdonalaisten motoristen suoritusten avulla kuluu energiaa (Vuori 2011, 19–

20). Fyysinen aktiivisuus kattaa siis kaikki luurankolihaksilla tuotetut liikkeet, 

jotka lisäävät huomattavasti energian kulutusta verrattuna lepotilaan 

(Bouchard ym. 2007, 12; Shephard 1995, 289).   

Fyysinen aktiivisuus ei ole vain suunniteltua, tavoitteellista ja järjestettyä 

urheilua, vaan monitahoista käyttäytymistä, johon sisältyvät myös työ, kotityöt 

sekä aktiivinen vapaa-aika (Caspersen, Powell & Christenson 1985, 126; 

Shephard 1995, 289). Caspersen ym. (1985, 126) ovat kategorisoineet lisäksi päi-

vittäisen fyysisen aktiivisuuden ammatilliseen aktiivisuuteen, urheiluun, kun-

toiluun, kotitöihin sekä muihin aktiviteetteihin.  

Vuoren (2011, 19–20) mukaan fyysinen aktiivisuus määrittää ainoastaan 

fysiologiset ja fyysiset tapahtumat. Fyysisen aktiivisuuden käsite nähdään usein 

synonyyminä sanalle liikkuminen, mutta liikunta-käsite mielletään usein har-

rastamiseen, jolloin fyysinen aktiivisuus on laajempi käsite. Liikunta voidaan-

kin määritellä osaksi fyysistä aktiivisuutta. (Vuori 2011, 19–20.) Varhaiskasva-

tussuunnitelman perusteiden (2016, 46) mukaan lapsen fyysinen aktiivisuus 

sisältää kuormittavuudeltaan erilaisia sisällä tai ulkona toteutettavia liikkumi-

sen tapoja, esimerkiksi leikeissä, retkillä tai ohjatuissa liikuntatuokioissa toteu-

tettua fyysistä aktiivisuutta.  

Lapsilla voidaan sanoa olevan biologinen tarve ja halu liikkua. Tällaista si-

säsyntyistä liikkumista kutsutaan fyysisesti aktiiviseksi leikkimiseksi, joka nä-

kyy lapsen syntymästä saakka. (Rowland 1997.) Monipuolinen fyysinen aktiivi-

suus onkin tärkeä tekijä lapsen hyvinvoinnille ja normaalille kehitykselle (Haa-

pala ym. 2016, 17). Tällöin vähäinen fyysinen aktiivisuus näkyy helposti epätoi-
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vottuina terveydellisinä ongelmina, jotka ovat vältettävissä riittävällä fyysisellä 

aktiivisuudella (Bouchard ym. 2007, 15). Timmonsin ym. (2012, 777) mukaan 

varhaisten vuosien fyysisen aktiivisuuden voidaan sanoa olevan hyödyksi lap-

sen terveelliseen kasvuun sekä fyysiseen, sosiaaliseen ja psykologiseen kehit-

tymiseen. Salliksen ym. (1992, 248) mukaan lapsuudessa opitut fyysisen aktivi-

suuden tottumukset voivat näkyä aikuisuuden fyysisen aktiivisuden määrässä. 

Fyysisen aktiivisuuden määrää onkin tärkeää lisätä (DiLorenzo ym. 1998, 470), 

sillä liikalihavuus ja sydänsairaudet voivat olla peräisin lapsena opituista elä-

mäntavoista (Sallis ym. 1992, 248). Voidaankin sanoa, että fyysinen aktiivisuus 

lapsuudessa on perustana myöhemmän iän aktiiviselle elämäntavalle, sillä fyy-

sisen aktiivisuuden käyttäytymismallit alkavat kehittymään varhaisessa lap-

suudessa esikouluiän aikana (Telama ym.  2014, 6-7). 

Fyysisen aktiivisuuden määrään ovat yhteydessä niin biologiset, sosiaali-

set, psykologiset, yhteiskunnalliset kuin kulttuurisetkin tekijät (Katzmarzyk 

2007, 38; Malina, Bouchard, Bar-Or 2004, 471).  Katzmarzykin (2007, 38) mukaan 

lapsen sukupuoli on yhteydessä fyysiseen aktiivisuuteen. Tutkimuksissa onkin 

todettu, että pojat ovat fyysisesti aktiivisempia kuin tytöt (Reunamo ym. 2014, 

38).  Fyysisen ympäristön vaihteluilla, kuten ilmastolla, säällä sekä vuodenaiko-

jen vaihteluilla on myös yhteyttä fyysisen aktiivisuuden määrään sekä energian 

kulutukseen (Malina ym. 2004, 471). Malinan ym. (2004, 472) mukaan ihmisen 

minäpystyvyys korreloi vahvasti ihmisen fyysiseen aktiivisuuteen, sillä se ohjaa 

itseluottamusta omiin fyysisisiin kykyihin. Ihmisen omat käsitykset fyysistä 

aktiivisuutta estävistä tekijöistä vaikuttaakin fyysisen aktiivisuuden määrään 

(Malina ym. 2004, 472). Näistä tekijöistä johtuen yksilöiden välillä voi olla suu-

riakin eroja toteutuneen liikunta-aktiivisuuden määrässä (Katzmarzyk 2007, 

38).  

Fyysisen aktiivisuuden vähenemiseen yhtenä syynä voidaan pitää yhteis-

kunnan teknillistymistä, jolloin inaktiivinen toiminta on lisääntynyt reilusti 

(Jaakkola, Liukkonen & Sääkslahti 2013, 25). Suomen virallisen tilaston (2009) 

mukaan lasten ruutuajan määrä on kasvanut ja lapset saattavat viettää useitakin 

tunteja päivässä passiivisesti. Yhtenä liikuntakasvatuksen tehtävistä voidaankin 

pitää passiivisen toiminnan ehkäisemistä (Jaakkola ym. 2013, 25). Liikuntakas-
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vatuksen näkökulmasta on tärkeää tarkastella fyysisen aktiivisuuden esteitä ja 

edellytyksiä elämänkulun eri vaiheissa (Lintunen 2007, 25). Vaikka ihmiset ovat 

hyvin tietoisia fyysisen aktiivisuuden terveysvaikutuksista (Lintunen 2007, 25), 

suurin osa heistä ei liiku terveyden kannalta riittävää määrää (Vuori 2002). 

 Inaktiivisuus (physical inactivity) kuvaa fyysisen aktiivisuuden vastakoh-

taista toimintaa, joka ei liikuntalääketieteen mukaa tarkoita lihasten täydellistä 

käyttämättömyyttä. Sillä tarkoitetaankin toimintaa, joka ei riitä kattamaan eli-

mistön rakenteiden normaaleja tehtäviä. (Vuori 2011, 20.) Fyysisen aktiivisuu-

den vastakohtaista toimintaa voidaan kuvata myös käsitteellä paikoillaan py-

syttelevä käytös (sedentary behaviour) (Soini 2015, 14). Se on pitkittynyt inaktiivi-

nen ajanjakso (Bouchard, Blair & Haskell 2012, 19), johon sisältyvät ne liikkeet, 

joita ihminen tuottaa istuessaan tai ollessaan makuuasennossa (Soini 2015, 14). 

Tällöin energian kulutus on hyvin pieni (Soini 2015, 14).  

Varhaisvuosien fyysisten aktiivisuuden suosituksien mukaan fyysisen ak-

tiivisuuden alin taso eli fyysisesti passiivinen toiminta sisältää erittäin kevyttä 

fyysistä aktiivisuutta. Tämä toiminta voi lapsella olla esimerkiksi istumista, 

makoilua, piirtämistä tai hiekkalaatikolla leikkimistä. (Varhaisvuosien fyysisen 

aktiivisuuden suositukset 2016, 15.) Malinan ym. (2004, 457) mukaan paikoil-

laan pysyttelevää elämäntapaa voidaan pitää yhtenä suurena riskitekijänä useil-

le kroonisille sairauksille aikuisuudessa. Lapsen fyysistä aktiivisuutta tarkastel-

lessa tulee kuitenkin huomioida, että intensiteetiltään kevyt tai jopa paikoillaan 

pysyttelevään käyttäytymiseen verrattava fyysinen aktiivisuus voivat olla lap-

sen motorisen kehityksen kannalta erittäin tärkeitä liikkumisen muotoja. Näitä 

liikkumisen muotoja ovat muun muassa tasapainokävely sekä kiipeily. Useiden 

motoristen perusliikkeiden liian vauhdikas suorittaminen voi jopa haitata nii-

den oppimista. (Laukkanen, Finni, Pesola & Sääkslahti 2013, 51.) Laukkasen 

ym. (2013, 47) mukaan voidaan todeta, että lapsen liikkuminen tulisikin sisältää 

intensiteetiltään monenlaista fyysistä aktiivisuutta.  
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2.2 Liikuntakasvatuksen tavoitteet ja sisällöt 

Liikuntakasvatuksen voidaan sanoa olevan kasvatusta liikuntaan sekä liikun-

nan avulla (Gallahue & Donnelly 2003, 10). Perusopetuksen opetussuunnitel-

man perusteiden mukaan liikuntakasvatus tarjoaa lapsille liikunnallisen elä-

mäntavan omaksumiselle tärkeitä tietoja, taitoja ja kokemuksia (Perusopetuk-

sen opetussuunnitelman perusteet 2014, 433). Liikuntakasvatus ei täten sisällä 

ainoastaan motoristen taitojen opettelua, vaan se sisältää laajemmin lapsen 

emotionaalisen, sosiaalisen, henkisen sekä fyysisen kehittymisen tukemista 

(Gallahue & Donnelly 2003, 10; Zimmer 2002, 117). Parantamalla lapsen liikku-

mistaitoja ja fyysistä kuntoa voidaan lisätä myös lapsen fyysistä aktiivisuutta 

(Gallahue & Donnelly 2003, 10). 

Liikuntakasvatuksen tavoitteena on auttaa lapsia kehittämään omaa tie-

touttaan, asenteitaan ja taitojaan, joita tarvitaan omaksumaan fyysisesti aktiivi-

nen elämäntapa osaksi jokapäiväistä elämää (Autio & Kaski 2005, 56). Näiden 

lisäksi tavoitteisiin kuuluvat lapsen sosiaalisen kehityksen sekä hyvän ja kestä-

vän itsetunnon kehittymisen tukeminen. Voidaankin todeta, että ”aktiivinen, 

iloinen ja yrittävä lapsi on tulos onnistuneesta liikuntakasvatuksesta”. (Autio, 

Nenonen & Louhiala 1995, 27.) Liikuntakasvatuksen tarkoituksena ei ole ohjata 

lapsia mahdollisimman aikaisin urheiluseuroissa tapahtuviin urheiluharrastuk-

siin, vaan nimenomaan tukea lapsen kokonaisvaltaista kehitystä (Zimmer 2002, 

117). 

Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten (2016) mukaan lapsen 

päivään tulisi sisältyä kolme tuntia fyysistä aktiivisuutta, joka koostuu kevyestä 

liikunnasta ja reippaasta ulkoilusta sekä erittäin vauhdikkaasta fyysisestä aktii-

visuudesta. Kevyeen fyysiseen aktiivisuuteen sisältyvät muun muassa pukemi-

nen, hitaasti käveleminen sekä rauhalliset liikuntaleikit. Reippaaseen liikuntaan 

sisältyvät taas esimerkiksi pyöräily, reippaasti kävely sekä pallopelit. (Varhais-

vuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset 2016, 15.) Tammelinin (2013, 65) 

mukaan reippaan liikunnan tulee kiihdyttää hieman lapsen sydämen sykettä ja 

hengitystä. Lapsen erittäin vauhdikas fyysinen aktiivisuus koostuu kovaa juok-

semisesta, trampoliinilla hyppelystä sekä hiihtämisestä (Varhaisvuosien fyysi-

sen aktiivisuuden suositukset 2016, 15). Tällaisen fyysisen aktiivisuuden tulee 
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kiihdyttää lapsen sykettä sekä hengitystä huomattavasti ja se tapahtuu lapsella 

usein pienissä pätkissä, jossa lepohetket vuorottelevat aktiivisten hetkien kans-

sa (Tammelin 2013, 65). Kuitenkin Tammelinin (2013, 65) mukaan lasten arki 

sisältää nykyisin harvoin sellaisia hetkiä, joissa fyysinen aktiivisuus nousee erit-

täin vauhdikkaan liikunnan puolelle. Lapselle tulisi myös antaa päivittäisen 

fyysisen aktiivisuuden lisäksi mahdollisuus rentoutumiseen sekä riittävään le-

poon (Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset 2016). 

Fyysisesti passiivisen elämäntavan muodostumisen syynä voi olla se, ettei 

lapsi ole saanut riittävästi positiivisia kokemuksia liikunnan parista, eikä hänel-

le ole täten kehittynyt tarvittavia perustaitoa aktiivisen elämäntavan saavutta-

miseksi.  Liikuntakasvatuksen tärkeänä tavoitteena onkin tukea lapsen riittävi-

en perustaitojen sekä fyysisen toimintakyvyn kehittymistä. (Jaakkola ym. 2013, 

25.) 

2.2.1 Perheiden liikuntatottumukset sekä niihin yhteydessä olevat tekijät 
kodin liikuntakasvatuksen taustalla 

Perhe on merkittävin yhteydessä oleva tekijä lapsen motorisen kehityksen kan-

nalta lapsen ensimmäisten ikävuosien aikana. Varhaislapsuudessa vanhempien 

ja lapsen välisellä suhteella on suuri merkitys lapsen motoristen taitojen kehi-

tykseen, sillä aikuisten vastuulla on lapsen taitojen tukeminen. (Zimmer 2002, 

88.) Perheen yhteisellä liikkumisella eli perheliikunnalla on terveyttä edistävä 

vaikutus, joka tarjoaa mieluisaa toimintaa sekä lapselle että aikuiselle.  Se vah-

vistaa myös lapsen ja aikuisen välistä suhdetta. Aikuisen ja lapsen yhteisessä 

liikkumisessa on kuitenkin tärkeää toimia lapsen ehdoilla. (Karvonen, Siren-

Tiusanen & Vuorinen 2003, 294–295.)  

Perheliikunta voi olla järjestettyä tai perheen omaehtoisesti tapahtuvaa 

liikkumista, joko kotiympäristössä tai sen ulkopuolella. Perheillä on mahdolli-

suus osallistua järjestettyihin liikuntatoimintoihin esimerkiksi urheiluseuroissa, 

perheneuvoloissa tai kansalaisopistoissa. (Zimmer 2002, 93–94.) Nupposen, 

Halmen, Parkkisenniemen, Pehkosen & Tammelinin (2010, 156) tutkimuksen 

mukaan 3-8 vuotiaiden lasten yleisimmät liikkumisen muodot olivat ulkoleikit, 

kävely, juoksu, hiihto, voimistelu sekä musiikkiliikunta. Yleisimpiä organisoitu-
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ja liikuntatoimintoja olivat taas voimistelu tai jumppa, jalkapalloharjoitukset 

sekä yleisesti liikkuminen liikunta- ja leikkikoulussa.  (Nupponen ym. 2010, 

154.)   

Tähtisen, Kosken & Kaljosen (2007, 104- 105) tutkimuksen mukaan alle 

kouluikäisten lasten perheissä yleisimmät yhdessä liikkumisen muodot olivat 

kävely ja pyöräily, luontoliikunta sekä erilaiset pihaleikit, mitä harrasti 40–60 % 

perheistä vähintään kerran viikossa. (Tähtinen ym. 2007, 104- 105) Myös Paaja-

sen (2001, 60) tutkimuksessa ulkoliikunta, kuten ulkoilu, retkeily ja hiihto näyt-

täytyivät vahvasti perheiden yhteisissä liikuntatottumuksissa. Päiväkotimatkoja 

kävelivät tai pyöräilivät kuitenkin vain alle puolet perheistä, ja pyörällä kulke-

minen vaihteli vuodenajoista riippuen (Nupponen ym. 2010, 156). Maila- ja pal-

lopelit sekä uinti näyttäytyivät 20 %:lla perheistä osana viikoittaisia liikuntatot-

tumuksia. Vain noin 10 % perheistä hiihti tai lasketteli talvisin vähintään kerran 

viikossa. (Tähtinen ym. 2007, 104–105). 

 Paajasen (2001, 60) tutkimus osoittaa, että lasten vanhemmilla oli sitä vä-

hemmän yhteisiä harrastuksia lastensa kanssa, mitä nuoremmasta lapsesta oli 

kysymys. Lapsen kanssa harrastaessa liikuntaa tuleekin ottaa huomioon lapsen 

ikä sekä kehitysvaihe, jotta liikunta olisi lapselle mielekästä ja motorisia taitoja 

kehittävää (Sääkslahti 2007, 32–39). Myös ajanpuute voidaan nähdä etenkin lap-

siperheitä koskettavana asiana (Miettinen & Rotkirch 2012, 21; Southerton 2003, 

10–11). Pääkkösen (2010, 97) tutkimuksen mukaan lapsiperheissä 42 % äideistä 

ja 32 % isistä kokivatkin olevansa jatkuvasti kiireisiä. Tuloksista kävi myös ilmi, 

että vanhemmat halusivat enemmän aikaa kotitöille, liikunnalle sekä yhdessä 

oloon lasten kanssa (Pääkkönen 2010, 97–98).  

Perheen sosioekonominen asema on tärkeä tekijä sekä perheen että lapsen 

fyysisessä aktiivisuudessa (Malina ym. 2004, 473). Hyvä sosioekonominen ase-

ma voi heijastaa helpomman pääsyn järjestettyyn urheilutoimintaan sekä mah-

dollistaa lapselle monipuolisempia urheiluvälineitä (Cools, Martelaer, Samaey 

& Andries 2011, 658). Tandonin ym. (2012, 6) mukaan matalampi sosioekono-

minen asema taas näyttää takaavan enemmän mahdollisuuksia paikoillaan py-

syttelevälle käyttäytymiselle ja vähemmän fyysiselle aktiivisuudelle. Tandonin 

ym. (2012, 6) tutkimukseen osallistuneet perheet, jotka omasivat matalamman 
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sosioekonomisen aseman, tarjosivat enemmän mahdollisuuksia television ja 

muiden elektronisten laitteiden käytölle sekä huonommat mahdollisuudet fyy-

sistä aktivisuutta mahdollistaville leikkivälineille. Television katselu ja tietoko-

neella pelaaminen vaikuttavatkin lapsen sekä aikuisen fyysisen aktiivisuuden 

määrään negatiivisesti (Malina ym. 2004, 473). Epsteinin, Saelensin, Myersin & 

Viton tutkimus (1997) osoitti, että television katselun ja tietokoneella pelaami-

sen vähentämisen seurauksena lasten ulkoiluaika lisääntyi. Onkin todettu, että 

ulkoilu on lapselle tavallisesti fyysisesti aktiivista aikaa (Sallis, Prochaska & 

Taylor 2000, 971). Tandonin ym. (2012, 7) tutkimus osoitti, ettei vanhempien 

sosioekonomisella taustalla ollut kuitenkaan suoraa vaikutusta lasten fyysiseen 

aktiivisuuteen. 

Perheen fyysisellä ympäristöllä on merkitystä lapsen fyysiseen aktiivisuu-

teen (Malina ym. 2004, 473–474). Fyysinen liikuntaympäristö voidaan jakaa ra-

kennettuun ja luonnolliseen ympäristöön (Bauman ym. 2012, 259). Rakenne-

tuissa liikuntaympäristöissä liikkuminen toteutetaan standardoiduissa tiloissa, 

kuten esimerkiksi liikuntasaleissa tai jäähalleissa. Näissä tiloissa liikunta on 

yleensä harrastusten ja urheilulajien puolesta tapahtuvaa, sääntöjen noudatta-

maa toimintaa. Luonnollisissa ympäristöissä ei ihmisen kädenjälki ole juurikaan 

näkyvissä, ja tällaisissa tiloissa tapahtuvaa liikkumista on esimerkiksi retkeily ja 

hiihto. (Salmikangas 2015, 101.) Salmikangas (2015, 101) jaottelee liikuntaympä-

ristöt myös muokattuihin ympäristöihin. Kyseisissä tiloissa ihmisen kädenjälki 

on näkyvillä, mutta ne eivät ole verrattavissa rakennettuun liikuntaympäris-

töön. Luonnonjäälle auratut luisteluradat ovat hyvä esimerkki tällaisista tiloista. 

(Salmikangas 2015, 101.) 

 Yksi lapsen fyysistä aktiivisuutta lisäävä tekijä on kodin lähellä sijaitsevat 

liikuntapalvelut ja –mahdollisuudet (Sallis ym. 1990, 180). Lapsen fyysistä ak-

tiivisuutta voi rajoittaa myös kaupunkiympäristön turvattomuus (Kyttä, Bro-

berg & Kahila 2009, 10), jolloin tulee pohtia voiko lapsia päästää yksin ulos 

leikkimään tai kävelemään esimerkiksi koulumatkoja (Malina ym. 2004, 473). 

Turvallisuuskysymykset ja niiden ratkaisut ovat yhteydessä lapsen fyysisen 

aktiivisuuden mahdollisuuksiin (Malina ym. 2004, 473).  
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Lapsen fyysisen aktiivisuuden lisäämisen kannalta monipuolisella ja lasta 

liikkumaan innostavalla ympäristöllä on suuri merkitys. Toimintaympäristön 

tulisi rakentua niin, että lapsi pystyy estoitta liikkumaan ja harjoittelemaan mo-

torisia taitoja sekä liikehallintatekijöitä, tasapainoa ja koordinaatiota. (Pönkkö & 

Sääkslahti 2013, 474.) Pönkkö & Sääkslahti (2013, 474) toteaakin, että lasta akti-

voiva ympäristö tukee lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä. John-

sin & Han (1999, 321) tutkimuksen mukaan ahtaat sisätilat olivat lapsen fyysistä 

aktiivisuutta rajoittava tekijä. Mahdollistamalla lapsille erilaisia leikkiympäris-

töjä, kuten nurmialueita (Dyment, Bell & Lucas 2009, 270) sekä tasaisia asfaltti-

alueita että metsäalueita, voidaan lisätä lasten fyysistä aktiivisuutta (Fjørtoft, 

Kristoffersen & Sageie 2009, 212–216).  

 Lasta kannustavaan liikuntaympäristöön kuuluvat olennaisena osana lii-

kuntavälineet, jotka voivat lisätä lapsen fyysistä aktiivisuutta (Dwyer, Higgs, 

Hardy & Baur 2008, 8). Soinin (2015, 64) mukaan erityisesti työnnettävät ja ajet-

tavat pyörälliset lelut, kuten taaperokärryt ja kolmipyöräset, olivat yhteydessä 

lapsen fyysisen aktiivisuuden lisäämiseen. Lapsen fyysinen aktiivisuus lisääntyi 

myös, mikäli hyppimiseen kannustavat välineet olivat lasten saatavilla. (Gub-

bels, Van Kann & Jansen 2012, 3). Toisaalta lasten suosituimmiksi urheiluväli-

neiksi ilmenivät polkupyörä, luistimet, sukset sekä lenkkikengät (Nupponen 

ym. 2010, 86). 

Fyysiseen ympäristöön kuuluvat myös ilmastosta ja vuodenajoista johtuva 

säätilojen vaihtelu (Malina ym. 2004, 471). Laukkanen (2016, 22) toteaa, että 

vuodenaikojen vaihteluilla sekä säätiloilla on merkitystä lasten ja aikuisten fyy-

siseen aktiivisuuteen. Kanadassa toteutetun tutkimuksen mukaan esikouluikäi-

set lapset olivat fyysisesti aktiivisempia kesällä kuin talvella (Carson, Spence, 

Cutumisu, Boule & Edwards 2010, 395). Samaa on nähtävillä myös aikaisemmin 

Kanadassa toteutetusta tutkimuksesta (Ross, Dotson & Gilbert 1985, 84).  

2.2.2 Liikuntakasvatus varhaiskasvatuksessa 

Varhaiskasvatus on suunnitelmallinen ja tavoitteellinen kokonaisuus, jossa yh-

distyvät hoito, kasvatus ja opetus (Reunamo & Kyhälä 2016, 54).  Sen tarkoituk-

sena on tukea yhdessä vanhempien kanssa lapsen kokonaisvaltaista kehitystä, 
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kasvua ja oppimista.  Varhaiskasvatuksessa saadut taidot ja tiedot tukevat lap-

sen osallisuutta ja toimijuutta yhteiskunnan jäsenenä. (Varhaiskasvatussuunni-

telman perusteet 2016, 8, 14.)  

