
STUDIES IN SPORT, PHYSICAL EDUCATION ANO HEALTH 14 

LAURI LAAKSO 

LAPSUUDEN JA NUORUUDEN ,KASVUYMPÄRISTÖ 

AIKUISI-ÄN LIIKUNTAHARRASTUSTEN SELITTÄJÄNÄ: 

RETROSPEKTIIVINEN TUTKIMUS 

UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ, JYVÄSKYLÄ 1981 



STUDIES IN SPORT, PHYSICAL EDUCATION ANO HEALTH 14 

LAURI LAAKSO 

LAPSUUDEN JA NUORUUDEN KASVUYMPÄRISTÖ 

AIKUISIÄN LIIKUNTAHARRASTUSTEN SELITTÄJÄNÄ: 

RETROSPEKTIIVINEN TUTKIMUS 

ESITET AAN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON LIIKUNTATIETEELLISEN 
TIEDEKUNNAN SUOSTUMUKSELLA TARKASTETTAVAKSI SALISSA 
S 212, JOULUKUUN 11. PÄIVÄNÄ 1981 KELLO 12. 

UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ, JYVÄSKYLÄ 1981 



LAPSUUDEN JA NUORUUDEN KASVUYMPÄRISTÖ 

AIKUISIÄN LIIKUNTAHARRASTUSTEN SELITTÄJÄNÄ: 

RETROSPEKTIIVINEN TUTKIMUS 



STUDIES IN SPORT, PHYSICAL EDUCATION ANO HEALTH 14 

LAURI LAAKSO 

LAPSUUDEN JA NUORUUDEN KASVUYMPÄRISTÖ 

AIKUISIÄN LIIKUNTAHARRASTUSTEN SELITTÄJÄNÄ: 

RETROSPEKTIIVINEN TUTKIMUS 

UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ, JYVÄSKYLÄ 1981 



URN:ISBN:978-951-39-7914-0 

ISBN978-95 l -39-7914-0 (PDF) 

ISSN0356-1070 

ISBN 951-6 78-606-5 

ISSN 0356-1070 

Copyright © 1981 bt, 

University of Jyväskylä 

Jyväskylässä 1981 Valos-offset 



Laakso, Lauri, Lapsuude� ja nuoruuden kasvuymparisto aikuisiiin liikuntaharrastusten 
selittiijiinii: retrospektiivinen tutkimus/Lauri Laakso - Jyviiskylii: Jyviiskyliin yliopisto, 198 l .  
-295 s.
- (Studies in sport, physical education and health, ISSN 0356 - 1070; 14)
ISBN 95 l -678-606-5
Socialization environment in childhood and youth .as determinant of adult-age sport
involvement: a retrospective study.
Diss.
The purpose of the present study was to make a survey of the factors that influence the
development of primary (active) sport involvement in Finland. A random sample of 300 was
drawn from people of 26 and 32 years of age living in the town of Jyviiskylii. In the first
stage, they were asked about their sport activities by means of a mailed questionnaire. In the
second stage 288 of them were interviewed personally in order to measure socialization
variables. The results indicated that in women the percentages of explained variance of sport
participation varied between 7. 9 % and 34. l % . The most important predictor among the
socialization variables was sisters' sport involvement and among the variables describing
adult living conditions the restricting effect of below-school-age children. In the male group
the percentages of explained variance were between 16.4 % and 40.7 %. The most
comprehensive predictor was the time of residence in the community, but also participation
in extracurricular sport activities at school. The socialization factors proved to have direct
effects on the total amount of sport activities at adulthood. In explaining the activities in
different sports they also had indirect effects via youth-age sport involvement, studied by
means of path analyses. Adult living conditions proved to be important for sport activities
together with socialization variables. The picture obtained of the development of sport
activities by means of quantitative methods was supplemented by case descriptions based on
interview data. The typical cases were sought by reclassification of discriminant analyses.

sport involvement. socialization. home. school. peer group. 

Lauri Laakso, Department of Physical Education, University of Jyviiskylii, SF-40100 
Jyviiskylii 10. 



SISÄLLYS 

ESIPUHE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 

1 . JOHDANTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 

2. LIIKUNTAHARRASTUKSEN KEHITTYMINEN ................... 15 

2.1. Liikuntaharrastus-käsite ....................... 15 

2.2. Liikuntaharrastuksen sisäistyminen ja siihen 

vaikuttavat tekijät ............................ 17 

2.3. Harrastuksen kehittyminen opptmistuloksena 21 

2.3.1. Oppiminen harrastuksen kehittymisen 

selittäjänä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 

2.3.2. Sosiaalistuminen ja harrastuksen 

kehittyminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 

2.3.3. Ympäristötekijät oppimisprosessin osana 27 

2.4. Liikuntaharrastuksen kehittymi?een vaikuttavat 

ympäristötekijät ............................... 29 

2.4.1. Kotitaustan yhteys liikuntaharrastuksiin 29 

2.4.2. Koulutaustan yhteys liikuntahrrastuksiin 35 

2.4.3. Toveripiiriä kuvaavien ominaisuuksien 

yhteys liikuntaharrastuksiin ............ 40 

2.4.4. Joukkotiedotuksen yhteys liikuntaharras-

tuksiin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 

2.4.5. Paikkakuntaa kuvaavien ominaisuuksien 

yhteys liikuntaharrastuksiin ............ 49 

2.5. Lapsuuden ja nuoruuden liikunta- ja urheilu

harrastukset aikuisiän harrastuksen ennustajina 51 

2.6. Liikuntaharrastuksen kehittymiseen vaikuttavien 

tekijöiden, viitekehys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 

2.7. Aikuisiän elinolojen yhteys liikuntaharrastuk-

sen toteutumiseen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 

3. TUTKIMUSONGELMAT JA HYPOTEESIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 

4. MENETELMÄT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 

4.1. Perusjoukko, otantamenettelyt ja tutkittu näyte 65 

4. 2. Muuttujat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 

4.3. Mittausmenetelmät ............................. 70 

4.4. Mittauksen luotettavuudesta ................... 71 

4.5. Tulosten analysointi 74 



5. AIKUISIÄN LIIKUNTAHARRASTUKSIA SELITTÄVÄT TEKIJÄT .. 76 

5.1. Aikuisiän liikuntaharrastukset . . . . . . . . . . . . . . . . 76 

5.1.1. Jyväskyläläisen nuoren aikuisväestön 

liikuntaharrastusten kuvailu ........... 76 

5.1.2. Aikuisiän elinoloja ja ajankäyttöä kuvaa

vien muuttujien yhteydet liikuntaharrastuk-

sen kokonaismäärään ...................... 79 

5.1.3. Aikuisiän elinoloja ja ajankäyttöä kuvaa

vien muuttujien yhteydet yksittäisten lii

kuntamuotojen harrastukseen . .. . . ..... .. 82 

5.2. Lapsuuden ja nuoruuden liikuntaharrastukset 

aikuisiän liikuntaharrastusten selittäjinä ...... 85 

5.2.1. Liikuntaharrastusten jatkuminen lapsuus-

iästä aikuisuuteen ....................... 85 

5.2.2. Lapsuuden ja nuoruuden liikunta- ja 

urheiluharrastukset aikuisiän liikunta

harrastuksen useuden ja kokonaismäärän 

selittäjinä ............................. 90 

5.2.3. Lapsuuden ja nuoruuden liikunta- ja ur

heiluharrastukset aikuisiässä harrastet

tavien liikuntamuotojen selittäjinä ..... 92 

5.3. Lapsuuden kotitausta aikuisiän liikuntaharras-

tusten selittäjänä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 

5.3.1. Lapsuudenkotia kuvaavien muuttujien kes-

kinäiset yhteydet ....................... 97 

5.3.2. Lapsuuden kotitausta aikuisiän liikunta

harrastuksen kokonaismäärän selittäjänä 100 

5.3.3. Lapsuuden kotitausta aikuisiässä harras-

tettavien liikuntamuotojen selittäjänä 103 