Varhaiskasvatuksen sekä esiopetuksen tulee kannustaa lapsia fyysiseen 

aktiivisuuteen sekä luoda pohja aktiivisuutta edistävälle elämäntavalle (Var-

haiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 46; Esiopetuksen opetussuunnitel-

man perusteet 2014, 37). Liikuntakasvatuksen arvopohjana voidaan sanoa ole-

van liikunnallisen elämäntavan hankkiminen sekä yhteisöllisyyteen ja vastuul-

lisuuteen kasvattaminen (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, 

148, 273). Varhaiskasvatuksen rooli lapsen liikuntakasvattajana korostuu 

(Pönkkö & Sääkslahti 2013, 463), sillä 68 % 1-6 vuotiaista lapsista osallistuu var-

haiskasvatukseen (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2016, Varhaiskasvatus 

2015). Kokopäiväisessä hoidossa kaikista varhaiskasvatukseen osallistuvista 

lapsista oli 58 % (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2016, Varhaiskasvatus 2015).  

Varhaiskasvatuksen liikuntakasvatuksen tavoitteena on mahdollistaa lap-

sille positiivisia liikunnan kokemuksia ja täten innostaa monipuoliseen liikku-

miseen. Liikuntakasvatuksen tulee tukea ja kehittää lapsen kehon tuntemusta ja 

hallintaa sekä motorisia perustaitoja. Motorisiin perustaitoihin sisältyvät niin 

tasapaino-, liikkumis- sekä välineenkäsittelytaidot. Lasten kanssa tulisi liikkua 

leikin avulla jokaisena vuodenaikana niin sisällä kuin ulkonakin. Ohjattujen 

liikuntatuokioiden lisäksi lapsille tulisi mahdollistaa puitteet lapsen omaehtoi-

selle liikkumiselle. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 46.) Lapsen 

omaehtoinen liikkuminen korostuukin päiväkodissa, sillä ohjattua liikuntaa on 

melko vähän (Reunamo & Kyhälä 2016, 55–56; Soini 2015, 70–71).   Monipuoli-

sia kokemuksia tarjoamalla lapset oppivat ymmärtämään terveyden ja hyvin-

voinnin yhteyttä liikkumiseen.  Näin mahdollistetaan myös lasten sosiaalisten 

ja motoristen taitojen kehittyminen. (Esiopetuksen opetussuunnitelman perus-

teet 2014, 37.)  

Aikuisten tehtävänä on luoda mahdollisuudet monipuoliseen fyysiseen 

aktiivisuuteen hankkimalla tarvittavat välineet sekä tarjota monipuolisia liikun-

taympäristöjä (Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset 2016, 9). Var-

haiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaa liikuntavälineet tulisi olla lasten 
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helposti saatavilla myös lapsen omaehtoisen liikunnan aikana (Varhaiskasva-

tussuunnitelman perusteet 2016, 46). Kuitenkin Soinin (2015, 72) mukaan päi-

väkodissa liikuntavälineet olivat saatavilla pääosin vain suunnitellun liikunta-

tuokion aikana, joita oli yleisesti ottaen kerran viikossa. 

Varhaiskasvatuksessa liikuntakasvatusta voidaan hyödyntää myös mui-

den oppimisen osa-alueiden integroimisessa. Varhaiskasvatuksen tavoitteena 

onkin toteuttaa eheytettyä pedagogista toimintaa, jossa oppimisen osa-alueet 

eivät ole irrallisia kokonaisuuksia. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 

2016, 39.) Lasten liikkumisessa tulee hyödyntää niin erilaisia aisteja kuin liikun-

taan innostaviakin välineitä. Varhaiskasvatussuunnitelmassa määrätään lisäksi 

liikuntakasvatuksen säännöllisyydestä, lapsilähtöisyydestä, monipuolisuudesta 

sekä tavoitteellisuudesta. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 46.) 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2016, 8) velvoittavat varhaiskas-

vatusta järjestäviä tahoja noudattamaan niihin asetettuja määräyksiä ja niiden 

tehtävänä on ohjata ja tukea varhaiskasvatuksen järjestämistä sekä toteutusta. 

Perusteissa määrätään varhaiskasvatuksen keskeisistä sisällöistä ja tavoitteista 

sekä lasten huoltajien kanssa tehtävästä yhteistyöstä (Varhaiskasvatussuunni-

telman perusteet 2016, 8). Esiopetukselle on myös asetettu valtakunnallisesti 

pätevät opetussuunnitelman perusteet, joiden mukaan esiopetusta tulee toteut-

taa (Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, 8).  

2.2.3 Muualla toteutettu liikuntakasvatus 

Urheiluseurojen voidaan sanoa olevan tärkeä liikuntakasvatusta antava taho 

(Kyhälä & Soini 2016, 49), joihin lapset osallistuvat yhä nuorempina (Kokko 

2013, 130). Kokon, Villbergin & Kannaksen (2011, 10) mukaan yli puolet nuo-

ruusiässä harrastavista lapsista on aloittanut urheiluseuratoiminnan jo päiväko-

ti-ikäisenä. Tämän seurauksena voidaan todeta, että urheiluseuroilla on suuri 

merkitys lapsen liikuntakasvatuksessa (Kokko 2013, 130). Paajasen (2001, 42) 

tutkimuksen mukaan yli puolet vanhemmista kokivat urheiluharrastuksien 

olevan merkittävä osa lapsen liikuntatottumuksia ja ar-

kea. Urheiluseuratoiminnasta voidaan käyttää myös nimitystä organisoitu lii-
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kuntatoiminta ja se onkin yleisin vapaa-ajan organisoitu harrastusmuoto Suo-

messa (Kokko 2013, 126, 139).  

Kansallisen liikuntatutkimuksen (2011, 13) mukaan urheiluseuroissa ta-

pahtuvaa ohjattua liikuntaa harrastetaan tällä hetkellä enemmän kuin koskaan 

aiemmin. Tämän myötä on ollut huomattavissa, että hyöty- ja arkiliikunnan 

määrä on vähentynyt todella paljon. Voidaankin todeta, että ihmisten aktiivi-

suus harrastusten ulkopuolella on nykyään vähäistä. (Jaakkola ym. 2013, 25.) 

Urheiluseuroissa itse liikuntakasvatus voi jäädä vähemmälle huomiolle, 

sillä sen toimintaa sanelee melko vahvasti kilpailulliset sekä taloudelliset tavoit-

teet (Kokko 2013, 133). Seurat tähtäävät lähinnä kilpa- ja huippu-urheiluun, jol-

loin harraste- ja terveysliikunta jää vähemmälle huomiolle (Heikkala 2000, 125). 

Kosken (2009, 35) mukaan kuitenkin valtaosalla suomalaisista urheiluseuroista 

terveyskasvatus on yhtenä tärkeänä toimintaa ohjaavana arvona.  Kyhälä & 

Soini (2016, 49–50) toteaakin, että urheiluseuratoiminnalla on lapsen kokonais-

valtaisen kehityksen tukemisen sekä terveellisten elämäntapojen omaksumisen 

kannalta tärkeä merkitys. Lisäksi se voi parantaa lapsen positiivisen minäkuvan 

kehittymistä (Kyhälä & Soini 2016, 49–50). Lapsuuden urheiluseuraharrastuk-

sessa ja kilpatoiminnalla voidaankin sanoa olevan yhteyttä liikunta-

aktiivisuuteen aikuisuudessa. Myös lyhyillä urheiluharrastuskokemuksilla voi 

mahdollisesti lisätä fyysistä aktiivisuutta aikuisuudessa. (Telama, Yang, Hir-

vensalo & Raitakari 2006, 84–85.) 

Lastenneuvolatoiminnan yleistavoitteena on lasten fyysisen ja psyykkisen 

terveyden ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen (Neuvolatoiminta, koulu- ja 

opiskeluterveydenhuolto sekä ehkäisevä suun terveydenhuolto -ohje 2009, 15). 

Neuvolatoimintaan sisältyy vahvasti terveysneuvonnan jakaminen perheille, 

jossa yhtenä osa-alueena on liikunnan ja painonhallinnan tukeminen (Lasten-

neuvolakäsikirja). Neuvolatoiminnassa terveyden edistämisellä tarkoitetaan 

tukemista ja neuvontaa, joka lisää perheiden mahdollisuuksia ja tietoa vaikuttaa 

perheen terveyteen ja sen taustalla oleviin tekijöihin (Lastenneuvola lapsiper-

heiden tukena, Opas työntekijöille 2004, 23). Neuvonnalla tuetaan vanhempia 

tekemään terveyttä edistäviä valintoja (Lastenneuvola lapsiperheiden tukena, 

Opas työntekijöille 2004, 23), jolloin samalla voidaan tukea myös koko perheen 
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terveellisten tottumusten omaksumista (Lastenneuvolakäsikirja). Terveysneu-

vonta on tavoitteellista toimintaa, joka suunnitellaan yksilöllisesti perheen tar-

peet huomioiden. Mikäli perheiden terveystottumuksissa on tarvetta muutok-

selle, tavoitteista keskustellaan perheen kanssa. (Terveysneuvonta, Terveyden 

ja hyvinvoinnin laitos.) 

Seurakunnat ovat myös yksi lapsille urheilutoimintaa järjestävä taho 

(Kokko 2013, 126). Nykyään seurakunnat ovat ottaneet entistä enemmän lii-

kunnan sekä urheilun mukaan kasvatustoimintaansa, vaikka kasvatus ja liikun-

ta eivät liity kovin hyvin yhteen kirkon tavoitteisiin ja toimintaan. Liikuntatoi-

mintaan onkin haettu apuja paikallisilta urheiluseuroilta. Kirkon tarjoamaan 

liikuntakasvatukseen on tullut mukaan liikuntapappi, jonka tehtävänä on toi-

mia esimerkiksi kirkon järjestämien perheliikuntakurssien apuna sekä hengelli-

senä keskustelukumppanina. (Kristillinen kasvatus. Kirkon kasvatuksen yhtei-

sölehti 2009, 3, 9.)   

Liikkuva seurakunta -hanke on kehitetty edistämään seurakuntalaisten 

aktiivisempaa elämäntapaa, ja se järjestettiin vuosina 2014–2016. Hankkeessa 

mukana olleet seurakunnat saivat toteuttaa liikuntaa lisääviä toimia omien 

mieltymystensä mukaisesti. Esimerkiksi Turussa hanke on laajentunut koske-

maan kirkon tarjoamaa varhaiskasvatusta, ja seurakunta onkin tehnyt omat lii-

kuntasuositukset sekä toimintamallin pohjautuen varhaiskasvatussuunnitel-

man perusteisiin ja varhaiskasvatuksen liikuntasuosituksiin. (Liikkuva Seura-

kunta -hanke.) 

2.3 Vanhemmat lasten sosiaalistajina liikuntatottumusten 
hankinnassa 

Sosialisaatio on prosessi, jossa lapsi oppii yhteisössä omatut arvot, normit, us-

komukset ja taidot. Sitä voidaan kutsua yhteiskunnan jäseneksi oppimiseksi, 

jossa toimimalla sosiaaliset roolit muodostuvat (Seppänen 1985; McPherson, 

Curtis & Loy 1989, 37). Vanhempien vaikuttaminen lapseen ja hänen toimin-

taansa perustuu biologiseen siteeseen vanhemman ja lapsen välillä, johon sisäl-

tyy molemmin puoleinen kiintymys (Hurme 2003, 148–149). McPhersonin ym. 
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(1989, 40) mukaan nimenomaan ydinperheellä on suurin lasta sosiaalistava vai-

kutus. Vanhempien vaikuttamista lapseen tapahtuu niin tietoisesti kuin tiedos-

tamattakin. Lapsi oppii vanhemmiltaan huomaamatta arvoja, normeja ja toi-

mintamalleja mallioppimisen kautta, niin positiivisia kuin negatiivisiakin. Toi-

saalta vanhemmat voivat tietoisesti pyrkiä vaikuttamaan lapseen joko mallin tai 

opettamisen kautta. (Hurme 2003, 148–149.) Vanhempien mallit ja sosialisaatio 

ovat merkittäviä tekijöitä, jotka ovat yhteydessä lapsen fyysisen aktiivisuuden 

määrään (Stucky-Ropp & DiLorenzo 1993, 471; Yang, Telama & Laakso 1996, 

274–275). 

Lapset oppivat vanhemmiltaan usein myös vapaa-ajan vieton malleja, jol-

loin esimerkiksi vanhempien asenteet ja arvot liikuntaa kohtaan voivat siirtyä 

lapselle. Vanhempien harrastukset sekä muu vapaa-ajan toiminta voivat toimia 

ikään kuin toiminnan malleina, jotka lapsi oppii mallin kautta (Hurme 2003, 

149; Zimmer 2002, 88–89.) Lapsen fyysistä aktiivisuutta ja liikuntaharrastuksiin 

osallistumista lisäävät vanhempien liikunnallinen tausta (McPherson ym. 1989, 

40–41). 

Lapsen vanhemmat ja sisarukset ovat yksi tehokkaimmista roolimalleista 

pienelle lapselle, sillä he muodostavat lapsen tavallisen sosiaalisen ympäristön 

(Laukkanen 2016, 35). Crainin (2011, 208) mukaan sosiaalinen oppiminen voi-

daan nähdä olennaisena osana sosialisaatioprosessia. Bandura on luonut sosiaa-

lisen oppimisen teorian, jonka mukaan ihminen oppii muiden toimintaa tark-

kailemalla ja jäljittelemällä (Baldwin 1973, 38; Bandura 1997, 28). Banduran 

(1997, 28) mukaan sosiaalisen oppimisen voidaan sanoa toteutuvan joko tietoi-

sesti tai tiedostamatta. 

Sosiaaliseen oppimiseen kuuluu olennaisena osana mallioppimisen käsite, 

joka on mahdollisesti yksi tunnetuin konstruktio sosiaaliskognitiivisessa teori-

assa. Lapset oppivat uusia käyttäytymisen malleja jäljittelemällä ja kopioimalla 

muiden ihmisten käyttäytymistä sekä tekemällä päätöksiä, jotka perustuvat 

sosiaalisiin tilanteisiin. (Laukkanen 2016, 35.) Crainin (2011, 206) mukaan nämä 

mallit eivät välttämättä ole todellisia ihmisiä, vaan ne voivat olla myös symboli-

sia, jotka ovat peräisin esimerkiksi televisiosta tai kirjoista.  
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Sosiaalisen oppimisen teoriaan sisältyvät teoriat käyttäytymisen jäljittelys-

tä (imitation), havainnoivasta oppimisesta (observational learning) sekä sijaisop-

pimisesta (vicarious learning) (Baldwin 1973, 38). Jäljittelevässä oppimisessa ih-

minen toistaa suoraan toisen ihmisen käyttäytymisen (Baldwin, 1973, 38). Mal-

lin onnistuneeseen jäljittelyyn, yksilön tulee ensin kiinnittää huomio malliin. 

Tämän jälkeen hänellä tulee olla tapa kyetä säilyttämään käyttäytyminen kuval-

liseen muotoon. Pienellä lapsella tämä kyky korostuu, sillä hänellä ei ole vielä 

kehittynyt riittävää kielellistä taitoa. Lapsella on oltava myös riittävät motoriset 

taidot, jotta hän pystyy toistamaan halutun käyttäytymismallin. Lapsen todel-

lista käyttäytymistä voidaan kuitenkin vielä säännellä vahvistamisen avulla, 

joka yleensä tapahtuu sijaisvahvistamisen keinoin. (Crain 2011, 206–208.) 

Havainnoivassa oppimisessa ihminen oppii havainnoimalla toisen ihmi-

sen käyttäytymistä (Baldwin 1973, 38). Havainnoivaan oppimiseen sisältyy si-

jaisoppiminen, jossa lapsi ei jäljittele toisen ihmisen käyttäytymistä suoraan, 

vaan havainnoi, miten ympäristö toisen ihmisen käyttäytymiseen reagoi (Ban-

dura, Ross & Ross 1963, 604; Baldwin 1973, 38). Sijaisoppimisessa kaikki oma-

kohtaisen kokemuksen seurauksena tapahtuva oppiminen voi siis tapahtua 

myös epäsuorasti havainnoimalla toisen yksilön toimintaa sekä sen aiheuttamia 

seurauksia. (Bandura 1997, 28.) 

Sosiaalisessa oppimisessa lapsi on jatkuvassa ja dynaamisessa vuorovai-

kutuksessa fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ympäristön kanssa. Vuorovaiku-

tus ympäristön kanssa on vastavuoroista, jolloin yksilön toiminta vaikuttaa lä-

hiympäristöön ja toisaalta ympäristö vaikuttaa myös yksilöön.  (Laukkanen 

2016, 34–35.) Banduran (2016, 14) mukaan ihmisen käyttäytymistä voidaankin 

selittää sosiaalis-kognitiiviseen teoriaan liittyvän kolmitahoisen vastavuoroisen 

determinismin kautta (kuvio 1). Tämän mukaan ihmisen käyttäytyminen, ul-

koiset ympäristötekijät sekä kognitiiviset ja biologiset tekijät ovat keskinäisessä 

vuorovaikutuksessa ja täten vaikuttavat ihmisen käyttäytymiseen (Bandura 

2016, 14).  

Kognitiivisten ja biologisten tekijöiden eli ihmisen henkilökohtaisten omi-

naisuuksien sekä käyttäytymisen väliseen vuorovaikutussuhteeseen liittyvät 

ihmisen käsitykset, uskomukset, itseään koskevat ajatukset ja tavoitteet, jotka 
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vaikuttavat yksilön käyttäytymiseen (Bandura 2002, 95). Yksilöiden ajatusmal-

leihin vaikuttavat heidän toimintansa ulkoiset vaikutukset eli se, miten ympä-

ristö reagoi heidän käytökseensä (Bandura 2016, 14). 

Kognitiivisten ja biologisten tekijöiden sekä ulkoisen ympäristön välistä 

vuorovaikutussuhdetta voidaan käsitellä mallioppimisen termin avulla (Bandu-

ra 2016, 14). Sosiaaliset vaikutukset ovat yhteydessä mallioppimiseen ympäris-

tön ohjaamisen ja sosiaalisen suostuttelun kautta. Nämä rakentavat yksilön 

odotuksia ja uskomuksia toiminnasta. (Bandura 2002, 94.) 

Käyttäytymisen ja ympäristön välisessä vuorovaikutussuhteessa voidaan 

ajatella, että yksilön käyttäytyminen muovaa ympäristöä sekä toisaalta ympä-

ristö muovaa yksilön käyttäytymistä. Ympäristö ei siis ole muuttumaton. Ym-

päristö ei kuitenkaan ole väistämättä yhteydessä yksilön käyttäytymiseen, sillä 

ympäristö ei vaikuta yksilön käyttäytymiseen ennen kuin tilanteeseen sopiva 

käyttäytyminen aktivoi sen. (Bandura 2016, 15.) Täten voidaan sanoa, että yksi-

löt vaikuttavat ympäristöönsä valikoimalla ja muodostamalla tilanteita sekä 

olosuhteita toiminnalle. Toisaalta ympäristölliset tekijät muokkaavat yksilön 

käyttäytymismuotoja. (Bandura 2016, 15.) Vanhempien suhtautuessa liikuntaan 

positiivisesti he myös luovat lapsilleen positiivisen ympäristön liikunnan suh-

teen (ks. Bandura 2016, 15). Mallin perusteella voidaan todeta, etteivät van-

hemmat ainoastaan vaikuta lapsiin vaan myös lapset vaikuttavat vanhempiinsa 

(Bell & Harper 1977, 213; Lewis & Lee-Painter 1974, 46.)  
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KUVIO 1. Kolmitahoisen vastavuoroisen determinismin malli ihmisen käyttäy-

tymisestä (Bandura 2016, 13). 

 

2.4 Vanhempien arvojen ja asenteiden merkitys perheiden 
liikuntatottumuksissa 

Allardtin (1988, 51) mukaan sosiaalisilla arvoilla tarkoitetaan ympäristön kautta 

omaksuttuja yleisiä ja pysyviä tavoitteita, jotka liittyvät ihmisen valintoihin. 

Liikunnallisuuteen liittyviä arvoja, jotka ovat hyväksyttyjä yleisesti koko Suo-

messa, ovat esimerkiksi terveys ja kunto. Ihmiset tekevät jatkuvasti valintoja 

saavuttaakseen edellä mainitut arvot. (Ilmanen 2013, 49.) Arvot voidaan kui-

tenkin jakaa vielä väline- sekä päätearvoihin, jotka eroavat sen mukaan onko 

kyseessä itseisarvo vai jonkin avulla tavoiteltava asia (Mikkola 2003, 32). 

Alle kouluikäisten lasten vanhemmilla on tutkitusti yhteyttä lapsen fyysi-

seen aktiivisuuteen (Jess & Collins 2003, 110), sillä vanhempien toiminnan malli 

ja asenne liikuntaa kohtaan ovat merkittävästi yhteydessä lapsen innostukseen 

liikuntaa kohtaan (Malina ym. 2004, 471). Liikunnallisesti aktiiviset ja innostu-

neet vanhemmat liikkuvat lastensa kanssa ja hankkivat heille tarvittavia liikun-

tavälineitä (Pönkkö 1999, 82–83).  

Kognitiiviset ja 
biologiset tekijät 

Ulkoinen ympäristö Käyttäytyminen 
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Lasten huoltajat ja vanhemmat ovat roolimalleja lapsilleen fyysisesti aktii-

visten tottumusten sekä käsitysten hankinnassa (Edwardson & Gorely 2010, 

522; Welk 1999, 2). Myös vanhempien toteuttamilla kasvatuskäytännöillä on 

todettu tutkimuksellisesti olevan suuri rooli lapsen fyysisen aktiivisuuden mää-

rään (Cleland ym. 2011, 162–163; Yao & Rhodes 2015, 31–33). Vanhempien teh-

tävänä olisikin kannustaa lapsia fyysisesti aktiivisiin leikkeihin ja aktiviteettei-

hin. (Edwardson & Gorely 2010, 531–532.)  

Vanhempien kannustusta ilmenee sekä sanallisesti että sanattomasti, jotka 

molemmat ovat tärkeässä asemassa lapsen fyysisen aktiivisuuden kannalta. 

Vanhemmat voivat esimerkiksi kannustaa lapsia ulkoleikkeihin tai välttämään 

television katselua. (Welk 1999, 3.) Vanhempien kannustuksella on siis yhteyttä 

lasten fyysiseen aktiivisuuteen, kun taas liialliset kiellot vähentävät sitä (Johns 

& Ha 1999, 319–321). Lasten kanssa liikkumisessa tulisikin säilyttää positiivi-

suus, sillä pakottaminen liikkumiseen voi vähentää vapaaehtoista liikkumista 

lapsen myöhemmällä iällä (Taylor, Blair, Cummings, Wun & Malina 1999).  

Lasten kanssa yhdessä liikkuminen lisää myös lasten fyysistä aktiivisuutta 

(Edwardson & Gorely 2010, 526, 531–532). Osallistumalla lapsen fyysisesti ak-

tiivisiin leikkeihin ja toimintoihin, vanhemmat voivat havainnollistaa lapsilleen 

omia arvoja ja normeja fyysisen aktiivisuuden tärkeydestä (Welk 1999, 3). Van-

hempien tehtävänä on myös kuljettaa lapsia fyysistä aktiivisuutta mahdollista-

viin paikkoihin sekä hankkia siihen tarvittavia välineitä. (Edwardson & Gorely 

2010, 526.) Fyysisen aktiivisuuden puitteiden mahdollistaminen lapselle onkin 

vanhempien yksi tärkeä tehtävä (Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosi-

tukset 2016, 46). 

Vanhemmat toiminnallaan välittävät lapselle terveellisten elämäntapojen 

toimintamalleja, jotka vaikuttavat lapseen myös aikuisuudessa (DiLorenzo ym. 

1998, 471–472). Yhdessä monipuolisesti liikkumalla lapsi sisäistää liikunnan 

tärkeyden osaksi jokapäiväistä arkea (Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden 

suositukset 2016, 9). 
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3 TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA TUTKIMUSKYSY-

MYKSET

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää lasten vanhempien käsityksiä toteut-

tamastaan liikuntakasvatuksesta. Tutkimuksella kartoitettiin myös perheiden 

liikuntatottumuksia sekä niihin yhteydessä olevia tekijöitä. Tutkimukselle ase-

tetut tutkimuskysymykset ovat seuraavanlaisia: 

 

1.  Millaisia liikuntatottumuksia perheillä on? 

2.  Mitkä tekijät ovat yhteydessä perheiden liikuntatottumuksiin? 

3. Miten vanhempien asenteet ovat yhteydessä kotona toteutettavaan liikunta-

kasvatukseen 
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN

4.1 Tutkimuskohde ja lähestymistapa  

Tutkimus toteutettiin laadullisia menetelmiä käyttäen. Tavoitteena ei ollut saa-

da yleistettävää kuvaa tutkittavasta ilmiöstä, vaan sitä pyrittiin ymmärtämään 

tulkinnallisen tarkastelun avulla. (Ks. Kiviniemi 2010, 73; Tuomi & Sarajärvi 

2002, 87–88.) Tässä tutkimuksessa tutkimusasetelmat oli rajattu tarkasti, joka on 

olennaista laadulliselle tutkimukselle (ks. Stake 2000, 435–437). Ydinajatuksen 

löytäminen on tärkeää tutkimuksen etenemisen kannalta, sillä se ohjaa tutkijaa 

tarkastelemaan asiaa tietystä näkökulmasta (Kiviniemi 2010, 73). Tarkastelun 

kohteena tässä tutkimuksessa olivat perheiden liikuntatottumukset ja tutki-

muksen ydinajatuksena voidaan pitää vanhempien kotona toteuttamaa liikun-

takasvatusta. 

4.2 Tutkimukseen osallistujat 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää perheiden liikuntatottumuksia ja niihin 

yhteydessä olevia tekijöitä, jolloin näkökulmaksi valittiin vanhempien käsityk-

set kyseistä ilmiöstä. Tämän vuoksi tutkimuksen aineisto oli loogisinta kerätä 

haastattelemalla lasten vanhempia. (ks. Eskola & Vastamäki 2015, 27.) Tutki-

muksessa hyödynnettiin vanhemmilla olevaa tietoa perheiden liikuntatottu-

muksista, jolloin voidaan puhua tarkoituksenmukaisesta otannasta (ks. Patton 

2002, 230). Näin aineistonkeruuryhmä oli tarkkaan harkittu ja se oli tutkimuk-

sen kannalta tarkoituksenmukainen (ks. Patton 2002, 230; Tuomi & Sarajärvi 

2009, 85–86). Haastateltavat valittiin kriteeriotannan mukaisesti, sillä kriteerinä 

oli esikouluikäisen lapsen vanhemmuus (ks. Patton 2002, 238). Tutkimuksen 

kannalta oli mielekästä haastatella esikouluikäisten lasten vanhempia, sillä Te-

laman ym. (2014, 6) mukaan aktiivisen elämäntavan käyttäytymismallit alkavat 

kehittymään juuri esikouluiän aikana. Tutkimukseen osallistuneissa perheissä 

oli kuitenkin useita lapsia ja vanhemmat puhuivat haastatteluissa jokaisesta 
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lapsesta, eikä ainoastaan esikouluikäisestä. Täten tutkimuksen aineisto koostui 

useiden eri-ikäisten lasten kanssa toteutetusta liikunnasta.   

Haastateltavat pyrittiin keräämään yhden päiväkodin esikouluryhmän si-

sältä. Kyseisestä ryhmästä ei kuitenkaan tullut tarvittavaa määrää haastatelta-

via, joten loput haastateltavat valittiin kriteeriotannan vaatimusten mukaisesti 

muiden yhteyksien kautta. Laadulliselle tutkimukselle onkin ominaista sen 

muokkautuminen tutkimusprosessin aikana (Eskola & Suoranta 2008, 15–16). 

Lopullinen tutkimusaineisto koostui viiden vanhemman haastatteluista, joista 

kolme vanhempaa valikoitui päiväkodilta ja kaksi muiden yhteyksien kautta. 

Tutkimukseen saatiin näkökulmia sekä neljältä äidiltä että yhdeltä isältä. Ai-

neiston analyysissa ei kuitenkaan eroteltu vanhempien sukupuolta anonymitee-

tin vuoksi, sillä yksi isä voisi olla helposti tunnistettava.  Haastattelujen kestot ja 

siihen osallistujat on esitetty taulukossa 1.  

 

TAULUKKO 1.  Haastattelujen kestot ja osallistujat 

	 Kesto (min.) Osallistujat 

Haastattelu 1 19:47  Vanhempi 1 ja tutkijat 

Haastattelu 2 23:02 Vanhempi 2 ja tutkijat 

Haastattelu 3 17:02 Vanhempi 3 ja tutkijat 

Haastattelu 4 15:08 Vanhempi 4 ja tutkijat 

Haastattelu 5 21:30 Vanhempi 5 ja tutkijat 

 

4.3 Aineiston keruu  

Tutkimuksen aineistonkeruumenetelmäksi valittiin haastattelu kyselylomak-

keen sijaan, sillä aineistosta saatiin tällä tavoin mahdollisesti kattavampi. Tut-

kimus toteutettiin puolistrukturoituna haastatteluna eli teemahaastatteluna. 

Teemahaastattelussa tutkittavien näkökulma tulee esiin, jolloin saadaan selville 

yksilön tulkintoja sekä merkityksiä kyseisestä ilmiöstä ja siitä, miten nämä mer-

kitykset ovat syntyneet. (ks. Hirsjärvi & Hurme 2001, 48–49.) Haastattelun tar-

koituksena oli siis päästä sisään toisen persoonan ajatusmaailmaan (ks. Patton 

2002, 341). 
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Tutkimushaastattelun toteutimme yksilöhaastatteluna, sillä tutkimuson-

gelman kannalta kyseinen haastattelutapa oli asianmukaisin vaihtoehto. Yksi-

löhaastatteluiden avulla tutkimukseen saatiin tietoa nimenomaan sen perheen 

liikuntatottumuksista, eikä toisten perheiden vastaukset vaikuttaneet tutkimus-

aineiston sisältöön. (ks. Hirsjärvi & Hurme 2001, 61.) Haastattelun alussa van-

hemmille jaettiin esitietolomake (liite 1), joka auttoi vanhempia reflektoimaan 

omia ajatuksiaan perheensä liikuntatottumuksista. Näin varmistimme, että 

vanhemmilta saataisiin mahdollisimman paljon informaatiota kyseisestä asias-

ta.  

Haastattelu eteni ennalta päätettyjen teemojen mukaisesti, mutta haastat-

telija pystyi esittämään lisäkysymyksiä sekä selventämään teemaa vastaajalle 

tarvittaessa (ks. Eskola & Suoranta 2008, 86; Tuomi & Sarajärvi 2002, 77–78). 

Täten varmistettiin, että haastattelusta saatiin riittävästi tietoa tutkimusilmiötä 

ajatellen (Hämäläinen 1987, 30; Tuomi & Sarajärvi 2002, 75–76). Haastattelurun-

ko on nähtävissä liitteessä 2. Vanhemmille esiteltiin sekä aikuisten että lasten 

liikuntasuositukset (liite 3), joiden avulla vanhemmat kertoivat perheensä lii-

kuntatottumuksista ja niihin yhteydessä olevista tekijöistä. Eskolan & Suoran-

nan (2008, 86) mukaan teemahaastattelussa teemoja voidaan käydä läpi mielek-

käässä järjestyksessä. Jokainen tutkimuksen haastattelu muokkautuikin haastat-

telun edetessä sen mukaan, miten vanhemmat kertoivat teemaan liittyvistä asi-

oista. Lisäksi pyrimme siihen, ettei vastaajien vastauksia ja ajatuksia johdateltu 

kysymysten asettelulla tai omilla kommenteilla (ks. Patton 2002, 348; Tuomi & 

Sarajärvi 2002, 137–138).  

Tutkimuspäiväkotiryhmän lastentarhanopettajan kanssa sovittiin aineis-

tonkeruu toteutettavaksi viikolla 10 kevään 2017 aikana. Ennen aineistonkeruu-

ta päiväkodille vietiin lasten vanhemmille jaettavat tutkimustiedotteet (liite 4) 

sekä tutkimuslupakyselyt (liite 5). Vanhemmilla oli noin viikko aikaa vastata ja 

palauttaa tutkimuslupakysely. Haastattelutilanne järjestettiin vanhemmille so-

pivana ajankohtana esimerkiksi lapsen hakutilanteiden yhteyteen. Tutkimuk-

seen saatiin oletettavasti enemmän osallistujia, kun vanhempien oli helpompi 

sovittaa haastattelu aikatauluihinsa. Aineistonkeruun eteneminen on esitetty 

kuviossa 2. 
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KUVIO 2. Aineistonkeruun eteneminen 

4.4 Aineiston analyysi 

Tutkimuksen aineisto analysoitiin käyttämällä aineistolähtöistä sisällönanalyy-

siä, jolloin voitiin puhua induktiivisesta analyysistä (Tuomi & Sarajärvi 2002, 

94–95). Sen pyrkimyksenä oli luoda tutkimusaineistosta teoreettinen kokonai-

suus (Eskola 2015, 188; Eskola & Suoranta 2008, 137; Tuomi & Sarajärvi 2002, 

94–95) ja se eteni kolmen vaiheen kautta (Tuomi & Sarajärvi 2002, 94–95).  Toi-

saalta myös teoriasidonnaisen analyysin käyttö olisi ollut mahdollinen, mutta 

tutkimuksen kannalta oli parempi vaihtoehto tarkastella aineistoa sen sisällöstä 

käsin. Aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä vanhempien omat ajatukset saatiin 

mahdollisesti paremmin esiin. (ks. Tuomi & Sarajärvi 2002, 97–99.) Laadullises-

sa tutkimuksessa tulee kuitenkin huomioida, että analyysi riippuu tutkijan tul-

kinnasta sekä päättelystä (Hämäläinen 1987, 34).  

Haastatteluaineisto kuunneltiin sekä kirjoitettiin sanasta sanaan ylös eli 

litteroitiin ennen aineiston varsinaista analysointia (ks. Miles, Huberman & Sal-

daña 2014, 71; Tuomi & Sarajärvi 2002, 94–95). Litteroinnin jälkeen aineisto luet-

tiin läpi mahdollisimman tarkasti, jolloin aineistosta muodostui kokonaiskuva. 

(ks. Eskola 2015, 186; Tuomi & Sarajärvi 2002, 94–95.) Seuraavaksi aineisto pel-

kistettiin eli redusoitiin, jolloin aineistosta poistettiin kaikki tutkimukselle epä-

olennaiset asiat. Tällöin koodattiin tutkimustehtävän kannalta tarkoituksenmu-

kaiset asiat.  (Tuomi & Sarajärvi 2002, 94–95.) Aineiston pelkistämisen toteu-

timme konkreettisesti alleviivaamalla eri väreillä eri teemoihin liittyviä asioita. 

Redusointia seurasi aineiston klusterointi eli ryhmittely, jossa aineistosta koo-

Yhteys  
tutkimuspäi-
väkoteihin ja 
tutkimusluvan 
kysely 
18.1.2017. 

Tutkimuslupa 
Jyväskylän 
kaupungilta 
viikolla 8 
17.2.2017. 

Tutkimustie-
dotteen jaka-
minen & tut-
kimusluvat 
vanhemmille 
21.2.2017. 

 Haastattelun 
pilotointi vii-
kolla 9. 
Haastattelut 
toteutettiin 
viikolla 10. 
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datut ilmaukset jaoteltiin teemojen mukaisesti ala- ja yläluokkiin konkreettisesti 

leikkaa-liimaa -menetelmällä. Klusteroinnin tarkoituksena olikin luoda pohja 

tutkimuksen perusrakenteelle ja myöhemmälle analysoinnille. (ks. Hämäläinen 

1987, 35; Miles ym. 2014, 72; Tuomi & Sarajärvi 2002, 94–95, 113). Tutkimuk-

semme klusterointi toteutettiin empiirisesti, jolloin aineistosta yhdistettiin siitä 

havaitut yhteneväisyydet (ks. Hämäläinen 1987, 35–36). Klusteroinnin toteut-

taminen leikkaa-liimaa – tekniikalla helpotti omaa työtämme, sillä pystyimme 

liikuttelemaan sitaatteja ja muodostamaan niistä helposti luokkia. Nämä luokat 

olivat myös koko ajan helposti näkyvillä. Aineiston redusoinnista sekä kluste-

roinnista alaluokkiin on esimerkki taulukossa 2.   

 Aineistolähtöisen sisällönanalyysin viimeinen vaihe oli abstrahointi eli 

käsitteellistäminen, jossa aikaisemmin muodostetuista ala- ja yläluokista muo-

dostettiin pääluokkia eli teoreettisia käsitteitä (ks. Tuomi & Sarajärvi 2002, 110–

115). Näin tutkimuskohteesta voitiin luoda uutta ymmärrystä (Hämäläinen 

1987, 36). Abstrahointia jatkettiin niin kauan kuin se oli aineiston kannalta 

mahdollista. Pääluokista muodostettiin vielä aineiston yhdistäviksi luokiksi 

perheiden liikuntatottumukset, perheiden liikuntatottumuksiin yhteydessä ole-

vat tekijät sekä liikuntakasvatuksen taustalla olevat asenteet. (ks. Tuomi & Sara-

järvi 2002, 97, 110−115.) (Liitteet 6−8). Aineiston analysoinnissa pyrimme käyt-

tämään kaikkia haastatteluaineistoja tasapuolisesti sekä tarkoituksenmukaisesti.  
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TAULUKKO 2. Esimerkki aineiston redusoinnista sekä klusteroinnista. 

 

4.5 Tutkimuksen eettiset ratkaisut 

Tieteellistä tutkimusta laadittaessa oli tärkeää huomioida sen eettisyys sekä 

mahdolliset haasteet. Taylorin (1991, 246) mukaan tutkijan on otettava huomi-

oon tutkimukseen osallistuvien suojaa sekä tiedonhankintaa koskevat kysy-

mykset. Tieteellistä tutkimusta tehdessä tulee huomioida muitakin eettisiä ky-

Aineiston pelkistäminen Pelkistetyt il-
maukset 

Alaluokat 

”ja sitten tullaa kotii kävellään se matka hän juoksee kaikki 
lumikinokset ylös ja alas hän menee ojan pohjia hän syöksyy ja 
hyppii”  Vanhempi 1 

Kotimatkat 
kuljetaan kävel-
len 

 
 
Hyötylii-
kunta 
 
 

”et esim tähän päiväkodille on ihan kiva tulla autolla tai muu-
ta, mut tota nii tää pieni matka kävellään, et kyll me jaksetaan 
aina kävellä vaikka se väsyttääki” V2 

Päiväkodille 
kävellään vaik-
ka väsyttääkin 

”mutta tota kyllä se ulkoilulajeihin painottuu niin kun just 
jotain luisteluu tai käydään kävelyillä ja pyöräilemässä ja ret-
killä ja tommosta” V3 

Perheen liikun-
ta painottuu 
ulkolajeihin 

 
 
Retket ja 
lenkit ”no pari kertaa on niiku hiihtämässä ollu mukana ja sitten 

noissa niiku metsäretkillä ja yhessä” V4 
Lapset ovat 
hiihto- ja metsä-
retkillä mukana 

”ja se on kyllä ei meillä oo semmosia päiviä valitettavasti ettei-
kö me ulkona mentäis ja liikuttais, aina, joka päivään se kuu-
luu” V2 

Päivittäinen 
ulkoilu per-
heessä 

 
 
Arjen 
ulko-
touhuilu 

”mun mielestä se on kauheen luonnollinen osa sitä arkee et 
harvoin meillä tulee semmosta että no lähetäänpä nyt kaikki 
liikkumaan vaan se, se on siinä lapen touhussa mukana” V1 

Liikunta luon-
nollinen osa 
perheen arkea 

”mut kyllä ne sit itte tekee sisällä kaikkia temppuratoja ja mui-
ta vastaavia hyppii sohvalta alas ja tommosta” V3 

Lapset temp-
puilevat kotona 

 
 
Jumppai-
lua 

”meillä on justii (lapsen nimi) kanssa viime viikolla ku saate-
taan tehä enne saunaa semmonen tanssijumppa, et se näyttää 
temppuja ja mää niiku laitan musiikkia ja sitten mä niiku näy-
tän vatsoja ja vuorotellen niiku tehään niiku vähä kaikkee 
semmosta, liikutaan ja näin” V5 

Yhdessä jumpa-
taan lapsen 
kanssa 

”Että tänäänki lähetään sitten ku meillä on perjatai-ilta ollu 
semmonen yhteinen porukkailta, nii hoploppiin et siellä tulee 
sitten liikuttua tai käytyä uimahallissa koko porukalla” V5 

Perhe käy yh-
dessä hoplopis-
sa ja uimahallis-
sa 

 
Maksulli-
set lii-
kunta-
aktivitee-
tit 

” no se uinti on kerran viikkoon semmone koko perheen juttu” 
V4 

Uinti koko per-
heen juttuna 

” mutta nyt sit tammikuussa hän alotti sitte ton jaliksen sit säh-
lyn lisäks. Et polte on niin kova. Ni tota.. Et meillä tulee et hä-
nellä on ne kaks harratusta viikossa ja sit hän liikkuu muuten-
kin koko ajan” V1 

Lapsi harrastaa 
sählyä ja jalka-
palloa 

 
 
Lapsen 
harrastuk-
set ”niinni siitten niin kun päätettiin että se meni niinkun semmo-

seen temppujumppaan” V5 
Lapsi käy temp-
pujumpassa 
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symyksiä, joihin kuuluvat esimerkiksi hyvät tieteelliset käytännöt sekä tutki-

musaiheen valinta (Kuula 2015, 62; Tuomi & Sarajärvi 2002, 126–130).  

Oikeanlainen viittaus aiempiin tutkimuksiin sekä tutkimustulosten 

asianmukainen analysointi ja raportointi sisältyvät hyviin tieteellisiin käytän-

töihin (Kuula 2015, 34–35; Tuomi & Sarajärvi 2002, 129–130). Tutkimuksessa 

pyrimmekin osoittamaan muiden teosten ja tutkimusten lähteet, jolloin ero-

timme selkeästi lähdetekstin omasta pohdinnasta. Analyysissämme eroteltiin 

myös tutkimukseen osallistuneiden ajatukset tunnistetietojen avulla, eikä tark-

koja henkilötietoja ole näkyvillä. Tutkimuksen eettisyyttä olemme pyrkineet 

parantamaan huomioimalla tasapuolisesti kaikki haastattelut tutkimusraportis-

sa sekä raportoimaan tutkimuksen tulokset huolellisesti ja asianmukaisesti (ks. 

Kuula 2015, 34; Tuomi & Sarajärvi 2002, 130). Tutkimusaiheen valinta on myös 

yksi tärkeä tutkimuksen eettisyyteen liittyvä kysymys (Tuomi & Sarajärvi 2002, 

126). Olemme valinneet tutkimusaiheen oman mielenkiintomme mukaan ja ha-

luamme tuoda kyseisen aiheen näkyville, sillä sitä ei tiettävästi ole juuri tutkit-

tu.  

Tutkimukseen osallistuville selvitettiin tutkimuksen tavoitteet, menetel-

mät ja mahdolliset riskit (ks. Kuula 2015, 61–62, 101–102; Tuomi & Sarajärvi 

2002, 128). Jaoimme tutkittaville tutkimustiedotteen tutkimussuostumuslomak-

keen yhteydessä, jossa kerrottiin selkeästi tutkimuksen tarkoitus sekä tutkitta-

vien suojaa ja tiedonhankintaa koskevat kysymykset. Tutkimuslupa kysyttiin 

kirjallisesti Jyväskylän kaupungilta sekä jokaiselta vanhemmalta (ks. Eskola & 

Suoranta 2008, 52). Tutkimukseen osallistuminen olikin täysin vapaaehtoista 

(ks. Kuula 2015, 61–62; Miles ym. 2014, 56–57) ja tutkimukseen luovutetut tiedot 

olivat täysin luottamuksellisia ja salassa pidettäviä, eikä niitä luovutettu mui-

den nähtäville (ks. Kuula 2015, 64; Tuomi & Sarajärvi 2002, 128–129). Tutkimuk-

seen osallistuvien henkilöllisyys ei tullut missään vaiheessa esille tutkimuksen 

teon aikana eikä lopullisessa raportissa (ks. Kuula 2015, 64; Mäkelä 1987, 194; 

Taylor 1991, 246). Kaiken kaikkiaan tutkimusaineistoa käytettiin asianmukaises-

ti ja analysoinnin jälkeen se tuhottiin (ks. Kuula 2015, 34–35; Tuomi & Sarajärvi 

2002, 128–129). 
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5 TULOKSET  

5.1  Perheiden liikuntatottumukset 

Perheiden liikuntatottumukset jaettiin kahteen osaan haastatteluiden pohjalta 

ilmenneisiin teemoihin. Osiot muodostettiin sen mukaan, olivatko vanhemmat 

itse toteuttamassa liikuntaa lapsilleen vai oliko toteuttajana ulkopuolinen taho. 

Vanhempien toteuttamassa liikunnassa he olivat mukana liikuntatoiminnassa 

lasten kanssa ja olivat täten itse toteuttamassa liikuntakasvatusta. Ulkopuolisen 

tahon toteuttamassa liikunnassa vanhemmat eivät itse suunnitelleet tai toteut-

taneet liikuntakasvatusta, vaan se tapahtui jonkin liikuntaorganisaation kautta. 

Vanhemmat eivät olleet tällöin mukana liikuntatoiminnassa lasten kanssa, vaan 

mahdollistivat sitä esimerkiksi kyyditsemällä lapsia ja kustantamalla kyseisen 

liikuntamuodon. Analyysissä käytettiin termejä lapsilähtöinen liikkuminen tar-

koittamaan lapsesta itsestään sekä hänen ideoistaan lähtöisin olevaa toimintaa, 

sekä aikuislähtöinen liikkuminen tarkoittamaan vanhemman omasta tahdosta, 

päätöksestä tai mielenkiinnosta lähtevää toimintaa, johon lapsi jollain tavalla 

osallistuu.  

5.1.1 Vanhempien toteuttama liikunta 

Haastatteluaineiston perusteella vanhempien toteuttama liikunta näkyi perhei-

den kotona kolmen eri teeman kautta. Arjen keskellä tapahtuvaan liikkumiseen 

sisältyivät perheen yhdessä toteuttama jumppailu sekä arjen touhuilut. Nämä 

aktiviteetit olivat arjessa mukana kulkevia liikunnan muotoja, joiden toteutumi-

seksi ei tarvinnut tehdä suunnittelutyötä eikä lähteä kovin kauas perheen ko-

toa.  Luonnollisessa ympäristössä tapahtuvaan liikuntaan kuuluivat yhteiset 

retket ja lenkit sekä hyötyliikunta. Tähän luokkaan valitut liikuntamuodot ta-

pahtuivat luonnollisen ympäristön lisäksi muokatussa ympäristössä. Kolman-

teen teemaan, rakennetussa ympäristössä tapahtuvaan liikkumiseen, sisällytet-

tiin perheiden yhteiset maksulliset liikunta-aktiviteetit. Kyseiset liikuntamuo-

dot tapahtuivat rakennetuissa, maksullisissa liikuntapaikoissa. 

Arjen keskellä tapahtuva liikkuminen 
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Arjen keskellä tapahtuvaan liikkumiseen sisällytettiin perheen yhdessä toteut-

tama jumppailu sekä arjen touhuilut. Nämä liikuntamuodot tapahtuivat pää-

osin kotona, joko sisätiloissa tai pihalla.  

Perheiden arjessa oli paljon yhdessä jumppailua, joko niin, että lapset tuli-

vat mukaan vanhemman omaan jumppailuun tai niin, että jumppailu oli alun 

perin tarkoitettu myös lapselle. Vanhempi 5 toteaa seuraavassa sitaatissa jump-

pailevansa lapsensa kanssa ennen saunaa siten, että molemmat saavat näyttää 

liikkeitä, jonka jälkeen toinen toistaa sen. Tällöin sekä lapsi että vanhempi on 

tasapuolisesti suunnittelemassa ja toteuttamassa yhteistä liikuntaa. Yhdessä 

liikkumalla molemmat voivat mahdollisesti oppia jotain uutta toiselta. Lapsen 

keksimät liikkeet painottuvat tanssiliikkeisiin, kun taas äidin keksimät liikkeet 

lihaskunnollisiin liikkeisiin, jolloin jumpat ovat olleet sisällöltään melko moni-

puolisia. Jumpat ovat olleet myös korvaajana mahdollisen harrastuksen pe-

ruuntumiselle, sillä vanhempi ei halua jättää liikuntaa kokonaan tekemättä.  