5.4. Koulutustausta aikuisiän liikuntaharrastuksen 

selittäjänä .................................... 105 

5.4.1. Koulutustaustaa kuvaavien muuttujien 

keskinäiset yhteydet ...... ; ............. 105 

5.4.2. Koulutustausta aikuisiän liikuntaharras-

tuksen kokonaismäärän selittäjänä ....... 110 

5.4.3. Koulutustausta aikuisiässä harrastetta-

vien liikuntamuotojen selittäjänä ....... 112 



5.5. Nuoruuden toveripiiri aikuisiän liikunta 

harrastusten selittäjänä .................... . 114 

5.5.1. Nuoruuden toveripiiriä kuvaavien muut

tujien keskinäiset yhteydet . . . . . . . . . . 114 

5.5.2. Nuoruuden toveripiiri aikuisiän liikun

tah�rrastuksen kokonaismäärän ja aikuis

iässä harrastettavien liikuntamuotojen 

selittäjinä ........................... 115 

5.6. Joukkotiedotuksen seuraaminen nuoruudessa ai

kuisiän liikuntaharrastuksen kokonaismäärän 

ja aikuisiässä harrastettavien liikuntamuotojen 

selittäjinä .................................. 117 

5.7. Paikkakuntakohtaiset ominaisuudet aikuisiän 

liikuntaharrastusten selittäjinä . . . . . . . . . . . . . 120 

5.7.1. Paikkakuntakohtaiset ominaisuudet 

aikuisiän liikuntaharrastuksen kokonais-

määrän selittäjinä .................... 120 

5.7.2. Paikkakuntakohtaiset ominaisuudet aikuis

iässä harrastettavien liikuntamuotojen 

selittäjinä ........................... 122 

6. SOSIAALISTAVIEN TEKIJOIDEN YHTEISET VAIKUTUKSET

AIKUISIÄN LIIKUNTAHARRASTUKSIIN ................... 124 

6.1. Lapsuudenkotia, koulutustaustaa ja nuoruuden 

toveripiiriä kuvaavat ominaisuudet aikuisiän 

liikuntaharrastusten selittäjinä ............. 124 

6.2. Mallien ja vahvistamisen osuus sosialisaatio-

tekijöiden vaikutuksessa ..................... 139 

7. SOSIAALISTAVAT TEKIJAT SEKA LAPSUUS- JA NUORUUS

IÄN LIIKUNTAHARRASTUKSET AIKUISIAN HARRASTUSTEN

SELITTAJINA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 

7 .1. Liikuntaharrastuksen kokonaismäärä . . . . . . . . . . . 144 

7.2. Yksittäisten liikuntamuotojen harrastus ...... 150 

8. KAIKKIEN SELITTAVIEN MUUTTUJIEN YHTEISET SELITYS-

OSUUDET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 

8. 1. Liikuntaharrastuksen kokonaismäärä . . . . . . . . . . . 158 

8.2. Yksittäisten liikuntamuotojen harrastus ...... 160 



9. KASVUYMPÄRISTO JA AIKUISIÄN ELINOLOSUHTEET

LIIKUNTAHARRASTUSTEN SELITTÄJINÄ . ......... ....... 167 

9.1. Liikuntaharrastuksen kokonaismäärä .......... 167 

9.2. Yksittäisten liikuntamuotojen harrastus 173 

10. LIIKUNTAHARRASTUKSEN KEHITTYMISTÄ KUVAAVAT

TYYPPI TAPAUKSET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 

10.1. Erotteluanalyysit .......................... 180 

10.2. Luokittelu ja tapauskuvaukset .. ...... .. ... . 184 

10.2.1. Luokittelun suorittaminen .. ... ... .. 184 

10.2.2. Tyypflliset liikunnanharrastajat ... 185 

10.2.3. Tyypilliset harrastamattomat .. .. ... 187 

10.2.4. Poikkeavat harrastamattomat ........ 188 

10. 2. 5. Poikkeavat harrastajat . . . . . . . . . . . . . 199 

11. POHDINTAA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 

11.1. Liikuntaharrastuksen jatkuvuus . . .. ... ... ... 193 

11.2. Kasvuympäristö aikuisiän liikuntaharrastusten 

selittäjänä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 

11.2.1. Kasvuympäristön kokonaisselitysosuus 196 

11.2.2. Lapsuuden ja nuoruuden kotipaikkakun-

taa kuvaavat muuttujat . . .. ... .. ... . 197 