...meillä on justii (lapsen nimi) kanssa viime viikolla, ku saatetaan tehä enne saunaa 
semmonen tanssijumppa, et se näyttää temppuja ja mää niiku laitan musiikkia ja sitten 
mä niiku näytän vatsoja ja vuorotellen niiku tehään niiku vähä kaikkee semmosta, liiku-
taan ja näin.  Ku on ollu esimerkiks, et ei oo autoo, nii ei olla päästy, ku mä oon Palokan 
siellä naisvoimistelijoissa käyny, nii jos ei oo ollu autoo, nii ei sinne oo tullu lähettyä nii, 
mä oon kuitenkin sanonu, et ei me kumminkaan jätetä sitä niiku tekemättä... (Vanhempi 
5) 

Lapset keksivät aktiivisesti myös itse jumpparatoja ja liikunta-aktiviteetteja, 

eikä siihen aina tarvita aikuisen aktiivista läsnäoloa, niin kuin vanhemman 3 

perheessä. Mut kyllä ne sit itte tekee sisällä kaikkia temppuratoja ja muita vastaavia, 

hyppii sohvalta alas ja tommosta. (Vanhempi 3) Liikunta-aktiviteetit ovat tällöin 

hyvin lapsilähtöisiä ja lapsen itsensä suunnittelemia. Tällaisten jumpparatojen 

toteutumiseen voi olla suurestikin yhteydessä perheiden yhteiset säännöt, jotka 

voivat rajoittaa esimerkiksi sisällä juoksemista tai sohvilta alas hyppimistä. Ky-

seisessä perheessä lapset saivat ainakin melko vapaasti kehitellä omia liikunta-

aktiviteetteja, jolloin rajoittavia sääntöjä ei ollut.  

Yhdessä perheessä oli havaittavissa perheen yhteisten jumppailuhetkien 

jakautuminen sekä lasten että vanhempien mielenkiinnon kohteiden mukaises-

ti. Vanhemman 1 kommentin mukaan, vanhemmat pystyvät tukemaan lastensa 

harrastuksia siinä lajissa, missä hänellä itselläänkin oli enemmän kokemusta ja 
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taitoa. Tällaisessa järjestelyssä ei koko perheen yhteistä jumppahetkeä välttä-

mättä tule, mutta kummankin lapsen seurassa jumppailee ainakin toinen van-

hemmista. Lasten kiinnostuksen kohteet onkin huomioitu perheen jumppailus-

sa, joka mahdollistuu vanhempien jakautumisen avulla. 

Meillä on vähän jakautunu, et (puoliso) pelailee paljon (lapsen nimi) kanssa ja mäkin oon 
välillä mukana, mut ku mä en pärjää kyllä yhtään. Mut et mä oon sitte enemmän meidän 
kun meidän seittemän vuotias tyttö harrastaa voimistelua ni sitte mä hänen kanssa ve-
nyttelen ja harjotellaan niitä liikkeitä. Et se on vähä jakautunut, et ku (puoliso) on innos-
tunu jalkapallosta, ja se ei oo niin mun juttu ja sitte mä kans, ku oon ite tanssinu, ni mää 
must on ihana venytellä ja sitte tavallaan tukea (lapsen nimi) niinku hänen harrastukses-
saan. (Vanhempi 1) 

Haastatteluista oli nähtävillä myös perheiden yhdessä toteuttamia arjen aska-

reita, jotka nimettiin arjen touhuiluiksi. Tähän kategoriaan kuuluivat vanhem-

pien puheiden sisältämiä asioita koskien perheiden yhteistä ulkoilua, pyöräilyä 

sekä pihassa tehtäviä lumitöitä. Perheissä oli eroja sen mukaan, kuinka yhdessä 

puuhastelu koettiin. Osassa perheistä oli hyvinkin luonnollista sisällyttää puu-

hastelut perheen arkeen, yhdessä perheessä puuhastelu ajoittui lähinnä pakol-

listen töiden ohelle. 

...mää pyrin olee lasten kanssa tosi paljon niinku ulkona ja tota nii jopa niinku turvalli-
suuden rajoissa liikutaan, me kiipeillään paljon ja ne leikit on aika vauhdikkaita ja kiipeil-
lään katoilla [...] mut kyllä mä kannustan heitä kovasti siihen niinku leikkiin ja pelaan 
oman poikani kanssa siinä pihassa ja hiihetään, uijaan, luistellaan [...] kyllhä se niinku 
paljo se ulkona, kyllhä siinä hiekkakakkuja tehään, lumilinnaa kaivetaan... (Vanhempi 2) 

Vastauksessa vanhempi 2 toteaa yhdessä puuhastelun olevan olennainen osa 

perheen arkea. Hän pyrkii olemaan lasten kanssa ulkona niin paljon kuin mah-

dollista sekä puuhailemaan ja temppuilemaan jopa turvallisuuden rajoilla. 

Vanhemman puheesta voi päätellä, että hän mahdollistaa lastensa ulkoilua ja 

liikkumista olemalla itse niin esimerkkinä kuin touhuilemalla ja kannustamal-

lakin lapsia erilaisiin aktiviteetteihin. Vastauksesta ei kuitenkaan käy ilmi, onko 

perheen suuri ulkoilumäärä lähtöisin vain vanhemmasta sekä hänen mielen-

kiinnostaan vai onko mielenkiinto ulkoiluun ja kiipeilyyn mahdollisesti lähte-

nyt lapsesta itsestään, jota vanhempi mahdollistaa ja tukee olemalla toiminnas-

sa mukana. 

Lasten mahdollisuudet touhuilla pihalla on vanhemman 2 kommentin 

mukaan hyvin monipuoliset, sillä kotona muun muassa kiipeillään, leikitään, 

pelataan, hiihdetään, uidaan ja luistellaan. Perheen touhuilu kuitenkin painot-
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tuu pääasiassa ulkona tehtävään liikkumiseen. Tähän voi syynä olla se, että 

vanhempi pitää ulkoilua jollain tapaa tärkeämpänä liikkumisen muotoa sisälii-

kuntaan verrattuna, sillä hän sanoo pyrkivänsä olemaan lasten kanssa mahdol-

lisimman paljon ulkona. Syynä voi myös mahdollisesti olla se, että perheellä on 

ulkona monipuolisemmat mahdollisuudet liikkua sisätiloihin verrattu-

na. Kommentissa käy myös ilmi, että vanhemmalla on suuri rooli perheen lii-

kuttamisessa osana perheen liikuntatottumuksia, sillä hän muun muassa kan-

nustaa lapsia leikkiin sekä pelailee paljon lapsensa kanssa.  

Seuraavasta kommentista on nähtävillä vanhemman 3 pyrkimys perheen 

yhdessä touhuiluun sekä ulkoiluun, mutta lasten iän ja oman toiminnan vuoksi 

tämä saattaa jäädä vähemmälle. Vanhemman mukaan, mitä isommiksi lapset 

kasvavat, sen vähemmän perheen yhteistä touhuiluaikaa enää mahdollisesti on. 

Vanhempi yrittää järjestää perheelle yhteisiä liikuntahetkiä, mutta lapset ulkoi-

levat jo joko keskenään tai itsekseen. Kommentista ei ole nähtävillä, minkälaisia 

yhteisiä aktiviteetteja perheellä on tai minkälaista liikuntaa vanhempi pyrkii 

mahdollistamaan. Voidaankin pohtia, onko lapsilla mahdollisuutta vaikuttaa 

perheen yhteisiin aktiviteetteihin ehdottelemalla mielekkäitä liikuntamuotoja, 

vai pyrkiikö vanhempi järjestämään jokaiselle mielekästä puuhaa omien miel-

tymystensä perusteella. Kuitenkin voidaan olettaa, että lapsen liikkuessa itsek-

seen tai muiden lasten kanssa, ulkoilun tavat ovat hyvin lapsesta itsestään läh-

teviä. Vanhempi korostaa myös ikätovereita lapsensa liikuttajana ja osana per-

heen liikuntatottumuksia.  

No kyllä me yhdessä touhutaan ja ulkoillaan jaja. Mutta tota kyllä mä yritän siihen, pyrin 
siihen, että liikuttais jonkun verran yhessä niinkun. Kyllä ne alkaa olemaan jo sen ikäsiä, 
että ne myös aika paljon itte ulkoilee ja aika paljon yksinään tai keskenään. (Vanhempi 3)  

Yksi vanhempi mainitsi talvipuuhailun sisältävän usein ulkona yhdessä tehtä-

viä lumitöitä. Et monesti se on sitä niinkun, et pihalla puuhataan jotai lumitöitä, et 

sitte ne yhet siinä sitten kaivaa ja työntää lumikolalla ja semmosta. (Vanhempi 4) Tästä 

sitaatissa käy ilmi, että perheen ulkoillessa yhdessä tehdään samalla arjen vält-

tämättömiä töitä. Lapset saavat auttaa vanhempia lumitöiden tekemisessä ky-

kyjensä mukaan esimerkiksi työntelemällä lumikolaa, mutta voivat keskittyä 

itsekseen myös muihin lumitouhuihin ja -leikkeihin. Tämän sitaatin mukaan 
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voidaan olettaa, että vanhemmat eivät siis ole aktiivisesti mukana lasten leikeis-

sä, vaan tekevät omia asioitaan, joihin lapset voivat halutessaan tulla mukaan. 

Pääosin lapsien voidaan olettaa tekevän omia juttujaan samalla, kun vanhem-

mat tekevät välttämättömiä arjen töitä. Yhdessä tehtävät arjen touhuilut eivät 

ole täten täysin lapsilähtöisiä kyseisessä perheessä.  

 

Luonnollisessa ympäristössä tapahtuva liikkuminen 

Luonnollisessa ympäristössä tapahtuvaan liikkumiseen sisällytettiin haastatte-

luiden pohjalta ilmenneet perheiden yhdessä tehdyt lenkit ja retket sekä hyöty-

liikunta. Molemmissa luokissa perhe liikkui yhdessä, jolloin myös vanhempi oli 

liikuntakasvatuksen toteuttajana. Luonnollisessa ympäristössä tapahtuva lii-

kunta toteutettiin kotipihan ulkopuolella hyödyntäen luonnollista ja muokattua 

ympäristöä  

Arjessa tapahtuvat retket ja lenkit sisälsivät perheillä pääosin joko yhteisiä 

metsäretkiä tai hiihtoretkiä, niin kuin vanhemman 4 sitaatista voidaan huoma-

ta. ...No pari kertaa on niiku hiihtämässä (lapsi) ollu mukana ja sitte noissa niiku met-

säretkillä ja yhessä, mutta pääasiassa se on sillee, että toinen vanhempi jää lasten kanssa 

ja toinen pääsee sitten liikuntaharrastuksiin... (Vanhempi 4) Kommentista voidaan 

myös päätellä, etteivät yhteiset hiihtoretket ja metsäretket ole kyseisessä per-

heessä kovinkaan tavallisia lapsen ollessa mukana vain pari kertaa. On oletet-

tavaa, että pääasiassa vanhemmat käyvät hiihtämässä ilman lapsia. Vanhem-

man puheesta käy myös ilmi, että pääasiassa toinen vanhempi jää lasten kanssa 

kotiin, jotta toinen vanhempi pääsisi itse liikkumaan. Voidaan pohtia, onko ky-

seisessä perheessä yhdessä tehtyjä retkiä kovinkaan paljoa. Lisäksi vanhempi 3 

toteaa, että perheen yhteinen liikunta painottuu pääosin ulkoilulajeihin. Mut 

tota kyllä se ulkoilulajeihin painottuu, niinku just jotain luisteluu tai käydään kävelyil-

lä ja pyöräilemässä ja retkillä ja tommosta. (Vanhempi 3)  

Vanhemmista kaksi puhui haastatteluissa hyötyliikunnan merkityksestä, 

sekä sen sisällyttämisestä perheen yhteiseen arkeen. Molemmista vastauksista 

näkyi hyötyliikunnan aikuislähtöisyys, jolloin esimerkiksi päiväkodille kävel-

tiin aikuisen toiveesta. Vanhempien vastauksista oli huomattavissa myös hyö-

tyliikunnan tärkeys perheiden arjessa.  
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...et esim tähän päiväkodille on ihan kiva tulla autolla tai muuta, mut tota nii tuo pieni 
matka kävellään, et kyll me jaksetaan aina kävellä vaikka se väsyttääki, ku usein tällee 
päiväkotipäivän jälkeen sanoo, et isi kanna, niinku kotia, ku me asutaan tossa alle kilo-
metrin päässä, toki se on ylämäkee ja ei se aina huvita, mutta sitä meijän täytyy kiertää 
vähän kauempaa, jos me ei jakseta tätä lyhyttä matkaa kävellä, että sillä tavalla... (Van-
hempi 2)  

Vanhempi 2 kertoo, kuinka perheellä on tapana kulkea päiväkodille ja kotiin 

kävellen, vaikka lapsia joskus väsyttäisikin päiväkotipäivän jälkeen. Vastauk-

sesta on nähtävillä vanhemman mielenkiinto sekä positiivinen suhtautuminen 

hyötyliikuntaan arjen keskellä, jolloin se on luonnollinen osa perheen toimintaa. 

Käveleminen päiväkodille voidaan kuitenkin nähdä aikuislähtöisenä, sillä lap-

set eivät ilmeisesti aina jaksa kävellä vanhemman mielestä lyhyttä kotimatkaa. 

Hyötyliikunta tulee perheen arkeen näin vanhemman mielenkiinnon mukaan, 

hänen patistaessa lapsetkin kävelemään matkoja kanssaan. Vanhemman kom-

mentista on nähtävillä hänen mielipide päiväkotimatkan kävelystä. Hän toteaa, 

että matka on pääosin ylämäkeä, ja näin ymmärtää, että lapset eivät sitä aina 

jaksa kävellä. Vanhemman mukaan ylämäki on kumminkin kevyempi matka 

lapsille, sillä muuten he joutuisivat kävelemään pidemmän matkan kiertääk-

seen ylämäen.  

...et monesti aamulla, et kun kun aamut on vähän tiukemmat tai tiukemmat aikataulut ni 
sitte (puoliso), (puolison) kyydillä mennään päiväkodille ja sit (puoliso) tuo mut koululle 
ja mut, et miä sit aina kävelen ja sitte aamusinkin aina kävellään jos ei oo niin kiire [...] ja 
sitte tullaa kotii kävellää se matka hän juoksee kaikki lumikinokset ylös ja alas hän menee 
ojan pohjia, hän syöksyy ja hyppii ja. (Vanhempi 1) 

Tästä vastauksesta voidaan huomata vanhemman myönteinen suhtautuminen 

perheen hyötyliikuntaan. Vanhemman mukaan hyötyliikunnan ei kuitenkaan 

tule olla pakonomaista, sillä kiireisinä aamuina puoliso voi viedä hänet ja lap-

sen koululle ja päiväkodille. Mikäli aamujen aikataulut eivät ole tiukkia, käve-

levät he lapsen kanssa päiväkodille. Kotimatkat kävellään yleensä myös tässä 

perheessä, lapsen ottaessa matkasta ilon irti kulkemalla ojien ja lumikinosten 

kautta. Vaikka hyötyliikunta onkin peräisin vanhemman mielenkiinnosta ja 

toiminnasta, ei se vastauksen perusteella tunnu olevan lapselle pakonomaista 

tai epämiellyttävää.  Perheessä hyötyliikunta ei ole kuitenkaan välttämätön 

asia, sillä mikäli sitä ei tapahdu, se ei ole niin vakavaa. Perheen sisällä olevat 

aikataulut ja muuttuvat asiat otetaan huomioon arjen keskellä tapahtuvassa 
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liikkumisessa. Se ei siis ole arkea hallinoiva asia, vaan luonnollinen asia osana 

jokapäiväistä elämää, mikäli se on sillä hetkellä mahdollista.  

 

Rakennetussa ympäristössä tapahtuva liikkuminen 

Rakennetussa ympäristössä tapahtuvaan liikuntaan sisällytettiin perheiden lii-

kuntatottumuksiin kuuluvat maksulliset liikunta-aktiviteetit. Tähän kategori-

aan kerättiin aineistosta kaikki ne vastaukset, jotka käsittelivät perheen yhteistä 

toimintaa ja liikuntaa maksullisissa liikuntapaikoissa. Kategoria kuuluu edel-

leen vanhempien toteuttamaan liikuntaan, sillä vanhemmat ovat kuitenkin pää-

roolissa mahdollistamassa perheen yhteistä liikkumista sekä toteuttamassa lii-

kuntaideoita, jotka ovat joko lapsesta tai vanhemman mielenkiinnosta lähtöisin 

olevia. Vastaajista kolme käsitteli haastatteluissa tällaisia maksullisia liikunta-

aktiviteetteja. 

Suosituimmaksi maksulliseksi liikunta-aktiviteetiksi haastatteluissa näyt-

täytyi perheen yhteinen uimahallireissu, jota vanhemmat suosivat arjessaan. 

...no se uinti on kerran viikkoon semmonen koko perheen juttu. (Vanhempi 4). Myös 

vanhempi 3 puhui uimahallin puolesta yhteisenä ajanviettona. Käydään uimassa 

melkein joka viikonloppu. No harvemmin mitään sisäliikuntaa tulee niinkun kotona 

harrastettuu. (Vanhempi 3) Näiden perheiden yhteisenä harrastuksena voidaan 

sanoa olevan uinti, sillä molemmat vanhemmat mainitsevat uimahallireissun 

olevan viikoittainen osa perheen arkea. Haastatteluista ei käy ilmi, onko kysei-

nen aktiviteetti valikoitunut vanhempien mieltymysten mukaisesti, vai ovatko 

lapset voineet tuoda omia mielipiteitään esille. Uimahallin voidaan kuitenkin 

ajatella olevan perheille monipuolinen liikuntapaikka, josta jokaiselle perheen-

jäsenelle löytyy mieleistä tekemistä.  

Aineistosta oli nähtävillä myös toisenlainen yhteisen liikunnan muoto, si-

säliikuntapuisto hoplop. ...et tänäänki lähetään sitten, kun meillä on perjantai-ilta 

ollu semmonen yhteinen porukkailta, nii hoploppiin, et siellä tulee sitten liikuttua tai 

käytyä uimahallissa koko porukalla... (Vanhempi 5) Tässä vanhempi 5 toteaa, että 

perheellä on tapana viettää yhteistä iltaa perjantaisin joko uimahallissa tai hop-

lopissa käyden. Yhteisen aktiviteetin harrastamisen voidaan sanoa olevan sään-

nöllinen osa perheen arkea, sillä vanhempi toteaa tämän toteutuvan jokaisena 
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perjantaina. Hän toteaa, että hoplop on paikka, jossa tulee liikuttua niin lasten 

kuin aikuistenkin. Vanhempi ei mainitse, onko ajatus sisäleikkipuistosta ollut 

hänen vai lapsen, mutta oletettavaa on, että lapsi aktiviteetista innostuu kum-

massakin tapauksessa.  

Hoplopista puhuu myös vanhempi 4. No kyllä ne toivoo, että tietysti aika 

yleistä se on tämä laskettelusta nyt on innostunu ja tietysti hoploppi vähän väliä pitäis 

olla menemässä. (Vanhempi 4) Samassa lauseessa vanhempi mainitsee lapsen 

kiinnostuksen laskettelua kohtaan, mutta ei kuitenkaan kerro enempää näiden 

lapsen toiveiden toteutumisesta. Sitaatista voi päätellä, että lapset pyytävät 

päästä hoploppiin sekä laskettelemaan useastikin. Syystä tai toisesta vanhem-

mat eivät kuitenkaan näitä toiveita pysty aina toteuttamaan.  

5.1.2 Ulkopuolisen tahon toteuttama liikunta 

Tähän luokkaan valittiin haastatteluaineistosta ne seikat, joissa lapsen liikunta 

toteutettiin muualla kuin kotona, jonkin liikuntaorganisaation toimesta. Van-

hempi ei siis itse ollut mukana liikuntatoiminnassa. Pääasiassa näitä olivat las-

ten mahdolliset liikuntaharrastukset, jotka keskittyivät eri urheiluseurojen pii-

riin. Osa vanhemmista koki harrastuksiin kuuluvan myös ei-maksulliset liikun-

tamahdollisuudet, jotka olivat säännöllinen osa lapsen arkea. Harrastuksiksi 

laskettiin täten kaikki säännöllisesti tapahtuva toiminta, jonka järjestää jokin 

muu taho kuin perhe itse.  

Et hänhän käy sählyssä kerran viikossa ja myös sählyä pelailee kotona, mut jalis on nous-
su ykköseks. Ja sit hän rupee siitä jaliksesta puhumaan ni sit me aateltiin miehen kanssa, 
et ei vielä, et käydään tota sählyä nyt vuoden, et kesällä vaikka sitte jalista, mutta nyt sit 
tammikuussa hän alotti sitte ton jaliksen sit sählyn lisäks. Et polte on niin kova. Ni tota, et 
meillä tulee, et hänellä on kaks harrastusta viikossa [...]. Et ite jopa välillä miettii, et onko 
noita harrastuksia liikaa. Mut et sit mä oon aatellu, et kun se on lapsesta lähtösin ja hän 
siitä nauttii, et se on varmaa. Sitte hän jaksaa ja on hänelle hyvä (Vanhempi 1) 

Tässä sitaatissa on huomattavissa, että lapsella on tällä hetkellä harrastuksina 

jalkapallo ja sähly, joissa hän käy kaksi kertaa viikossa. Lapsi on aloittanut säh-

lyn jo aikaisemmin, mutta kiinnostui myöhemmin myös jalkapallosta. Van-

hemmat pohtivat onko kaksi harrastusta liikaa lapsen arjessa. He ovat kuiten-

kin tulleet siihen tulokseen, että määrä on ihan sopiva, koska kiinnostus on niin 

suuri ja harrastukset lähtevät lapsen omasta mielenkiinnosta. Mikäli harrastuk-
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set olisivat lähtöisin vain vanhempien innokkuudesta ja mielenkiinnosta, olisi 

kaksi harrastusta liikaa lapsen arjessa. 

Meijän vanhin tyttö on nytte alottanu joukkuevoimistelun sillo, pari vuotta nyt ollu, ku 
(puoliso) on sille tai hänellä on sitä taustaa ja valmentaa, ja tota nii (lapsen 2 nimi) oli 
viime vuonna semmosessa jalkapallossa, ku mun tota nii lapsuuden kaveri heillä on sa-
man ikäsiä lapsia nii rupes pitää kerta viikossa jalkapalloharjoituksia, se ei maksanu mi-
tää, se ei ollu mikää seura, vaan ne saman ikäset pojat meni sinne potkii palloo. (Van-
hempi 2) 

Vanhemman 2 vastauksessa käy ilmi, että perheen vanhin lapsi on aloittanut 

joukkuevoimistelun pari vuotta sitten, ja tähän syynä on ollut toisen vanhem-

mat liikunnallinen tausta samasta lajista. Vastauksessa ei ole näkyvillä, onko 

idea lapsen harrastuksesta ollut lähtöisin lapsesta itsestään vai vanhemman 

mielenkiinnosta lajia kohtaan. Mahdollista on, että lapsi on itse ottanut van-

hemmastaan mallia ja halunnut täten itsekin aloittaa kyseisen harrastuksen. 

Toisaalta on mahdollista, että vanhempi on halunnut lapselleen saman harras-

tuksen kuin hänellä itsellään on aiemmin ollut. Vanhemman toinen lapsi on 

käynyt jalkapalloharjoituksissa, joita vanhemman ystävä on pitänyt. Harjoituk-

set eivät siis ole minkään urheiluorganisaation järjestämä, mutta vanhempi 

mieltää sen kuitenkin lapsen harrastukseksi. Tässä vanhempi korostaa selkeästi 

lapsen ikätovereiden merkitystä osana lapsen harrastamista, mikä tukee harras-

tamisen tärkeyttä osana lapsen arkea. Vanhempi kuitenkin kyseenalaistaa seu-

raavassa sitaatissa harrastuksien merkitystä lapsen fyysisen aktiivisuuden lisää-

jänä. Voidaan olettaa, että vanhempi pitää juuri harrastuksia lapsen sosiaalisia 

suhteita tukevana, eikä niinkään lapsen fyysistä aktiivisuutta edesauttavana.  

...nii ni mä en oo nähny siinä, et mun kannattaa kakssataa euroo vaikka puol vuotta mak-
saa siitä, ku mä voin ottaa sen mailan mun pojan kanssa käteen ja mä saan siitä isä lapsi 
aikaa siinä samalla [...] ku mä oon niin vanhoillinen ite siinä niiku omalta ajatusmaailmal-
taan, et se mä veisin sen kello 18–19 johonki harjotuksiin, nii ne harjotukset on kuitenki 
ton ikäsillä lapsilla, siihe kuluu 15 minuuttia hipaleikkiä, se on jalkapallossa se on jalka-
pallon kanssa, jääkiekossa se on kiekon kanssa, joukkuemvoimistelussa se on ryhmä-
hauhippaa tai jotain muuta ja sitte siinä on se 10 minuutin osio jotain siihe lajiin liityvää 
ja sitte loppuaika seisotaan jonossa tai kuunnellan ohjeita tai juostaan niitä valmentajia 
karkuun. (Vanhempi 2) 

Tässä vanhempi kritisoi harrastuksien sisältöä, joka ei palvele riittävästi liikun-

taharrastuksien päämerkitystä lapsen fyysisen aktiivisuuden lisääjänä. Hänen 

mukaansa harjoituksissa loppuaika seisotaan jonossa tai kuunnellaan ohjeita. 

Vanhemman mielestä harrastus ei anna pienelle lapselle mitään lisää verrattuna 
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siihen, mitä hän pystyy itse lapselle antamaan suhteessa lapsen fyysisen aktiivi-

suuden tukemista. Harjoituksissa pääasiassa leikitään hippaa, mitä vanhempi 

pystyy itsekin lapsien kanssa tekemään. Ainoastaan 10 minuuttia tehdään jotain 

kyseiseen lajiin liittyvää, ja siitä vanhemman tulisi maksaa 200 euroa puolessa 

vuodessa. Hän kuitenkin toteaa ajatusmaailmansa olevan vanhoillinen koskien 

lasten harrastuksia, jolloin hän myös hyväksyy mahdollisesti muiden vanhem-

pien ratkaisun viedä lapsi liikuntaharrastukseen. 

Seuraavassa kommentissa lapsi on harrastanut aikaisemmin kaksi vuotta 

uintia, sillä vanhempi halusi lapselleen hyvän uimataidon. Lapsen harrastus on 

ollut täten aikuislähtöistä, eikä lapsi ole pystynyt itse harrastukseen vaikutta-

maan. Lapsi aloitti kuitenkin uuden harrastuksen temppujumpassa, sillä osasi 

uimaryhmässä jo kaiken.   

No lähestulkoon (lapsen nimi) ui kaks vuotta tossa kävi uimassa, mulla on kaikki lapset 
harrastanu sen varhaislapsuuden uinti, et mä oon saanu niille kaikille sen hyvän niinku 
uinti, uimataidon. [...] (lapsi) ei halua enää oikein siihen ryhmään mennä, ku se osaa jo 
kaiken. Niinni, sitten niinkun päätettiin, että se meni niinkun semmoseen temppujump-
paan. (Vanhempi 5) 

Vanhemman 5 vastauksessa käy ilmi, että harrastuksen lopettaminen on ollut 

lapsen oma valinta, sillä lapsi osasi jo kaiken, eikä uinti ollut enää sen vuoksi 

mieluisaa. Tässä tapauksessa lapsi toivoo harrastukseltaan myös hieman haas-

tetta, eikä se saa olla liian helppoa. Mikäli lapsi ei voi enää oppia mitään uutta, 

ei lapsi koe sitä enää mielenkiintoiseksi. On oletettavissa, että lapsi kaipaa har-

rastukseltaan nimenomaan mahdollisuutta kehittyä, eikä vain jatkuvaa onnis-

tumisen tunnetta tai olevansa paras ryhmässä.  

Kyseinen vanhempi 5 koki harrastukset ylipäätään hyvin tärkeäksi osaksi 

lapsen liikuntatottumuksia, mikä on nähtävissä seuraavassa sitaatissa. Harras-

tuksien tärkeyden kokeminen voi olla osana syynä siihen, että vanhempi vei 

lapsen alun perin uimaryhmään. Hänen mukaansa lapsella tulee olla jokin har-

rastus. Vanhempi ei ole itse saanut harrastaa lapsena mitään, joten haluaa tarjo-

ta sen mahdollisuuden nyt omalle lapselleen. Vanhempi kuitenkin korostaa, 

että useampaan harrastukseen hän ei rupea, mutta mikäli harrastuksia on yksi, 

se on lapselle hyvä asia.  
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Joku harrastus pitää kuitenkin olla, et kun itellä ei oo koskaan ollu sillei mitään harras-
tuksia, nii ees yks. Et en semmosia rupee, että monena iltana, että se on niinku sunnuntai-
iltasin (lapsen nimi) se temppujumppa. (Vanhempi 5) 

Sitte on tää vanhempi poika nyt harrastaa jalkapalloo, ni se kulkee sitten treeneissä ja pe-
leissä ja näin. [...] Tietenkin mun sillä vanhemmalla pojalla on niitä treenejä ja muuta. Et 
niinku viime vuoden puolella sillä oli aktiivisimmillaan kuutena päivänä viikossa treenit, 
kaheksan vuotiaalla että. Et niinku, nyt ne on vähentyny sinne kolmeen päivään, plus 
ehkä viikonloppuna ne pelit. (Vanhempi 3)  

Harrastukset voivat vaikuttaa paljonkin perheiden arkeen, mikäli harjoitusker-

toja on useampi, niin kuin voi nähdä vanhemman 3 sitaatissa. Kyseinen van-

hempi ei kuitenkaan koe harjoituskertojen suuren määrän olevan mikään nega-

tiivinen asia, vaikka korostaa kommentissaan lapsen ikää suhteessa harjoitus-

kertojen määriin edellisenä vuonna. Sitaatista voi siis päätellä, että lapsen har-

rastus on paljon mukana perheen liikuntatottumuksissa. Lapsella on harjoituk-

sien lisäksi viikonloppuisin pelejä, mitkä mahdollisesti vaativat myös vanhem-

milta jonkinlaista mukana oloa. Mikäli vanhemmat kuljettavat lasta useisiin 

harjoituksiin, vaikuttaa se mahdollisesti koko perheen aikatauluihin.  

5.2 Perheiden liikuntatottumuksiin yhteydessä olevia tekijöi-
tä 

Haastatteluissa ilmenneet perheiden liikuntatottumuksiin yhteydessä olevat 

tekijät jaettiin sen mukaan olivatko syyt peräisin perheen ulkoisista vai sisäisis-

tä tekijöistä. Perheen ulkopuolisiksi tekijöiksi haastatteluissa ilmenivät perhei-

den fyysiseen ympäristöön kuuluvat tekijät sekä liikuntaa rajoittavat tekijät. 

Perheen sisäisiä tekijöitä olivat sekä lapseen että vanhempiin liittyvät tekijät. 

5.2.1 Perheen ulkopuoliset tekijät 

Vanhempien vastauksista näkyi perheen ulkopuolelta tulevia tekijöitä, jotka 

olivat yhteydessä perheiden liikuntatottumuksiin, joko liikuntaa lisäävästi tai 

sitä rajoittavasti. Nämä tekijät jaoteltiin liikuntaa rajoittaviin tekijöihin sekä 

ympäristön merkitykseen.  

 
Liikuntaa rajoittavat tekijät  



43 
 

 
 

Haastatteluiden pohjalta ilmeni tekijöitä, jotka pääasiassa vain estivät tai hanka-

loittivat perheiden liikunnan toteutumista. Näitä tekijöitä olivat arjen kiire, epä-

säännöllinen työ tai koulutyöt sekä muiden resurssien puuttuminen. Kiire mai-

nittiin useassa haastattelussa perheiden liikuntatottumuksia rajoittavana tekijä-

nä. ...Niinni tota, kyllähän se kiire ja jos on jotain muuta menoa ja tällei niinni on sit se 

syy miksei liikuta. (Vanhempi 3) Vanhempi kertoo, että liikkumattomuudelle syy 

löytyy juuri kiireestä ja muusta menosta. Täten voidaan olettaa, että perheille 

yhdessä liikkuminen on niin sanottu ylimääräinen asia, jolle ei ole järjestetty 

aikataulusta tilaa. Vanhempi ei kuitenkaan mainitse kiireen muodostavia teki-

jöitä, vaan puhuu vain muista perheen yhteisistä liikuntaa haittaavista menois-

ta. 

Kiireen lisäksi perheen ajankäyttöön liittyviin rajoittaviin tekijöihin sisäl-

tyivät työ- sekä koulukiireet. Epäsäännöllisen työajan koettiin haittaavan liik-

kumisen etukäteissuunnittelua. Esimerkiksi harrastukseen sitoutuminen oli 

tällöin vanhemman 4 mukaan mahdotonta. Kyseinen vanhempi mainitsi myös 

aikataulut sekä puolison työvuorot ja työreissut liikuntaa estävinä tekijöinä. 

Tämän mukaan perheen molempien vanhempien työajat olivat hyvin epäsään-

nöllisiä, jotka entisestään saattoivat vaikeuttaa perheen yhteisen liikunnan to-

teutumista.  

No tietysti aikataulut, työvuorot, ne on ehkä se suurin este[...] mut siis tosiaan on hankala 
ajottaa näihin, ku on vaihtelevia työvuoroja ja ei semmosta säännöllistä oikeen mitää, mi-
kä on vaikka maanantaina kello neljä, nii ei semmosta harrastusta pysty ottamaan [...] ja 
(puolison) työvuorojen mukaan ja reissujen mukaan, et millon pääsee... (Vanhempi 4)  

Et se niinkun kyllähän siitä täytyy niinkun jos on mulla, esimerkiksi mulla on näyttöviik-
ko koulussa opiskeluviikko, ni sittenhän mun täytyy joustaa. Kun ne päivät on niin työn-
täyteisiä ja semmosta stressiä, ni sit pitää höllätä viikko. Et käy vaikka lähiympäristössä 
kävelee. Et pitää elää sen mukaan, miten se muu elämä menee. (Vanhempi 5) 

Vanhempi 5 mainitsee koulukiireiden, erityisesti näyttöviikkojen olevan yksi 

perheen yhteistä liikuntaa rajoittava tekijä. Kommentissa ei kuitenkaan mainita 

suoraan johtuuko liikunnan vähentyminen ajanpuutteesta vai jaksamattomuu-

desta, sillä hän mainitsee stressin koulukiireiden kanssa osallisena asiana. Van-

hempi myös toteaa, että tällöin tulisi vähän höllätä ja käydä vaikka kävelemäs-

sä, joka korvaa mahdollisen muun liikunnan. Hän korostaa kommentissaan, 

että itseään tulee kuunnella ja elää sen hetkisen elämän mukaan. Tämän vuoksi 



44 
 

 
 

liikoja suunnitelmia ei edes liikunnan suhteen kannata tehdä. Estäviä tekijöitä 

voi tulla, mutta tilanteeseen pitää sopeutua ja soveltaa liikuntamahdollisuuksia 

sen hetkiselle tilanteelle sopivaksi.  

...niinku hankaluudet siitä, et ku ei oo autoo ja ei oo niinku, et se on niinkun semmosia 
kompastuskiviä, mitkä sitte estää sen tekemisen, että mutta niittenkin tilalle täytyy sitten 
ottaa jotain muuta. (Vanhempi 5) 

Muiden arjen liikkumista estävien resurssien puuttuminen näkyi myös van-

hemman 5 haastattelussa. Vanhempi mainitsee auton puuttumisen olevan yksi 

estävä tekijä harrastuksiin pääsemisessä. Vanhempi kuitenkin lisää, että liikun-

taa ei jätetä kokonaan tekemättä, vaikkei harrastukseen aina pääsisikään.  

...tuntuu, et ku se on eskarissa päivän ja sitten illaks mennää kotia, nii jos ei oo sitä har-
rastusmenoa, nii sitten se niiku on vaan se löhöily ja se pelejen pelaaminen ja just niillä 
renkailla se sitten on nytten niiku temppuillu siinä, mutt että nää vaikuttaa... (Vanhempi 
5) 

Liikuntaharrastusta voidaan pitää perheen tärkeänä arjen elementtinä, jota il-

man illat kuluisi löhöillessä ja pelien pelaamisessa. Vanhemman 5 vastauksesta 

käy ilmi, että perheeseen ostetut jumpparenkaat sekä lapsen harrastus ovat ol-

leet arjen tärkeitä hetkiä, joiden avulla pysytään liikunnallisessa elämäntavassa 

kiinni. Mikäli perheellä ei ole harrastusmenoa, tulee ilta usein vain löhöiltyä, 

jolloin myös liikunta jää vähemmälle.  

 

Ympäristön vaikutus 

Aineistosta oli nähtävillä perheen fyysiseen ympäristöön liittyviä tekijöitä, jotka 

olivat yhteydessä perheiden liikuntatottumuksiin. Näihin kuuluivat asuinym-

päristöön ja ilmastoon liittyvät tekijät sekä lapsen liikuntaympäristöön vaikut-

tavat liikuntavälineet.  

Perheiden asuinympäristöllä oli merkitystä muutaman perheen liikunta-

tottumuksissa. Omalla pihalla leikkiminen ja pelaaminen näkyivät vahvasti 

perheiden liikkumisessa. Lisäksi perheen naapurustossa asuvat lapset näkyivät 

lasten liikuntaa lisäävänä tekijänä, kuten vanhemman 1 kommentista voi huo-

mata.  

Ja ihan nautin ihan hirveesti, kun meilläkin on semmonen pihapiiri, missä on paljon eri 
ikäsiä lapsia ja kun ne on rosvoa ja poliisia ja leikkii tämmösiä pihapelejä. Ni se on niin-
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kun itelle niinkun tosi tärkeetä, et mä ihan hykertelen tyytyväisyydestä, kun ne siellä ve-
telee. (Vanhempi 1) 

Sitaatista on nähtävillä, kuinka vanhempi 1 pitää erittäin merkittävänä asiana 

perheen naapurustoa lapsensa liikunnan lisääjänä. Lisäksi vanhempi korostaa 

pihapiirin merkitystä, jossa voi leikkiä kaikkia pihapelejä. Tämän kommentin 

perusteella voidaan olettaa, että turvallinen sekä riittävän iso pihapiiri tukee 

lapsen fyysisen aktiivisuuden lisäämistä. Muutamat perheet kävivät myös pal-

jon puistoissa lastensa kanssa, joten niiden läheisyys omassa pihapiirissä voi-

daan olettaa olevan tärkeä asia. Tästä on esimerkkinä vanhemman 2 haastatte-

lusta lainattu sitaatti. ...sitten me puistossa leikitään hippaa tai keinutaan tai muuta... 

(Vanhempi 2). 

Hyötyliikunnan kannalta kodin sijainti lähellä päiväkotia oli tärkeää, kos-

ka silloin perheet kävelivät päiväkotimatkoja lastensa kanssa. Vanhempi 1 ker-

too, miten paljon hänen lapsensa saa liikuntaa ainoastaan päiväkotimatkan ai-

kana, joten sen tärkeys fyysisen aktiivisuuden lisääjänä tulee vanhemman pu-

heesta hyvin esiin. Vanhempi 2 korostaa, että päiväkotimatka tulee jaksaa kä-

vellä, sillä perhe asuu hyvin lähellä päiväkotia. Hän kuitenkin myöntää, etteivät 

lapset aina jaksaisi sitä tehdä päiväkotipäivän jälkeen.  

Sitten tullaan kotiin, kävellään se matka, hän juoksee kaikki lumikinokset ylös ja alas, 
hän menee ojan pohjia, hän syöksyy ja hyppii. Et hän saa siinä niinkun siinä kotimatkan 
aikana ihan valtavan määrän liikuntaa... (Vanhempi 1) 

...mut tota, tää pieni matka kävellään, et kyll me jaksetaan aina kävellä, vaikka väsyttää-
kin, ku usein tällee päiväkotipäivän jälkeen sanoo, et isi kanna, niiku kotia, ku me asu-
taan tossa alle kilomterin päässä, toki se on ylämäkee ja ei se aina huvita... (Vanhempi 2) 

Asuinympäristön lisäksi perheiden liikuntatottumuksiin vaikuttivat sää sekä 

vuodenaika. Et sitte yleensä, ku mennään töitten jälkeen kotiin, nii siinä vaan syö-

dään ja ilta touhuillaan, et ehkä kesälle sitten enemmän tulee helpommin vielä lähettyä 

työpäivän jälkeenki ulos ja viikonloppuna... (Vanhempi 4) Tässä vanhempi totesi, 

että kesällä he liikkuvat helpommin vielä työpäivän jälkeen verrattuna talveen, 

jolloin usein työpäivän jälkeen vain syödään ja sitten touhuillaan jotain yhdessä 

perheen kanssa. Vanhempi mainitsi kommentissaan myös viikonlopun, joten 

voidaan olettaa, että viikonloppuisin perhe ehtii paremmin ulkoilemaan yhdes-

sä verrattuna arkipäiviin.   
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Sää oli yhteydessä vanhemman 4 perheen yhteiseen liikkumiseen.  ...ja tie-

tysti sään mukaan tulee katottua, mut et jos vaikka minkälainen pakkanen, et pitää se 

ainakin kerran päivässä käyä se lyhyt pätkä ulkona että. (Vanhempi 4) Tämän kom-

mentin perusteella voidaan olettaa, ettei perhe välttämättä ulkoile sään ollessa 

huono, joten se on rajoittavana tekijänä perheen liikuntatottumuksissa. Toisaal-

ta hän totesi, että vaikka olisi kuinka kova pakkanen, pitää käydä ainakin pieni 

ulkoilu tekemässä. Tässä kova pakkanen ei näy niin rajoittavana tekijänä, vaik-

kakin sää voi ulkoilun kestoon vaikuttaa merkittävästikin. Myös lajivalintoihin 

vuodenaika näytti vaikuttavan jokaisessa perheessä, sillä haastatteluiden aikana 

oli hiihdetty tai luisteltu, josta esimerkkinä vanhemman 2 kommentti. 

...hiihetään, uijaan, luistellaan, uimassa käydään kerta viikkoon [...] lumilinnaa kaive-

taan. (Vanhempi 2) 

Liikuntavälineet näyttivät suurta roolia lapsen liikunnan mahdollistavana 

ja lisäävänä tekijänä. Vanhempi 2 totesi, miten tärkeää oli mahdollistaa lapsille 

paljon virikkeitä, joiden avulla lapset pystyvät liikkumaan monipuolisesti. Täs-

sä korostui myös vanhemman rooli lapsen liikunnan mahdollistajana, sillä hä-

nen tulee hankkia lapsille tarvittavat välineet. Kyseinen vanhempi oli tehnyt 

paljon työtä mahdollistaakseen lapsilleen monipuolisen liikuntaympäristön 

rakentamalla metsämajat, liaanit ja systeemit. Sitaatissa ei tule kuitenkaan ilmi, 

onko näiden rakentaminen tullut lasten vai vanhemman toiveesta.  Perheeltä 

löytyy liikuntavälineitä niin talvi- kuin kesäkäyttöön, joten lapset pystyvät 

hyödyntämään virikkeitä eri vuodenaikoina omien mieltymyksiensä mukaan. 

Pääasiassa perheen liikuntavälineet sisälsivät ulkoliikuntaan soveltuvia välinei-

tä.  

No kyllä meillä varmaan ihan kaikki liiikuntavälineet on niiku tosiaan, niiku niistä balet-
titossuista suksiin ja no mitään moottoriurheiluun liittyvää meillä ei oo, mut tota nii pyö-
rät ja pelit ja pallot ja mailat löytyy, squashista sulkapalloon ja  tota nii potkulautoja löy-
tyy talvi ja kesäkäyttöön, et kaikkee millä pääsee vaa eteenpäin ja lihasvoimin liikutaan 
nii niitä löytyy, et lapsillehan myös ne potkulaudat ja semmoset on ja nää kaikki kulku-
välineet, pihajutut, ne on niitä liikuntavalineitä ja metsämajat ja semmoset oon rakentanu 
sinne liaanit ja systeemit ja riippukeinut, et siellä ulkona mahollisimman paljon virikkei-
tä, et missä saa kiipeillä, tikapuut, menee liiterin katolle, et kaikki nää mää nään niiku lii-
kuntana, et se ja trampoliini ja tämmöset niiku, et on tärkeitä. (Vanhempi 2) 

No just tää niiku sohvaa voi hyödyntää kanssa kiipeilemisessä ja hyppimisessä sieltä alas. 
Ja sit on meillä siis kaikkia semmosia tunneleita ja tommosia. Ja sitte niiku löytyy sitä jal-
kapalloo ja sählymailaa ja frisbeetä ja kaikkee semmosta, niiku pyörät ja muut vastaavat 
hiihtovälineet ja luistimet... (Vanhempi 3). 
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Vanhemman 3 kommentista voidaan päätellä, että lapset käyttävät monipuoli-

sesti kaikkia liikuntavälineitä, myös niitä, joiden pääasiallinen tarkoitus ei ole 

liikuntaa edistävä vaikutus, esimerkiksi sohva. Lapset kiipeilevät sohvalle ja 

hyppivät sieltä alas. Täten lapset omalla mielikuvituksellaan kehittävät itselleen 

erilaisia välineitä ja aktiviteetteja, ottaen huomioon perheen olemassa olevat 

resurssit.  

5.2.2 Perheen sisäiset tekijät 

Vanhemmat mainitsivat haastatteluissa myös perheen liikuntatottumuksiin 

vaikuttavia asioita, jotka voitiin luokitella perheen sisäisiksi tekijöiksi. Tällaisia 

tekijöitä olivat lapsesta ja vanhemmasta lähtöisin olevat syyt ja ehdotukset, jot-

ka joko edistivät tai rajoittivat perheen yhteistä liikuntaa. 

 
Lapsesta lähtöisin olevat tekijät 

Osa vanhemmista puhui haastatteluissa lastensa välillä ehdottavan koko per-

heelle yhteisiä liikunta-aktiviteetteja. Lapsesta lähtöisin olevia ehdotuksia olivat 

esimerkiksi uintireissut ja pyöräilyretket. Kyl ne, ehdottelee just että mennäänkö 

uimaan tai mennäänkö pyöräilee tai muuta vastaavaa. (Vanhempi 3)  

Kolme vanhempaa puhui lapsen iän olevan vaikuttava tekijä perheen liik-

kumisen suhteen. Vanhempi 4 mainitsi nuorimman lapsen iän olevan rajoittava 

tekijä perheen yhteiselle liikunnalle. ...että tietysti, ku pienempi on vasta kolme, nii 

ei ihan joka kohtaan, että jotain metsäretkiä sen tyylistä on, mutta sitte esimerkiks niiku 

laskettelu, nii se on niiku jompikumpi vanhempia ja vanhempi lapsi nii, että kaikkee ei 

pysty vielä ihan porukalla menemään. (Vanhempi 4) Hän totesi metsäretkien onnis-

tuvan kaikilta, mutta esimerkiksi laskettelun olevan vain perheen isomman lap-

sen kanssa toteutettava aktiviteetti. Haastattelusta ei käy ilmi, että ovatko van-

hemmat vielä edes harkinneet opettavansa pienemmälle laskettelua, vai eikö 

pienempi sitä ole vielä itse halunnut tehdä.  

Vanhemman 2 sitaatista voidaan kuitenkin nähdä, että myös pienemmän 

lapsen kanssa liikunta on mahdollista. Tässä perheessä hiihtoretket ovat hyvin-

kin tavanomainen asia myös nuorimman lapsen kanssa toteutettuna. ...ja hiihe-

tään, meijän toi (lapsen nimi) on kaks ja puoli vuotias, nii se viis kilometriä on se hänen 
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pisin hiihtolenkki... (Vanhempi 2). Voidaankin ajatella, että lapsen kanssa toteutet-

tavat hiihtoretket sekä muut liikunta-aktiviteetit eivät välttämättä ole lapsen 

iästä kiinni vaan vanhemman suhtautumisesta perheen yhteiseen liikkumiseen 

sekä lapsen taitotasoon.  

Yksi vanhempi puhui lasten iän olevan perheen yhteistä liikuntaa rajoitta-

va tekijä sen suhteen, etteivät lapset tarvitse enää niin paljoa aikuisen aktiivista 

läsnäoloa. Vanhemman kommentin mukaan voidaan olettaa, että perheen yh-

teinen liikunta on vähentynyt verrattuna aikaisempaan, sillä lasten kasvaessa 

he ovat alkaneet liikkua ja touhuilla paljon sekä itsekseen että ikätoveriensa 

kanssa.  ...Kyllä ne alkaa olee jo sen ikäsiä, että ne myös aika paljon itte ulkoilee ja aika 

paljon yksinään, tai keskenään. (Vanhempi 3) 

 
Vanhemmista lähtöisin olevat tekijät 

Perheen liikuntatottumuksiin yhteydessä olevat tekijät, jotka lähtivät vanhem-

masta itsestään, jaoteltiin haastatteluiden teemojen perusteella kahteen luok-

kaan; vanhempien tietoihin liikunnan hyödyistä sekä vanhempien näyttämään 

esimerkkiin perheen liikuntatottumuksissa. Vanhempien puheista oli nähtävillä 

heidän tietoisuutensa liikunnan vaikutuksista, niin pitkän aikavälin hyödyistä 

kuin konkreettisista sen hetkisistäkin hyödyistä. Näitä hyötyä tuottavia tekijöitä 

vanhemmat yrittivät tuoda perheen arkeen omilla puheillaan, teoillaan ja esi-

merkeillään.  

...tavallaan niinkun näytän niitä positiivisia juttuja, et sit jos me nähään, niinkun väärä 
tapahan se on, mut konkreettisesti semmosia niinkun ylipainosia ihmisiä, mitkä hengäs-
tyy ja ei jaksa, nii mä sanon, et se on yks vaihtoehto, te ite vaikutatte siihen, mikä se teijän 
oma tulevaisuus on... (Vanhempi 2). 

Vanhemman 2 sitaatista käy ilmi, että hän pyrki vaikuttamaan perheensä lisäksi 

lastensa liikuntatottumuksiin tuomalla lapsille tietoon liikunnan konkreettisia 

hyötyjä. Keinoina näiden konkreettisten asioiden esittämiselle hän mainitsi yli-

painoisten ihmisten näyttämisen, jotta lapset saisivat kuvan, mitä liikkumatto-

muus voi aiheuttaa. Vanhempi kuitenkin tiedosti, että hänen käyttämänsä kei-

not voivat olla kyseenalaisia. Vanhempi pyrki siis toiminnallaan välittämään 

perheensä liikuntatottumuksiin niitä tietoja, joita liikkumattomuus voi pahim-

millaan aiheuttaa. Hän pyrki tarjoamaan lapsilleen tietoa, vaihtoehtoja ja mah-
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dollisuuksia liikunnan suhteen, sekä antamaan lapsilleen pohjan myöhemmän 

iän liikuntatottumusten hankinnalle. 

Seuraavissa vastauksissa kävi ilmi, että vanhemmat olivat itse tietoisia lii-

kunnan terveyshyödyistä, ja pyrkivät tuomaan näitä tietoja myös lasten tietoi-

suuteen sekä perheen arkeen. Vanhempi 1 kertoi, kuinka hän keskustelee lasten 

kanssa liikunnan terveydellisistä vaikutuksista kaiken muun juttelun ohessa. Ja 

paljon puhutaan sillai liikunnan hyvistä vaikutuksista sen kaiken muun juttelun ohella, 

et ei siitäkään mitään oppitunteja pidetä, mut et just puhutaan, et mitä se auttaa, kun 

lihakset vahvistuu, et miten on sitte helppo toimia ja näin. (Vanhempi 1) Keskustelun 

avulla hän pyrki välittämään lapsille omia tietojaan, jotta lapset omaksuisivat 

myös itselleen liikunnasta johtuvia positiivisia terveydellisiä hyötyjä.   

Vanhempi 4 totesi haastattelussa, että hän piti fyysisen kunnon lisäksi tär-

keänä asiana myös liikunnan konkreettisia vaikutuksia. ...ja sitte fyysinen kunto, 

ja samaa niinku lapsissakin näkyy, et jos ne sisällä telkkaria kattoo, nii sillo ei tuu mi-

tää, mut sitte ku on semmosta touhua ja liikkumista, nii uni maistuu ihan erilailla ja 

ruoka maistuu hyvin... (Vanhempi 4) Vastauksesta käy ilmi, kuinka vanhempi oli 

tietoinen liikunnan positiivisista vaikutuksista koskien lasten ruokailua ja nuk-

kumista, jolloin myös arki sujuu perheessä helpommin. Kommentista voidaan 

päätellä, että liikkuminen vaikuttaa yleisesti lasten toimintaan arjessa.  

Yhdestä haastattelusta ilmeni liikunnan vaikutus lapsen taitoihin sekä hä-

nen oppimiseensa. Vanhemman 5 mukaan liikunta auttaa lasta tämän oppimis-

vaikeudessa. Vanhempi on saanut neuvoja liikunnan positiivisista vaikutuksis-

ta koskien oppimistuloksia, joten hän pyrkii tuomaan näitä tietoja ja taitoja per-

heensä arkeen. Näin vanhempi voi tukea lapsen oppimista liikuttamalla lasta 

sekä itseään säännöllisesti. Samaan vastaukseen hän jatkaa, että kumppani pe-

laa lapsen kanssa palloa tämän koordinaation parantamiseksi. Vastauksessa on 

huomattavissa, että vanhemman tieto liikunnan taitoja kehittävästä vaikutuk-

sesta on yhteydessä perheen arkeen huomattavasti liikuntaa lisäävänä tekijänä.  

...sitten tyttärelle piän just sitä, kun sillä on ollu oppimisvaikeuksia nii yritän sillä liikun-
nalla, et sillä sais semmosta, ku tytär on liikunnalla on niinku tota ni ni opiskelee, ni neu-
vonu sitten (lapsen nimi) pitäis sillee liikuntaa harrastaa säännöllisesti, et se oppii, tukee 
sitä oppimista, et sen takia niiku liikutan itseäni ja liikutan tyttöjä [...] nii se (kumppani) 
sitä niinku pallolla heitätyttää, et se koko ajan sitä, et sen koordinaatioo yrittää saada pa-
remmaks, ku sille ei oo kauheen hyvä, sitä ei oo kukaan sillee leikittäny, et heitättäny pal-
loo ja näin, et se on tosi, niinku koetaan tosi tärkeenä toi liikunta. (Vanhempi 5) 
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Vanhemmista lähtöisin oleviin tekijöihin kuuluivat myös vanhemman oma 

esimerkki liikunnasta sekä sen tärkeydestä. Kolmen vanhemman haastatteluista 

oli nähtävillä heidän ajatuksiaan esimerkin näyttämisen tärkeydestä koskien 

koko perheen liikuntaa. Vanhempi 5 totesi, että esimerkin avulla lapset voivat 

huomata liikunnan olevan mukavaa ja näin osallistua siihen itsekin. ...Ne niin-

kun ottaa mallia ja huomaa sen, et se on kivaa ja näin. Että tota, se on se esimerkki. 

(Vanhempi 5) Alla on sitaatti vanhemman 1 haastattelusta, jossa vanhempi ker-

too, kuinka oli huomannut oman esimerkin vaikutuksen lasten haluun osallis-

tua liikuntaan. Lapset selkeästi haluaisivat osallistua samaan aktiviteettiin van-

hemman kanssa. Tällaisessa tilanteessa vanhempi voi huomioida lapsensa ja 

pyytää heitä mukaan lenkille tai jumppatuokioon, jolloin vanhemman suunnit-

telemasta aktiviteetista tulee mallin näyttämisen myötä perheen yhteinen lii-

kuntahetki.  

Se oma esimerkki tai ainakin huomaa just, et ku ite liikkuu paljon, ni lapset tekee samoja 
juttuja ja huomaamatta, ja haluais lenkille tulla mukaan, ja ku ottaa ite maton lattialle ja 
rupee jumppaamaan, ni sieltä heti kuuluu, et saako hekin tulla ja. (Vanhempi 1) 

No kyll mä nään, et se meissä vanhemmissa se vastuu kuitenkin on, et tota nii jos ei me 
tavallaan sitä esimerkkiä joka päivä näytetä ja tota nii, nii ni ja harvemmin ne kuitenkin 
trampoliinillä ne hyppii kyllä aika paljon ja sillai niiku kiipeilee ja muuta mut, et ne jak-
sais tunnin keskenään hippaleikkiä olla nii se on iha mahoton ja meillä on kaks ja neljä 
vuotiaat ja kuus vuotiaat lapset nii eihä ne niiku keskenää lähe tunnin hiihtolenkkiä te-
kemää, eikä ne tuntia luistele keskenään, et jonku pitää ne luistimet heille jalkaan  lait-
taamaan ja sukset jalkaan laittamaan ja et tota kyll mä peilistä katon sitten jos sitä tuu sitä 
juttua, mut on niitäki päiviä, et meille tulee  kolme tuntia hiihtoa tai kaks tuntia luistelua, 
että mutta et joka päivä tuo toteutuis nii vanhempien voi peiliin katsoa, että kyllä se esi-
merkki ja se mukana olo  nii erittäin tärkeetä. (Vanhempi 2) 

Vanhemman 2 sitaatista on huomattavissa hänen ehdoton suhtautumisensa 

vanhempien vastuuseen ja esimerkin näyttämiseen. Hänen mukaansa vanhem-

pien tulisi katsoa peiliin, mikäli lapset eivät liikkuisi tarpeeksi. Vanhempi totesi, 

että mikäli hän ei joka päivä osallistu lasten touhuihin tai esimerkillään näytä 

mallia liikunnasta, eivät lapsetkaan välttämättä liikkuisi tarpeeksi. Puheessaan 

hän myös korosti vanhempien vastuuta liikkumisen mahdollistajana toteamal-

la, etteivät lapset lähde yksin hiihtämään tai saa laitettua luistimia jalkaan-

sa.  Sitaatista on nähtävillä liikunnan merkitys koko perheen yhteisenä aktivi-

teettina, jonka vanhempi mahdollistaa esimerkillään ja aktiivisella mukanaolol-

laan.  
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Vanhemman roolia lapsen liikkumiseen käsitteli myös vanhempi 5 kom-

mentissaan. ...tuntuu, et nykyään lapset ei liiku noin paljoo, että mullakin on toi kuus 

vuotias, nii sillä on renkaat laitettiin jouluna, nii se roikkuu niissä koko ajan, et se niiku 

pienet, et jos sillä on minuuttikin aikaa... (Vanhempi 5) Kommentista käy ilmi, että 

perheessä lapsi temppuilee paljon renkailla, mikäli hänellä on pienikin hetki 

aikaa. Sitaatista voidaan kuitenkin myös päätellä, että vanhempi korostaa ai-

kuisen tehtävänä olevan mahdollistaa lapselle liikkumisen tapoja, sillä nykyisin 

lapset eivät liiku niin paljoa. Vanhemman tehtävänä siis on keksiä lapselle lii-

kunta-aktiviteetteja, jotta lapset saataisiin liikkumaan. On mahdollista, että idea 

renkaista on tullut lapselta itseltään, mutta ilman vanhemman hyväksyntää ja 

rahallista panostusta näitä ei kuitenkaan olisi mahdollisia hankkia. Vanhem-

man panostuksesta perheen liikkumiseen näkyi hänen oma mielenkiintonsa 

liikuntaa kohtaan.  

5.3  Vanhempien asenteet toteuttamassaan liikuntakasvatuk-
sessa 

Tähän osioon olemme jaotelleet ne asiat, jotka kuvasivat vanhempien toteutta-

man liikuntakasvatuksen taustalla olevia asenteita. Nämä asenteet jaoteltiin sen 

mukaan kuvasivatko ne yleisiä asenteita osana liikuntakasvatusta, vanhempien 

tavoitteita toteuttamalleen liikuntakasvatukselle vai vastuun jakautumista päi-

väkodin ja kodin välillä.  

5.3.1 Liikuntakasvatuksen taustalla olevat asenteet 

Vanhempien haastatteluissa ilmeni asenteita, jotka ovat merkittävässä yhtey-

dessä kotona tapahtuviin liikuntatottumuksiin ja liikuntakasvatukseen. Asen-

teet näkyivät perheiden toimintatavoissa järjestää lapsille liikuntamahdolli-

suuksia. Muutama vanhempi korosti liikunnan luonnollisuutta sekä sen osalli-

suutta arjen keskellä.  

Et se, se on jotenki se on osa meidän arkea, mut sitä ei oo nostettu semmosiks erillisiks 
hetkiks, vaan se on kauheen luonteva osa, eikä me puhuta, et kun hän pelailee jalkapal-
loa, et nyt sinä liikut siinä vaan hän touhuaa. [...] mä pidän hyötyliikuntaa kauheen tär-
keenä ja semmosen aktiivisen elämäntavan oppimista. Että just harrastuksiin voidaan 
kävellä, et ei tarvii mennä autolla ja just päiväkotimatkaa paljon kävellään. (Vanhempi 1) 
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Vanhempi 1 korosti, että heidän perheessään liikunta on niin luonnollinen asia, 

ettei sitä mitenkään nosteta jalustalle. Hän koki, ettei urheilusta saa tehdä liian 

suurta numeroa, vaan vanhemman tulee antaa lapsen touhuilla omia juttujaan. 

Hän lisäsi, miten tärkeänä hän pitää hyötyliikuntaa osana perheen liikuntatot-

tumuksia, jonka vuoksi perheessä käveltiin paljon päiväkoti- ja harrastusmatko-

ja. Myös vanhempi 2 halusi kätkeä liikuntaa osaksi arkea. Et se on, et mä oon yrit-

täny kätkee siihe arkeen, et ne lapset liikkuu... (Vanhempi 2). Tässä kommentissa 

voidaan olettaa, että vanhempi ei kaivannut lapsille mitään erityisiä liikunta-

hetkiä, vaan se yritettiin sisällyttää tavalliseen arkeen, ja näin liikunta saattoi 

tulla lapsille myös ihan huomaamatta. Liikuntaan ei siis vanhemman mielestä 

tarvinnut mitään suuria suunnitelmia tai järjestelyjä, vaan sen pystyi myös to-

teuttamaan lyhyellä varoitusajalla. 

Liikuntatottumusten lapsilähtöisyyttä korostettiin muutamassa perheessä 

suuresti, joka koettiin joko leikin kautta liikkumisena tai lapsen omasta tahdos-

ta peräisin olevana liikkumisena. Vanhempi 1 totesi, että hänen mielestään lap-

sen tulisi saada pääosin liikunta leikin kautta, eikä niinkään harrastuksista. 

Lapsella tulisi olla aikaa myös puuhailla ja tylsistyäkin, joten joka iltaisia har-

rastusmenoja tulisi välttää. Hänellä oli kuitenkin lapsi, joka haluaa omasta tah-

dostaan harrastaa ja täten hän on joutunut muuttamaan hieman ajatustaan tästä 

asiasta. Hän koki, että tässä tapauksessa harrastukset olivat kuitenkin hyvä 

asia, sillä harrastukset olivat valikoituneet lapsen oman mielenkiinnon ja tah-

don mukaisesti.   

Mä oon ite ajatellu, et tän ikäsen lapsen kuuluis niinkun leikin kautta saada se liikunta ja 
harrastukset. Et ehkä yks harrastus viikossa, mut et ei liikaa harrastuksia. Et lapsilla pitää 
olla aikaa leikkiä ja touhuta ja tylsistyäkin välillä. Ja se on mulla ollu aina tosi vahva, mut 
nyt mulla on semmonen lapsi, joka haluaa harrastaa. [...] et, kun se on lapsesta lähtösin ja 
hän siitä nauttii... (Vanhempi 1). 

Muutama vanhempi painotti haastatteluissa liikunnan mielekkyyttä. Vanhempi 

2 korosti, ettei voi lapsia pakottaa mihinkään urheilulajiin, sillä silloin hän tap-

paisi lapsen liikunnan ilon kokonaan. Liikunnan tulisi siis olla lapsen mielestä 

kivaa, eikä sen tehokkuutta voi liikaa tarkkailla perheen arjessa. ...mut tota, nii 

räkä poskella en voi vedättää lapsia. [...] et ei saa mennä siihen pakottamiseen, et mä 

niinku tapan sen niiku idean heille. (Vanhempi 2) 
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5.3.2 Liikuntakasvatuksen tavoitteet 

Haastatteluissa ilmeni myös selkeitä tavoitteita, joita vanhemmat halusivat vä-

littää lapsilleen liikuntakasvatuksen kautta. Tavoitteet näyttäytyivät joko ter-

veyteen liittyvinä tavoitteina tai taitojen kartoittamiseen liittyvinä tavoitteina. 

Lähes jokainen vanhempi toivoi lapselleen ymmärrystä liikunnan terveys-

vaikutuksista, jotka auttoivat jaksamaan arjessa paremmin ja joista olisi hyötyä 

myös lapsen myöhemmällä iällä. ...sitä tärkeyttä, et miten terveyteen vaikuttaa ja 

muutenki, et miks se on tärkeetä... (Vanhempi 4) Tässä sitaatissa vanhempi toivoi, 

että lapsi sekä ymmärtäisi liikunnan tärkeyden osaksi terveyttä että lapselle 

karttuisi tietoa, miksi liikunta on hyväksi. Hän myös jatkoi, että tieto karttuu 

lapselle luonnostaan arjen keskellä, kun vanhemmat sanoittavat omia tunte-

muksiaan liikunnasta. Tiedon välittämiseen ei tarvita mitään erillisiä oppitunte-

ja, vaan lapset sisäistävät tiedon vanhemman esimerkin kautta. Niiku siinä luon-

nostaan, niiku kotiinki tulee, et olipa mukava lenkki, että nyt maistuu ruoka ja uni hyvi, 

et semmosta tulee sanottua, et vaikkei nyt syvällisemmin ajattelekkaan, että tässä jotain 

arvoja välitetään. (Vanhempi 4) 

No ennen kaikkea se niiku se terveysvaikutus ja se, miten niiku se liikunta tulee palvele-
maan heitä varten, et he ite jaksaa. Mä en millään tavalla niiku, mä jopa pienenä peikko-
na kilpaurheilua, et jos sä et oo koko sydämellä siinä mukana, nii sitte ei niiku kannata 
lähtee... (Vanhempi 2). 

Vanhempi 2 korosti, että haluaa lapsiensa ymmärtävän liikunnan terveysvaiku-

tuksen lapsen elämää ajatellen. Hänen puheestaan käy myös ilmi, että liikku-

minen palkitaan jossain vaiheessa, kun se alkaa palvelemaan lapsia terveysvai-

kutuksilla. Hän myös totesi, ettei millään muotoa patista lapsia kilpaurheilun 

pariin, sillä pitää sitä jopa peikkona, mikäli lapsi ei itse siinä ole täysillä muka-

na. Vanhempi ei kuitenkaan tyrmää kilpaurheilua lapsen tulevaisuutena, mikäli 

ajatus tulee lapsesta itsestään ja lapsi valmis vaativaan työhön.   

Vanhempi 3 taas mieltää liikunnan auttavan siinä, ettei lapsista tulisi huo-

nokuntoisia ja ylipainoisia ihmisiä. ...Et mä ainakin haluaisin, et mun lapsista ei tuu 

mitään ylipainosii huonokuntosii ihmisii... (Vanhempi 3) Hän myös koki, että omalla 

esimerkillä ja kannustuksella on suuri vaikutus siinä, että lapsi ymmärtää lii-

kunnan tärkeyden. No varmaan, sillä niinku omalla esimerkillä, et niinkun välittää 
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sen, että on hyvä juttu, et liikkuu ja näin ja, vähän just niinku patistaa niitä sinne, 

niinku menkää ulos, et tehkää ja menkää... (Vanhempi 3). 

Seuraavassa kommentissa vanhempi 1 toivoi lasten saavan liikunnasta 

voimavaran, josta olisi paljon hyötyä elämässä. Hän korosti, ettei liikunnasta 

saisi tulla stressiä aiheuttava tekijä, vaan sen tulisi olla positiivinen asia. Tällöin 

liikunta pysyisi vanhemman mukaan voimavaroja kartuttavana tekijänä, joka 

auttaa lasta oppimaan myös paljon itsestään. Kommentin perusteella voidaan 

todeta, että vanhemman asenteet perustuivat omiin kokemuksiin liikunnan 

merkityksellisyydestä, ja haluaisi täten samaa välittää myös omille lapsilleen. 

Hän myös totesi liikunnan merkityksestä monipuoliselle hyvinvoinnille.  

No se varmaan on, ku se on itelle semmonen voimavara, tai semmonen, mistä on ollu oi-
keesti hyötyäki elämässä ja semmosessa omassa hyvinvoinnissa ja itsetuntemuksessa ja 
niiku monella positiivisella tavalla vaikuttanu omaan elämään, ni sitte haluais sitä samaa 
hyvää tuoda oman lapsen elämään ja et se ois se monipuolinen hyvinvointi siinä taustalla 
sitte. (Vanhempi 1) 

Suurin osa vanhemmista toivoi aktiivisen sekä liikunnallisen elämäntavan 

omaksumisen välittyvän lapsilleen liikuntakasvatuksen avulla. Aktiivisen elä-

mäntavan hyödyiksi vanhemmat mainitsivat esimerkiksi oman kunnon ylläpi-

tämisen sekä ”sohvaperunaksi” laiskistumisen välttämisen. Hyötyliikuntaa ko-

rostettiin useassa vastauksessa. 

...mut se liikunnallinen elämäntapa, se että me otetaan pyörät joskus sen auton tilalta ja ja 
nähään se, mä herään aina aamusin kuudelta työpäiväaamuna, et mä juoksen töihin. Mä 
nään sen pienen asian, et mä herään tuntia aikasemmin ja otan sen liikunnan sieltä, et me 
heille kasvais, et he ymmärtää sen et ne pelaa niinkun omaan pussiinsa siinä, et se missä 
kunno he pitävät ittensä ei tarvii olla mikää sporttivartti ja maailman paras, vaan nii se. 
(Vanhempi 2) 

Liikunnallisella elämäntavalla vanhempi 2 pyrki opettamaan lapsilleen liikun-

nan terveydellisistä hyödyistä. Hänen mukaansa liikunnassa ei tarvinnut olla 

maailman paras, kunhan lapset oppisivat pitämään huolta itsestään ja omasta 

kunnostaan. Vanhempi toivoi, että lapset ottavat esimerkkiä hänen omasta toi-

minnastaan, sillä hän piti hyötyliikuntaa hyvin tärkeänä asiana arjen keskellä. 

Liikunta tulisi nähdä pieninä hetkinä arjen keskellä, kuten vanhemman omasta 

toiminnasta voi nähdä työmatkoja juoksemalla. Lasten tulisi huomata oma hyö-

ty liikunnasta, joka näkyy mahdollisesti myöhemmin lapsen elämässä, sillä lap-

si ”pelaa omaan pussiinsa” liikkumalla mahdollisimman paljon.  
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Seuraavassa sitaatissa vanhempi 3 mainitsi tavoitteekseen myös aktiivisen 

elämäntavan opettamisen, joka mahdollistuu vanhemman esimerkin avulla. 

Hänen mukaansa lapset istuisivat mielellään tietokoneella, mutta päivään tulisi 

sisältyä myös liikunnallisia elementtejä. Vanhemman mukaan lapsia tuli patis-

taa välillä liikkumaan, jolloin vanhemmilla on vastuu lapsen aktiivisuuden yl-

läpitämisessä sekä liikunnallisen elämäntavan opettamisessa. Vanhemman 

kommentista voidaan päätellä, että lasten mielenkiinnon kohde, tietokoneella 

pelaaminen, helposti johdattaa lapset “sohvaperunoiksi”, mutta haluisi omalla 

esimerkillään mahdollistaa myös muita vaihtoehtoja aktiivisen elämän parista. 

Et kyl mä niinku jotenki haluan lapsille niinku näyttää semmosta aktiivista elämäntapaa, 
et ne ei ois mitään sohvaperunoita ja istuis vaan siinä tietokoneen ääressä, mitä ne ehkä 
mielellään tekis. Pitää aina välillä sit patistella sit että nyt jotain. (Vanhempi 3) 

...Semmosta et se ois semmosta osana arkea, et ei välttämättä semmonen jalustalle nostet-
tu erillinen asia, mitä tarvii johonkin lähteä tekemään, vaan se on semmonen luonnolli-
nen osa sitä elämää. Että liikuntaa on paljon ja se on hauskaa ja liikutaan itseään kuunnel-
len. Jotenkin se, että se on semmonen itselle hyvää mieltä tuova, eikä semmonen stressiä 
aiheuttava suorittaminen, ni sitä en haluais, että se semmoseks tulee. (Vanhempi 1) 

Vanhemman 1 kommentista on huomattavissa, kuinka hän halusi liikunnan 

olevan luonnollinen osa elämää ja osana arkea tapahtuvaa toimintaa, eikä erilli-

sinä hetkinä, joita tulisi suunnitella etukäteen. Hän korosti, ettei liikunnan tar-

vitse olla jalustalle nostettu asia, jolloin se myös tuottaisi helposti stressiä lapsen 

elämässä. Vaikka liikuntaa tulisi olla paljon arjen keskellä, tulisi se toteuttaa 

itseään kuunnellen, mikä juuri sillä hetkellä tuntuu hyvältä. Vanhemman mu-

kaan liikunnassa tulisi myös säilyttää sen hauskuus ja monipuolisuus osana 

luonnollista arkea. Näin liikunnasta ei tule stressiä aiheuttavaa suorittamista, 

vaan hyvää mieltä tuova aktiviteetti.  

Haastatteluissa kaksi vanhempaa puhuivat liikuntakasvatuksen tavoittei-

naan olevan lasten taitojen kartuttaminen. Taitojen kartuttamisen avulla van-

hemmat pyrkivät takaamaan lapsilleen elämän, jossa liikunta on luonnollisena 

osana mukana. Vanhempien mukaan liikuntataitojen kartoittaminen helpottaa 

myös lasten elämää jossain määrin. Vanhempi 2 puhui sekä liikunnallisen elä-

mäntavan että perustaitojen merkityksestä. Hän korosti, että mikäli lapset olisi-

vat päiväkodissa aina huonoimpia hiihtäjiä ja luistelijoita, niin lasten liikun-

tainnostus voisi kuolla. Estääkseen tämän tapahtumisen vanhempi haluaisi taa-



56 
 

 
 

ta lapsilleen hyvät perustaidot liikunnassa. Hän koki siis tehtäväkseen mahdol-

listaa lapsilleen monipuolisesti erilaisia liikunnan kokemuksia, joiden avulla 

lapsi saisi ainakin jonkinlaiset taidot eri liikuntalajeissa. Vanhemman kommen-

tin perusteella lapsi tarvitsee perustaitoja liikuntalajeista, jotta hän pystyisi niis-

tä nauttimaan. Hänen mukaansa syy on vanhemman, mikäli lapsi ei omaa riit-

täviä perustaitoja eri liikuntalajien suhteen.  

...haluaisin vaan heille taata sen liikunnallisen elämäntavan ja he oppii siihe, et sit jos 
ei  heijän kaa liiku ja ne ei opi niitä perustaitoja ja ne on aina täällä päiväkodissa huo-
noimpia hiihtäjiä ja huonoimpia luistelijoita, huonoja kaikessa, nii se 
tus  kuolee. (Vanhempi 2) 

Vanhempi 5 totesi liikuntakasvatuksen yhdeksi tavoitteeksi erilaisten asioiden 

ennakkoluulottoman kokeilemisen. Ja mä niinkun haluun, et se havaitsee ite, että 

erilaisia juttuja pitää kokeilla ja olla avoimia niinkun liikunnan ja kaiken suhteen. 

(Vanhempi 5) Vanhemman tavoitteena oli kannustaa lasta kokeilemaan uutta ja 

olemaan avoin niin erilaisille liikunnan muodoille kuin kaiken muunkin suh-

teen elämässä.  Kyseinen vanhempi myös jatkaa, että toivoo lapsen löytävän 

kokeilemalla sen oman jutun, joka näkyisi mahdollisesti pidempäänkin hänen 

elämässään. Et yritän, että se näkee monet lajit sitte sillei, että voi kokeilla ja jos tyk-

kää, ni jatkaa ja jos ei, ni sitte ja näin... (Vanhempi 5) Vanhemman mukaan oma 

juttu ei kuitenkaan tarvitse löytyä heti, vaan lapsi voi oman mielenkiinnon mu-

kaan jatkaa harrastusta tai lopettaa sen. Ennen kaikkea liikunnan tulisi olla po-

sitiivinen asia. 

5.3.3 Vastuu liikuntakasvatuksesta 

Vastuu liikuntakasvatuksesta päiväkodin ja kodin välillä jakautui haastattelui-

den perusteella kolmeen eri kategoriaan. Osa vanhemmista katsoi liikuntakas-

vatuksen vastuun olevan pääasiassa päiväkodilla, osa taas kodilla. Kuitenkin 

suuri osa vastaajista katsoi vastuun jakautuvan, niin päiväkodille päivän aikana 

kuin vanhemmillekin kotiin iltaisin sekä viikonloppuisin. 

Vanhemman 4 sitaatti edusti mielipidettä päiväkodin vastuusta lapsen lii-

kuntakasvatukseen. ...tää on toisaalta aika paljon (lasten liikuntasuositukset), et tie-

tysti ko päivät on päiväkodissa, nii tää lähinnä jää vastuu niiku päiväkodille, tää koko 

tuntimäärä. (Vanhempi 4) Vanhempi perusteli päiväkodin vastuuta sillä, että lap-
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set olivat päivisin yleensä päiväkodissa. Vanhemman kommentista voi epäillä, 

että lapset ovat pitkiä päiviä päiväkodissa vanhemman ollessa töissä, joten iltai-

sin jäävä aika käytetään kotona muuhun kuin liikuntaan. Vanhemman 1 kom-

mentista on nähtävillä myös samoja piirteitä, sillä hän totesi lapsen päiväkodis-

sa vietetyn ajan vaikuttavan paljon vastuun jakautumiseen. Mikäli lapsi on ko-

kopäiväinen, niin päiväkodilla olisi isompi vastuu. Päiväkotipäivän jälkeen lap-

sille ei jää iltaan kovin montaa tuntia, kun lapsen pitäisi saada myös rauhoittua 

ennen nukkumaanmenoa. Vanhempi totesi tilanteen olevan eri, mikäli lapsi on 

puolipäiväisenä hoidossa ja kotona vietetty aika on silloin pidempi. Tällöin hän 

kokee vastuun olevan myös osana kodin kasvatusta. 

No sekin varmaan riippuu, et onko tommonen puolipäivänen vai kokopäivänen, mut jos 
on kokopäivänen, ni se on tosi iso vastuu, koska ei siinä montaa tuntia siinä illassa vielä 
oo. Ja siinä pitäis kuitenkin sitte vielä rauhottuaki nukkumaanmenoa varten. Mut joten-
kin ite aattelen, että päiväkodin vastuulla on tarjota niitä mahdollisuuksia viedä metsä-
retkille ja ollaan ulkona ja sisälläki pitäis saada juosta ja touhuta ja sit jos on tämmönen 
lapsi, joka ei oo niin aktiivinen, ni sit vaikka houkutella, et aikuinen mukaan johonkin 
polttopalloon tai et kyllä.. mukavalla tavalla houkutella siihen liikuntaan. (Vanhempi 1) 

Kommentissaan vanhempi 1 kertoi asenteitaan päiväkodin vastuusta liikunta-

kasvatuksessa. Hän ajatteli päiväkodin tehtäväksi tarjota mahdollisuuksia liik-

kumiselle, viedä lapsia metsäretkille sekä olla lasten kanssa ulkona. Vanhempi 

mainitsi myös päiväkodilla olevan vastuu kannustaa vähemmän aktiivisia lap-

sia mukavalla tavalla liikunnan pariin. Vanhempi ei kuitenkaan tuntunut vas-

tuuttavan päiväkotia liikuttamaan lapsia kodin puolesta. Myös vanhempi 3 

omasi yhteneviä ajatuksia päiväkodin ja kodin jaetusta vastuusta. Kyl mä ainakin 

toivon ja luotan siihen, et siellä ulkoillaan ja ollaan, ollaan aktiivisia. Mutta kyl mää 

niinkun tiedostan sen, et kotona pitää olla aktiivinen ja ulkoilla ja muuta että. Ei oo 

pelkästään päiväkodin vastuulla se. (Vanhempi 3) 

Tavallaan, en mää niiku vaadi niiltä mitään, et mää niiku oletan et ne niiku totta kai lii-
kuttaa niitä sen mitä ne pystyy ku isot ryhmät ja näin, että. Et hienoo jos ne ku ne on 
käyny luistelee ja harmi ku ne ei käyny hiihtää nyt tässä talvella, että sillei niiku seurailen 
sitä vaan että en tietenkään mitenkään lähe ohjailemaan eikä voisitte nytte liikkua vähän 
enemmän tai. Että ku monestikki sanotaan että sitä pompotellaan sitä vastuuta, että päi-
väkodista sanotaan että kotona pitäs liikkuu ja kotona sanotaan että päiväkodissahan se 
liikunta tehään, että totanii että että en oo lähteny siihen että heitän pallon heille, että 
vaan teen sen oman osuuteni ja seurailen sitten vaa miten ne täällä sitten liikkuu. (Van-
hempi 5) 

Vanhempi 5 jatkoi samalla teemalla päiväkodin vastuun jakautumisesta kodin 

ja päiväkodin välille. Hän pohti vastauksessaan myös päiväkodin resursseja 
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tarjota lapsille liikunnallisia aktiviteetteja, sillä ryhmäkoot ovat nykyään isoja. 

Vanhempi oli tyytyväinen päiväkodin tarjoamaan kasvatukseen, eikä halunnut 

lähteä ohjailemaan päiväkodin toimintaa. Vastauksessaan vanhempi toi esille, 

ettei pitänyt vastuun pompottelemisesta päiväkodin ja kodin välillä, vaan oli 

halukas toteuttamaan oman osuutensa lapsensa liikuntakasvatuksesta. Vasta-

uksesta on nähtävillä vanhemman kunnioitus päiväkodin mahdollistamaa sekä 

tarjoamaa liikuntakasvatusta kohtaan, vanhemman tiedostaen kuitenkin kodin 

tärkeys sen toteuttajana. 

...mua harmittaa se yleinen keskustelu, et päiväkodilla ja koululla on joku vastuu niiku 
yleisestikkää meijän lapsista, et en mä voi sitä niiku sälyttää sitä omaa jotain tekemättö-
myyttä päiväkodille tai koululle tai urheiluseuroille, et kyll mää nään, et se päävastuu on 
mulla itellä siitä, et lapset liikkuu. Jos mä oon ite makaan sohvalla vaan ja vien lapset 
päiväkotiin ja tuun tänne äyskimään ja tiuskimaan, et jos lapset ei oo tuntia leikkiny hip-
paleikkiä tota nii täällä näi tai ulkoillu kahta tuntia, nii kyll se päävastuu on kuitenki mää 
nään itellä, mut mää arvostan sitä, et päiväkoti käy lasten kanssa luistelemassa ja hiihtä-
mässä, mutta se, et en en tota nii voi olettaa, et he käskee siell jos meijän poika pysähtyy 
hiihtoladulla, et sä oot hiihtäny vasta 55 minuuttia, ja tota nii se on ollu nyt sulla kevyttä 
et sä oot nyt vähä liikaa liu’uttanu suksee, että räkä poskella pitää nyt painaa, että, mutta 
tää on mun mielestä tää päiväkoti ja tää nii se on se lisä ja osa sitä, mutta päävastuu on 
kumminki kotona. (Vanhempi 2) 

Vanhemman 2 mukaan päävastuu lapsen liikuntakasvatuksesta oli perheillä, 

sillä hän ei voi sälyttää omaa tekemättömyyttään päiväkodille tai urheiluseu-

roille. Hän kuitenkin arvosti todella paljon, mikäli päiväkotipäivän aikana liiku-

taan, sillä se on vain hyvä lisä lapsen päivittäisen liikunnan määrään. Vanhem-

pi myös korosti, ettei voi arvostella päiväkodin toimintatapoja, jos itse vaan 

makaa sohvalla, eikä tee lapsen liikunnan eteen mitään. Samaan vastaukseen 

hän totesi, etteivät päiväkodit voi liikaa miettiä lapsen liikunnan tehokkuutta. 

Päiväkodin liikunnan tulisi olla eritoten hauskaa ja mukavaa, joka antaisi lap-

selle positiivisia ja monipuolisia kokemuksia liikunnan parista. Vanhempi totesi 

myös, että häntä harmittaa yleinen keskustelu päiväkodin vastuusta liikuttaa 

lapsia. Hän siis tiedosti, että usein päävastuu jätetään päiväkodin vastuulle. 
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6 POHDINTA

6.1 Tulosten tarkastelu ja johtopäätökset 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää lasten vanhempien käsityksiä toteut-

tamastaan liikuntakasvatuksesta. Tutkimuksella kartoitettiin myös perheiden 

liikuntatottumuksia sekä niihin yhteydessä olevia tekijöitä. Tämän lisäksi halut-

tiin selvittää, minkälaisia asenteita vanhemmilla oli koskien liikuntakasvatusta. 

Kaikki tutkimukseen osallistuneet vanhemmat suhtautuivat myönteisesti lii-

kuntaan ja pitivät sitä ainakin melko tärkeänä perheen arjessa. Perheiden välille 

syntyi eroja siinä, kuinka paljon ja millä tavoin liikunta näkyi perheen liikunta-

tottumuksissa. Vanhempien asenteissa liikuntakasvatusta kohtaan oli myös 

eroavaisuuksia. Esimerkiksi ajatus päiväkodin vastuusta liikuntakasvatuksen 

toteuttajana vaihteli perheiden välillä. Lisäksi liikuntakasvatuksen tavoitteet 

vaihtelivat terveystottumuksista taitojen oppimiseen.  

Yleisesi ottaen perheet liikkuivat suhteellisen paljon, vaikka eroja perhei-

den välillä oli havaittavissa. Vanhempien vastauksista oli nähtävissä, että useat 

perheet puhuivat ulkoliikunnan suuresta määrästä sisäliikuntaan verrattuna. 

Tähän saattoi olla yhteydessä monipuolisemmat liikuntamahdollisuudet kotona 

ulkona kuin sisätiloissa. Samankaltaisia tuloksia saivat myös Paajanen (2001, 

60) sekä Tähtinen ym. (2007, 104–105) tutkimuksessaan, jossa perheiden ylei-

simmät liikuntamuodot koskivat ulkoliikuntaa. Vanhemmat puhuivat hyötylii-

kunnan tärkeydestä, mutta sen toteutuminen riippui sekä perheen asuinpaikas-

ta että aikatauluista. Hyötyliikunta toteutui perheillä useimmiten päiväkoti-

matkoja kävellessä. Kuitenkin Nupposen ym. (2010, 156) tutkimuksen mukaan 

perheiden hyötyliikunta oli melko vähäistä, sillä yli puolet perheistä kuljetti 

lapsensa autolla päiväkotiin.  

Perheiden liikuntatottumuksia tarkastellessa voi huomata, että useissa 

perheissä suosittiin yhteisenä liikuntamuotona uimahallissa käymistä. Tämä 

toistui perheissä melko säännöllisenä aktiviteettina.  Lisäksi hiihto ja luistelu 

näkyivät paljon perheiden tämänhetkisissä ulkoliikuntamuodoissa. Tähtisen 

ym. (2007, 104–105) tutkimuksessa uinti kuitenkin toistui säännöllisenä aktivi-
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teettinä vain 20 %:lla perheistä sekä hiihto tai luistelu ainoastaan 10 %:lla per-

heistä. Perheiden yhteisistä pienimuotoisista liikunta-aktiviteeteista vanhem-

mat käyttivät sanaa ”touhuilu”. Tällaisena touhuiluna nähtiin esimerkiksi lumi-

töiden tekeminen, joka oli olennainen osa perheen yhteisiä liikuntatottumuksia  

Kiire toistui lähes kaikissa perheissä liikuntaa rajoittavana tekijänä. Van-

hemmat eivät kuitenkaan määritelleet kiireen syitä, vaan sitä pidettiin omana 

estävänä tekijänä. Pääkkösen (2010, 97) tutkimuksen mukaan 42 % äideistä ja 32 

% isistä sanoikin olevansa jatkuvasti kiireessä ja esimerkiksi liikuntaan kaivat-

tiin lisää aikaa. Vanhempien epäsäännöllinen työ ja koulukiireet koettiin myös 

perheiden yhteisiä liikuntatottumuksia rajoittavana tekijänä. Tämän lisäksi ai-

neistosta oli nähtävillä perheen fyysisen ympäristön olevan vahvasti yhteydes-

sä perheen liikuntatottumuksiin. Myös Malinan ym. (2004, 473–474) mukaan 

fyysinen ympäristö on yhteydessä liikunta-aktiivisuuteen. Mikäli perheen naa-

purustossa asui lasten ikätovereita, koettiin se lapsen fyysistä aktiivisuutta li-

säävänä tekijänä. Hyötyliikunnan kannalta kodin sijainti koettiin merkittäväksi, 

sillä mikäli koti oli lähellä päiväkotia, käveltiin matkat todennäköisemmin. 

Sää ja vuodenajat koettiin liikunnan määrään vaikuttavina tekijöinä. Haas-

tatteluissa vanhemmat totesivat kesäisin liikunnan määrän olevan suurempi 

talveen verrattuna, sillä kesällä tulee lähdettyä helpommin työpäivänkin jäl-

keen ulos. Carsonin ym. (2010, 395) mukaan esikouluikäiset lapset olivatkin 

kesäisin aktiivisempi kuin talvella. Tässä tutkimuksessa esimerkiksi puistoissa 

oloa sekä pyöräretkiä perheet näyttivät toteuttavan useammin kesäaikaan. Tal-

vella perheiden yhteinen ulkoliikunta oli haastatteluiden perusteella vähäisem-

pää, sillä vain muutama vanhempi puhui yhteisistä hiihtolenkeistä ja pihan lu-

mileikeistä. Vuodenaika näkyi vanhempien kertomissa perheen liikuntamuo-

doissa, sillä aineistonkeruun hetkellä vanhemmat puhuivat runsaasti talvilii-

kuntalajeista verrattuna kesälajeihin.  

Vanhempien mukaan perheen liikuntavälineet vaikuttivat suuresti lapsen 

fyysisen aktiivisuuden määrään. Dwyer ym. (2008, 8) saivat myös tutkimukses-

saan samankaltaisia tuloksia liikuntavälineiden positiivisesta vaikutuksesta 

lapsen fyysiseen aktiivisuuteen. Soinin (2015, 64) mukaan erityisesti pyörälliset 

lelut nähtiin liikuntaa lisäävinä välineinä. Haastatteluiden perusteella voidaan 
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sanoa, että vanhemman tehtävänä oli tarjota lapsille monipuolisesti eri virikkei-

tä, jotta lapsen fyysistä aktiivisuutta pystyttiin lisäämään perheen arjessa. Näin 

vanhemman rooli korostui lapsen liikunnan mahdollistajana. 

Perheissä koettiin merkityksellisenä ottaa huomioon lasten toiveet yhteis-

ten liikunta-aktiviteettien valinnassa. Haastatteluiden pohjalta voidaan olettaa, 

että uimahallissa uinti sekä hoplop-sisäliikuntapuisto olivat lapsille mieluisia 

liikuntamuotoja. Osassa perheistä yhteisiä liikuntatottumuksia rajoitti kuitenkin 

lasten ikä. Vanhemmat esimerkiksi kokivat, että nuorimpien lasten kanssa ei 

pystynyt liikkumaan niin monipuolisesti ja vanhimmat lapset halusivat jo liik-

kua itsekseen, tai ystävien kanssa. Paajasen (2001, 60) tutkimuksen mukaan 

perheillä oli vähemmän yhteisiä harrastuksia, mitä nuoremmasta lapsesta oli 

kysymys.  

Perheiden liikuntatottumuksiin oli aineiston mukaan yhteydessä myös 

vanhempien tietous liikunnan positiivisista vaikutuksista terveydelle. Lisäksi 

tieto liikunnan vaikutuksista lapsen taidoille ja oppimisen tukemiselle vaikutti-

vat perheiden liikuntatottumuksiin. Nämä tiedot motivoivat vanhempia toteut-

tamaan aktiivisemmin liikuntakasvatusta kotona. Monet vanhemmat korostivat 

oman esimerkin ja aktiivisuuden merkitystä lapsen liikunnan lisäämiseksi, 

etenkin kun kyseessä oli melko pieniä lapsia.  Tutkimuksissa onkin todettu, että 

vanhempien kiinnostuksella liikuntaa kohtaan (Sääkslahti 2005) sekä vanhem-

pien esimerkillä on yhteyttä lapsen fyysisen aktiivisuuden määrään (Yang ym. 

1996, 274–275). Vanhemmat näkivätkin tehtäväkseen mahdollistaa lapselleen 

monipuolisesti erilaisia liikkumisen tapoja.  

Banduran sosiaalisen oppimisen malli korosti mallioppimisen tehokkuutta 

lapsen kokonaisvaltaisessa oppimisessa, jossa lapsi oppii havainnoimalla mui-

den toimintaa (Baldwin 1973, 38; Bandura 1997, 28). Aktiivinen elämäntapa ko-

ettiin välittyvän aikuisen toiminnan esimerkin kautta lapsille. Malina ym. (2004, 

471) puhuu myös vanhempien toiminnan mallin ja innostuksen vaikutuksesta 

lapsen liikuntaan. Haastatteluissa kävi ilmi, että kaikki vanhemmat puhuivat 

esimerkin näyttämisen tärkeydestä. Tämä ilmiö siis näkyi tutkimukseemme 

osallistuneiden perheiden arjessa.  
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Vanhemman aktiivinen läsnäolo sekä kannustaminen nähtiin positiivisena 

asiana suhteessa lapsen liikuntaan. Crainin (2011, 206–208) mukaan kannustus 

voidaankin nähdä yhtenä vahvistamisen muotona, joka on olennainen osa sosi-

aalista oppimista. Lisäksi vanhempien vastauksista oli huomattavissa sijaisvah-

vistamisen käyttöä, jolloin vanhemmat halusivat lastensa oppivan liikunnan 

terveysvaikutukset esimerkiksi esittelemällä ylipainoisia ihmisiä lapsilleen. 

Näin lapset omaisivat liikunnan terveysvaikutukset havainnoimalla muiden 

ihmisten liikkumattomuuden vaikutuksia. Banduran (1997, 28) mukaan yksilöt 

voivatkin oppia epäsuorasti havainnoimalla toisten ihmisten toimintaa ja sen 

seurauksia.  Toisaalta vanhemmat konkreettisesti opettivat liikuntataitoja lapsil-

leen, jolloin mallioppimista tapahtui perheissä myös konkreettisen opettamisen 

kautta. 

Hurme (2003, 149) ja Zimmer (2002, 88–89) toteavat, että lapset voivat op-

pia vanhemmiltaan myös asenteita ja arvoja liikuntaa kohtaan. Haastattele-

mamme vanhemmat pyrkivät erilaisin keinoin välittämään omia asenteitaan, 

jotta lapset oppisivat liikunnallisen elämäntavan hyödyt myöhemmässä elä-

mässä. Aution & Kasken mukaan (2005, 56) liikuntakasvatuksen tavoitteena on 

auttaa lapsia kehittämään omaa tietouttaan, asenteitaan ja taitojaan, joita tarvi-

taan omaksumaan fyysisesti aktiivinen elämäntapa osaksi jokapäiväistä elämää. 

Monet vanhemmista korostivat liikunnan arkeen liittämistä luonnollisena osana 

ja näin toivoivat, että lapset omaisivat liikunnallisen ja aktiivisen elämäntavan. 

Aktiiviseen elämäntapaan sisältyi myös hyötyliikunnan merkityksen ymmär-

täminen. Osa vanhemmista käveli päiväkoti- ja harrastusmatkoja lasten kanssa, 

ja näin pyrkivät välittämään näitä tapoja lasten elämään.  

Liikunnan lapsilähtöisyyttä pidettiin merkityksellisenä asiana, jolloin lap-

sen tulisi saada pääosin liikunta leikin kautta. Vanhempien suhtautuminen lii-

kuntaharrastuksia kohtaan vaihteli heidän välillä sen suhteen, mikä rooli har-

rastuksella oli lapsen kokonaisvaltaisen liikkumisen kannalta. Täten harrastuk-

sia ei koettu pääosaksi lapsen liikuntatottumuksia, vaikka lähes kaikissa per-

heissä ainakin yhdellä lapsella oli jokin urheiluharrastus. Paajasen (2001, 42) 

tutkimuksen mukaan yli puolet vanhemmista kuitenkin koki harrastukset tär-

keäksi osaksi viisivuotiaan lapsen liikuntatottumuksia.  
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Vanhempien mukaan lapsia ei tule pakottaa mihinkään liikuntamuotoon, 

vaikkakin vanhemmat halusivat tarjota lapselle monipuolisia kokemuksia eri 

liikuntalajeista. Heidän mielestään lasta tulee kannustaa ja rohkaista liikkumi-

seen, sekä mahdollistaa positiivisia kokemuksia liikunnan parista. Tällöin lap-

sen liikunnan ilo säilyisi myös tulevaisuudessa. Samanlaisia tuloksia on Taylor 

ym. (1999) saanut tutkimuksessaan. Heidän mukaansa positiivisuuden säilyt-

täminen mahdollistaa lapsen vapaaehtoisen liikkumisen myöhemminkin elä-

mässä (Taylor ym. 1999). 

Vastuu liikuntakasvatuksesta kodin ja päiväkodin välillä vaihteli perheis-

sä. Pääasiassa vastuu koettiin yhteiseksi, jossa sekä kodilla että päiväkodilla oli 

omat tehtävänsä liikuntakasvatuksen toteuttamisessa. Soinin (2015, 66) tutki-

muksen mukaan lapset eivät liiku päiväkodissa tarpeeksi, mikä korostaa van-

hempien mielipiteitä siitä, että liikuntakasvatuksen vastuu on myös koto-

na.  Muutamat vanhemmat kokivat, että päiväkodin vastuu liikuntakasvatuk-

sesta riippuu siitä, onko lapsi kokopäiväinen vai puolipäiväinen. Päiväkodin 

tehtävänä on vanhempien mukaan tarjota positiivisia kokemuksia liikunnan 

parista, jotka ovat arvokasta lisää kotona toteutetulle liikuntakasvatukselle ja 

liikunnan määrälle.  

6.2 Tutkimuksen luotettavuus 

Tutkimuksen luotettavuutta on pohdittava koko tutkimusprosessia ajatellen, 

sillä tutkija itse on yksi merkittävä luotettavuuden kriteeri (Eskola & Suoranta 

2008, 210). Eskolan ja Suorannan (2008, 211–212) mukaan tutkimuksen luotetta-

vuutta voidaan pohtia uskottavuuden, siirrettävyyden, varmuuden sekä vah-

vistettavuuden käsitteiden kautta.  

Uskottavuuden näkökulmasta tutkimuksemme luotettavuutta heikentää 

se, että analyysiin muodostamamme omat tulkinnat eivät välttämättä vastaa 

vanhempien alkuperäisiä käsityksiä, emmekä pystyneet varmistamaan niitä 

vanhemmilta missään vaiheessa (ks. Eskola & Suoranta 2008, 211). Tulemme 

kuitenkin toimittamaan tutkimusraporttimme tutkimuspäiväkotiin sekä van-

hemmille, jolloin tutkimustulokset ovat yleisesti nähtävillä. Vaikka olemme 
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tutkimusaineistoa analysoitaessa sekä raportoitaessa pyrkineet puolueettomuu-

teen, on Tuomen ja Sarajärven (2002, 19, 131–138) mukaan objektiivisen tiedon 

muodostaminen laadullisessa tutkimuksessa lähes mahdotonta. Haastatteluti-

lanteeseen voidaan sisältää käsite yhteisrakentaminen, sillä haastatteluissa saa-

tuihin vastauksiin ja aineiston sisältöön ovat aina yhteydessä haastattelijan läs-

näolo ja se, miten hän esimerkiksi kysymykset esittää. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 

49.) Tuomi ja Sarajärvi (2002, 133) toteaa, että tutkija itse on aina tutkimusase-

telman luoja ja tulkitsija. Olemme myös tutkijoina aloittelijoita, mikä heikentää 

tutkimuksemme uskottavuutta.  

Siirrettävyyden näkökulmasta tämän tutkimuksen luotettavuutta heiken-

tää pieni otoskoko, eikä siten tuloksia voida yleistää suurempaan joukkoon. 

Tutkimuksemme aineisto koostui viidestä haastattelusta. Lisäksi laadullisen 

tutkimuksen subjektiivisuus tulee huomioida tutkimuksen siirrettävyyttä poh-

tiessa. (ks. Eskola & Suoranta 2008, 211–212; Tuomi & Sarajärvi 2002, 138.) Kui-

tenkin otoskokoa tulee tarkastella suhteessa tutkimuksen tarkoitukseen (Eskola 

& Suoranta 2008, 60–61; Hirsjärvi & Hurme 2001, 58). Tutkimuksemme kannalta 

otoskoko oli onnistunut, sillä saimme analysointia ajatellen riittävästi tietoa, 

vaikka haastateltavien määrä oli suhteellisen pieni.  

Ennakko-oletuksemme ovat voineet vaikuttaa tutkimustuloksiin, jolloin 

niiden tiedostaminen lisää tutkimuksemme varmuutta (Eskola & Suoranta 2008, 

212). Vaikka olemme pyrkineetkin olemaan puolueettomia sekä haastatteluissa 

että analyysin laatimisessa, ovat meidän oletuksemme todennäköisesti jollain 

tavalla heijastuneet haastateltaville haastattelun aikana sekä tutkimusraport-

tiimme (Tuomi & Sarajärvi 2002, 133). Olemme itse tutustuneet tarkasti lasten 

liikuntasuosituksiin ja siihen, miten lasten kanssa tulisi liikkua. Täten helposti 

oletamme, että vanhemmat aktiivisesti pyrkivät omalla toiminnallaan tuke-

maan lasten liikkumista. Pohdintaosiossa pyrimme selittämään tutkimustulok-

sia aikaisemmin toteutettuihin tutkimuksiin peilaten, jolloin saamme tukea tut-

kimustuloksiimme aiemmista tutkimuksista. Tämä lisää tutkimuksemme vah-

vistuvuutta. (ks. Eskola & Suoranta 2008, 212.) 

Tutkimuksemme luotettavauutta voidaan pohtia myös triangulaatioi-

den kautta. Yleisesti ottaen triangulaatioiden toteutumista voidaan pitää tutki-
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muksen luotettavuutta parantavana tekijänä. (Eskola & Suoranta 2008, 68–70.) 

Tutkimuksemme luotettavuutta paransi tutkijatriangulaatio, sillä teimme tut-

kimuksemme parityönä. Tällöin käytössämme oli kahden tutkijan näkökulmat 

ja mielipiteet monipuolistamassa tutkimuksen analysointia. (ks. Tuomi & Sara-

järvi 2002, 140–142.) Tämän lisäksi tutkimusasetelmat oli mahdollisesti valittu 

harkitummin kuin yhden tutkijan toteuttamassa tutkimuksessa (Eskola & Suo-

ranta 2008, 69–70).  

Tutkimuksemme luotettavuutta heikentää se, ettei siinä toteudu metodi-

nen triangulaatio. Käytämme tutkimuksessamme haastattelua ainoana aineis-

tonkeruumenetelmänä, joten tutkimustuloksemme ovat vain tämän menetel-

män varassa (Ks. Denzin 1978, 301–302; Eskola & Suoranta 2008, 69; Tuomi & 

Sarajärvi 2002, 140–142.) Kuten Patton (2002, 306) toteaa, yksittäinen menetelmä 

ei voi taata kattavaa aineistoa. Toisaalta Eskola & Suoranta (2008, 71) toteavat, 

että metodologista triangulaatiota voidaan myös kyseenalaistaa, sillä tutki-

musmenetelmien voidaan sanoa perustuvan erilaisiin ihmiskäsityksiin ja tämän 

vuoksi niitä ei voida yhteensovittaa. Lisäksi Siljanderin (1992, 20–21) mukaan 

erilaiset tutkimusmenetelmät puhuvat eri tutkimuskohteista eritulkinnallisuu-

den lisäksi. Tämän mukaan voidaan todeta, ettei yhden tutkimusmetodin käyt-

tö heikennä tutkimuksemme luotettavuutta. Haastattelun käyttäminen aineis-

tonkeruumenetelmänä antoi mahdollisuuden tarkastella nimenomaan van-

hempien ajatuksia perheiden liikuntakasvatuksesta. Mikäli aineistonkeruume-

netelmänä olisi ollut myös havainnointi, olisi tutkijan omat ajatukset tulleet 

mahdollisesti vahvemmin esiin. Pohdimme, vaikka havainnointi olisi voinut 

antaa lisätukea aineistoon, olisi tutkijoiden läsnäolo voinut vaikuttaa perheiden 

luonnolliseen käyttäytymiseen. Tämän vuoksi koimme, että haastattelut olivat 

tutkimuksen kannalta asianmukaisin aineistonkeruumenetelmä.  

Tutkimuksessamme pyrimme perustelemaan tutkimusvaiheita ja rat-

kaisuja yksityiskohtaisesti, jotta lukijoille tulisi tutkimustulokset mahdollisim-

man ymmärrettäviksi. Tämä vaikuttaa positiivisesti tutkimuksen luotettavuu-

teen, sillä lukijoille tulee selventää tutkimuksen kohde ja tarkoitus. Lisäksi tut-

kijan sitoutuneisuus sekä tutkimuksen toteutus ja analysointi perusteltiin huo-

lellisesti. (ks. Tuomi & Sarajärvi 2002, 135–139.)  
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Koehaastattelun tekeminen on yksi tutkimuksen luotettavuutta parantava 

tekijä (Eskola & Suoranta 2008, 88–89; Hirsjärvi & Hurme 2001, 72–73). Pilo-

toimme tutkimushaastattelun, jotta saisimme varmistettua riittävän kattavan 

aineiston sekä haastatteluiden oleellisuuden tutkimuksen kannalta. Lisäksi 

varmistimme, että haastattelu nauhoitettiin kokonaisuudessaan sekä litteroitiin 

huolellisesti. Tällöin saimme analyysiin kaikki vanhempien esille tulleet ajatuk-

set. Tutkimuksessamme on hyvin paljon tuloksia, johon yhtenä syynä voi olla 

se, että olemme tutkijoina aloittelijoita. Laajoja tuloksia oli haastavaa saada tii-

viiseen muotoon, emmekä halunneet jättää oleellista tietoa tutkimuksemme ul-

kopuolelle.   

Tutkimuksen luotettavuutta pohtiessa on hyvä muistaa aineiston oikean-

lainen tulkinta sekä teoreettisen viitekehyksen sopiminen aineistoon (Tuomi & 

Sarajärvi 2002, 17). Tutkimuksessamme pyrimme käyttämään ainoastaan tie-

teellisesti relevantteja lähteitä, jotka parantavat tutkimuksemme luotettavuutta 

(ks. Tuomi & Sarajärvi 2002, 21). Tutkimustuloksissa on nähtävissä paljon tal-

viurheilulajeja, mikä osin voi johtua siitä, että haastattelut toteutettiin talvella. 

Tästä johtuen tutkimustulokset saattaisivat olla erilaiset, mikäli tutkimus toteu-

tettaisiin eri vuodenaikana. Tutkimusprosessin aikana pohdimme myös teo-

riasidonnaisen analyysin käyttämistä analysointimenetelmänä, jonka seurauk-

sena tutkimustulokset olisivat voineet olla hyvinkin erilaiset. Tällöin tuloksis-

samme olisi mahdollisesti ollut vahvasti esillä sosiaalisen oppimisen yhteys las-

ten liikuntatottumuksiin ja vanhempien käsityksiä olisi tarkasteltu tämän mal-

lin avulla.  Kuitenkin koemme, että mallin käyttö olisi vaikuttanut vanhempien 

ajatuksien analysoimiseen, joka olisi mahdollisesti voinut vääristää alkuperäisiä 

käsityksiä, joita halusimme korostaa.  

Tutkimukseemme osallistui pääosin liikuntaan myönteisesti suhtautu-

via vanhempia. Täten on syytä pohtia, osallistuvatko liikuntaan negatiivisesti 

suhtautuvat vanhemmat perheiden liikuntatottumuksia käsittelevään tutki-

mukseen. Tutkimustiedotteessa olimme kuitenkin maininneet, ettei liikunta-

taustalla ole merkitystä tutkimuksen kannalta.  Lisäksi tulee pohtia, vastasivat-

ko vanhemmat rehellisesti koskien heidän liikuntatottumuksiaan, vai halusi-

vatko he miellyttää tutkijoita vastauksillaan.  
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6.3 Jatkotutkimushaasteet 

Tutkimuksessamme kävi ilmi, että vanhempien asenteet liikuntaa kohtaan nä-

kyivät heidän toiminnassa toteuttaessaan liikuntakasvatusta kotona. Tästä joh-

tuen olisi hyvä tutkia laajemmin, mitkä tekijät ovat yhteydessä vanhempien 

asenteisiin. Liikuntaan hieman negatiivisemmin suhtautuvia vanhempia pystyt-

täisiin näin tukemaan mahdollisimman hyvin toteuttamassaan liikuntakasva-

tuksessa.  

Tutkimustamme ei voida yleistää, joten olisi mielekästä laatia määrällinen 

tutkimus kyseistä aiheesta, esimerkiksi miten vanhempien asenteet liikuntaa 

kohtaan vaikuttavat lasten motorisiin taitoihin tai liikunta-aktiivisuuteen koto-

na. Näin tuloksia voitaisiin hyödyntää terveysneuvonnan kehittämiseen ja per-

heiden toteuttaman liikuntakasvatuksen tukemiseen. Toisaalta myös pidempi-

aikaisen pitkittäistutkimuksen laatiminen olisi mielekästä, sillä tällöin saisi 

varmuutta siitä, vaikuttavatko vanhempien asenteet pidemmällä aikavälillä 

lasten liikunnallisuuteen sekä liikuntatottumusten muodostumiseen nuoruu-

dessa ja aikuisuudessa.  

Tutkimukseemme osallistuvista vanhemmista kaikki suhtautuivat liikun-

taan positiivisesti, täten olisi mielenkiintoista, että tutkimukseen saataisiin mu-

kaan myös hieman negatiivisemmin liikuntaan suhtautuvia vanhempia. Lisäksi 

tulisi tutkia, mitä tietoa vanhemmat kaipaisivat lisää koskien liikuntakasvatusta 

ja liikunnan terveysvaikutuksia. Neuvoloissa ja päiväkodeissa voitaisiin tällöin 

kehittää vanhempien tiedottamista sekä terveysneuvontaa. Lisäksi terveysneu-

vonnassa voitaisiin keskittyä siihen, mitä vanhemmat terveysneuvonnalla eni-

ten kaipaisivat. Tutkimuksen voisi toteuttaa nimettömästi internetissä esimer-

kiksi kyselylomakkeella, jolloin siihen osallistuvien taustat sekä tutkimustulok-

set voisivat olla monipuolisempia. 
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LIITTEET 

Liite 1. Esitietolomake  

Ympyröi sopivin vaihtoehto. 

 

Ikä: 

 

alle 25v. 

25-40v. 

Yli 40v.  

 

Sukupuoli:  

 

Nainen 

Mies 

Joku muu 

 

 

Ylin koulutusaste: ______________________________ 

 

 

 

Tämänhetkinen ammattinimike: ___________________________ 
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Ympyröi paras vaihtoehto. 

 

 

1. Kuinka tärkeäksi koet liikunnan ? 

 

1= En lainkaan tärkeäksi   5= Erittäin tärke-

äksi 

 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

2. Kuinka paljon liikunta näkyy perheessäsi? 

 

 

1= Ei lainkaan    5= Erittäin paljon 

 

 1 2 3 4 5 
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Liite 2. Haastattelurunko 

 

• Aluksi annetaan vanhempien täyttää esitietolomake 

 

TEEMA 1: Aikuisten liikuntasuositukset 

1. Mitä ajatuksia nämä herättää? 

− Toteutuvatko nämä sinun kohdallasi? 

− Mitkä asiat luulet tähän vaikuttuvan? 

− Miten kuvailisit tämänhetkistä liikkumistasi? 

− Onko harrastuksia? 

 

2. (Likert asteikko) Miten kuvailet liikunnan tärkeyden 

− Miksi valitsit tämän kohdan? 

− (Miten kuvailet suhtautumistasi liikuntaan?) 

− Miten tämä näkyy liikkumisessasi? 

 

3. Millainen on oma liikuntataustasi 

− (Miksi valitsit tämän lajin?) 

 

 

TEEMA 2: Lasten liikuntasuositukset 

1. Mitä ajatuksia nämä herättävät? 

− Toteutuvatko nämä lapsellasi? 

− Mikä on pk:n vastuu näiden suositusten toteutumisessa? 

 

2. Miten liikunta näkyy teidän perheen arjessa 

− Onko lapsella harrastuksia? 

o àmiten tämä on valikoitunut? 

− Mitä teette perheen kanssa yhdessä? 
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− Miten lapsi pystyy itse vaikuttamaan, miten liikutte perheen kanssa yh-

dessä? 

− Millaisia liikuntavälineitä teillä on kotona? 

 

3. Jos mietit suhtautumistasi liikuntaan, niin miten se vaikuttaa perheesi valin-

toihin ja siihen mitä teette perheen kassa yhdessä? 

 

4. Miten liikkumisesi näkyy lapselle? 

− Teettekö asioita yhdessä? 

− Omat harrastukset? 

 

5. (Likert asteikko) liikunnan määrästä perheessä 

− Koetko liikunnan määrän olevan riittävä perheesi arjessa 

− Mitkä asiat estävät/edistävät sitä 

 

1. Mistä luulet omien asenteidesi liikuntaan tulevan? 

− Lapsuus 

− Ammatti 

− Ystävät 

 

2. Millaisia tapoja ja asenteita haluat välittää lapsellesi? 

− Miten sen teet/ Miten pystyt näitä välittämään? 
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Liite 3. Liikuntasuositukset haastattelun tukena 

LASTEN LIIKUNTASUOSITUKSET, alle 8v. 

 

Uusien lasten liikuntasuosituksien mukaan alle 8-vuotiaiden lasten päivään pi-

täisi sisältyä vähintään kolme tuntia liikuntaa.  

 

Se muodostuisi kevyestä liikunnasta, reippaasta ulkoilusta sekä erittäin vauh-

dikkaasta fyysisestä aktiivisuudesta. Osa liikunnasta toteutuisi var-

haiskasvatuksessa, osa kotona. 

	

   

	
 

Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä. 2016. Opetus- ja kulttuuriministeriö. Varhaisvuosien 

fyysisien aktiivisuuden suositukset. 

http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2016/liitteet/OKM21.pdf?lang=f

i   
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AIKUISTEN LIIKUNTASUOSITUKSET, 18-64v. 

 

 

Kestävyyskunto: useana päivänä viikossa yhteensä ainakin  

• 2 t 30 min reippaasti   

     TAI 

• 1 t 15 minuuttia rasittavasti  

Lihaskunto: ainakin 2 kertaa viikossa. 

 

 

 
 

UKK- instituutti. 2009. http://www.ukkinstituutti.fi/liikuntapiirakka/liikuntapiirakka-

aikuisille  
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Liite 4. Tutkimustiedote 

Hyvät esikoululaisten vanhemmat! 
Teemme parhaillaan opintoihimme kuuluvaa kandidaatin tutkielmaa Jyväskylän yliopis-

tossa, pääaineenamme on Varhaiskasvatustiede. Tutkielman on tarkoitus valmistua ke-

vään 2017 aikana. Tutkimuksemme takoituksena on selvittää vanhempien liikunnallis-

ten kokemusten yhteyttä lasten kasvatukseen. Tutkimusta varten tarvitsisimme vapaaeh-

toisia vanhempia pienimuotoiseen haastatteluun. Aiemmalla liikunnallisella taustalla ei 

ole tutkimusken kannalta merkitystä, vaan kaikki vanhemmat ovat tervetulleita mukaan 

haastatteluun!  

Haastattelu voidaan toteuttaa päiväkodilla esimerkiksi lapsen tuonti-/hakutilanteissa 

vanhemmalle sopivana ajankohtana viikolla 10. Haastatteluun tulisi varata aikaa noin 30 

minuuttia.  

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Haastatteluaineisto käsitellään täysin 

luottamuksellisesti sekä anonyymisti, joten vastaajien henkilöllisyys ei tule ilmi missään 

vaiheessa tutukimuksen tekoa eikä valmiissa kandidaatin tutkielmassa.  

Tiedotteessa on liitteenä tutkimuslupalappu, joka tulisi täyttää. Hyväksymällä ja allekir-

joittalla tutkimuslupalapu, sitoudutte haastatteluun sekä annatte luvan käyttää haastatte-

lusta saamaamme ainestoa tutkimuksen tarkoitukseen. 

 Arvostaisimme suuresti, mikäli Teiltä löytyisi meille pieni hetki kiireisestä arjestanne! 

Mikäli Teillä on jotain kysyttävää, voitte ottaa meihin rohkeasti yhteyttä. 

Ystävällisin terveisin 

 

Heidi-Maria Kuusinen   Milja Lindholm 
Jyväskylän yliopisto   Jyväskylän yliopisto  
Kasvatustieteiden tiedekunta   Kasvatustieteiden tiedekunta 
Varhaiskasvatustiede   Varhaiskasvatustiede 
heidi-maria.m.k.kuusinen@student.jyu.fi milja.p.lindholm@student.jyu.fi  
045-6508500    044-0466004 
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Liite 5. Tutkimuslupakysely 

 
Tutkimuksen nimi:  

 
Vanhempien liikunnallisen taustan yhteys toteuttamaansa liikuntakasvatukseen 
 
 

Nimi: 

______________________________________________________________________ 

Rastita haluamasi vaihtoehto: 

 

Osallistun tutkimushaastatteluun  

En osallistu tutkimushaastatteluun  

 

Päiväys ja paikka: 

________________________________________________________ 

 

Allekirjoitus ja nimenselvennys:  

 

______________________________________________________________________ 

 

Haastattelut toteutetaan viikolla 10, 6. – 10.3. 2017. Merkitse alle rastilla Sinulle 
parhaiten käyvät ajat, niin otamme yhteyttä tekstiviestillä.  Puhelinnumerosi 
on: ____________________________ 
 

Maanantai 6.10.  klo: _______ 

Tiistai 7.10.   klo: _______ 

Keskiviikko 8.10.  klo: _______ 

Torstai 9.10.  klo: _______ 

Perjantai 10.10. klo: _______ 
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Liite 6. Aineiston klusterointi ja abstrahointi koskien perheiden liikuntatot-
tumuksia 

 

Alaluokat Yläluokat Pääluokat Yhdistävä luokka 

Lapsen harras-
tukset 

Organisaation toteut-
tama liikkuminen 

Ulkopuolisen ta-
hon toteuttama 
liikunta 

 
Perheiden liikuntatot-
tumukset 

Maksulliset lii-
kunta-aktiviteetit 

Rakennetussa ympä-
ristössä tapahtuva 
liikkuminen 

 

Vanhempien to-
teuttama liikunta 

Retket ja lenkit Luonnollisessa ympä-
ristössä tapahtuva 
liikkuminen  Hyötyliikunta 

Jumppailu Arjen keskellä tapah-
tuva liikkuminen 

Arjen touhuilu 
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Liite 7. Aineiston klusterointi ja abstrahointi koskien perheiden liikuntatot-
tumuksiin yhteydessä olevia tekijöitä. 

 
Alaluokat Yläluokat Pääluokat Yhdistävä luokka 

Kiire liikuntaa estävänä 
tekijänä 

 

Liikuntaa rajoit-
tavia tekijöitä 

Perheen ulko-
puolisista teki-
jöistä johtuvat 
syyt 

Perheiden liikuntatot-
tumuksiin yhteydessä 
olevat tekijät 

Työ ja koulu liikuntaa 
estävänä tekijänä 

Resurssit liikunnan taus-
talla 

Asuinympäristön merki-
tys 

 
Ympäristön 
merkitys 

Liikuntavälineet  

Ilmaston merkitys 

Lapsen rooli perheen 
liikuntatottumuksissa 

Lapsesta läh-
töisin olevat 
tekijät 

Perheen sisäisis-
tä tekijöistä joh-
tuvat syyt 

Vanhempien tieto lii-
kunnan hyödyistä 

Vanhemmista 
lähtöisin olevat 
tekijät 

Vanhempien näyttämä 
esimerkki perheen lii-
kuntatottumuksissa 
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Liite 8. Aineiston klusterointi ja abstrahointi koskien vanhempien asenteita 
liikuntakasvatuksesta 

 
Alaluokat Yläluokat Pääluokat Yhdistävä luokka 

Lapsilähtöinen lii-
kunta 

 
Vanhempien asen-
teet liikuntatottu-
muksissa 

Liikuntakasvatuk-
sen taustalla olevat 
asenteet 

 

Liikuntakasvatuk-
sen taustalla olevat 
asenteet 

Liikunta osana ar-
kea 

Tavoitteena terve-
ysvaikutusten ym-
märtäminen 

Tavoitteena terveys Tavoitteet liikunta-
kasvatukselle 

Tavoitteena aktii-
vinen elämäntapa 

Tavoitteena taitojen 
oppiminen 

Tavoitteena taidot 

Liikuntakasvatuk-
sen päävastuu ko-
tona 

 

Päiväkodin vastuu 
liikuntakasvatukses-
sa 

 
Vastuu liikuntakas-
vatuksesta 

Liikuntakasvatuk-
sen vastuu sekä 
kotona että päivä-
kodilla 

Liikuntakasvatuk-
sen vastuu päivä-
kodilla 

 

 