11.2.3. Joukkotiedotus ja sen seuraaminen .. 202 

11.2.4. Sosialisaatiotekijät . ... .... .. ..... 203 

11.3. Aikuisiän elinoloja kuvaavat tekijät ....... 215 

11.4. Metodista tarkastelua ...................... 220 

11.5. Jatkotoimenpiteitä ......................... 224 

12. SUMMARY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 31 

LÄHTEET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 1 

LIITTEET 262 



11 

ESIPUHE 

Kansainvälisen urheilusosiologian komitean (ICSS) tukemana 

käynnistettiin vuonna 1971 liikuntaan sosiaalistumista käsitte

levä kansainvälinen' tutkimus, joka myöhemmin sai nimen Project 

On Leisure Role Socialization. Päätös Suomen osallistumisesta 

tähän koetokseen tarjosi mahdollisuuden myös omien tutkimus-

suunnitelmieni toteuttamiseen. Samaan aikaan olin nimittäin 

pohtimassa, miten tutkia peruskoulun tavoitteeksi asetetun 

"jatkuvan liikuntaharrastuksen" toteutumista. Erityistä kiitol

lisuutta tunnenkin canadalaisille professoreille Gerald S. 

Kenyonille ja Barry D. McPhersonille, jotka ovat suuresti vaikut

taneet työni muotoutumiseen. Pohjoismaisten edustajien profes

sori Svein Stensaasenin ja tohtori Göran Patrikssonin kanssa 

käymäni keskustelut ovat niinikään monin tavoin kannustaneet 

työskentelyäni. 

Kansainvälisen projektin toi Suomeen professori Kalevi Heinilä, 

joka muutenkin vaikutti ratkaisevasti tutkimustyöhöni sen alku-

vaiheissa. Professori Pentti Pitkänen liikuntakasvatuksen 

laitoksen seuraavana esimiehenä tarjosi isällistä huolenpitoaan 

tutkimustyöni keskivaiheissa ja loppusuoran auetessa olikin 

esimiehenä jo professori Risto Telama, joka on jaksanut uskoa 

työni edistymiseen alusta loppuun asti, Apuliisprofessori 

Jorma Tiaiselle, opiskelutoverilleni ja viimeistelyvaiheen 

vs. esimiehelle olen kiitollinen varsinkin niistä lukuisista 

keskustelutuokioista, jotka ovat motivoineet minua jatkamaan 

vaikeinakin aikoina. Lisäksi olen saanut arvokkaita neuvoja 

esitarkastajiltani professori Isto Ruoppilalta ja apulaispro

fessori Pertti Toukomaalta sekä tutkimustyöni alkuvaiheessa 

apulaisprofessori Juhani Kirjaselta ja edesmenneeltä tohtori 

Pekka Kiviaholta. 

Kun tutkimuksen valmistuminen kestää näinkin kauan, eivät 

ainoastaan esimiehet ole vaihtuneet. Lukematon on se joukko, 
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joka työn eri vaiheissa on ollut tavalla tai toisella mukana. 

Erityisesti haluaisin kiittää haastattelijoita, jotka suoritti

vat aineiston keruun, maisteri Erja Johanssonia aineiston esi

käsittelystä, suunnittelija Mauno Väisästä uskomattomasta 

kärsivällisyydestä atk-asioissa, kanslisti Pirjo Koikkalaista, 

Päivi Kolua, Leila Lillbergiä ja Pirjo Tolvasta sekä rouva 

Sylvi Ikävalkoa konekirjoituksesta, professori Kari Sajavaaraa 

ja tutkija Sauli Takalaa englanninkielisen yhteenvedon pohjana 

olleiden artikkeleiden kääntämisestä, lehtori Michael Colemania 

summaryn kielentarkastuksesta sekä monia, monia nimeltä mainit

semattomia, jotka ovat tutkimuksen toteuttamiseen vaikuttaneet. 

Ta�oudellisesta tuesta kiitän monivuotista rahoittajaa Opetus

ministeriötä sekä Jyväskylän yliopistoa, joka hyväksyi julkai

sun sarjaansa, henkisestä tuesta kaikkia läheisiäni, jotka ovat 

saaneet kestää valmistumattomuuden paineen. 

Pikajuna n:o 93, vaunu 358, paikka 21, syyskuussa 1981 



1. JOHDANTO

1 3 

Peruskoulun opetussuunnitelmakomitean mietinnössä I (1971) on 

yhtenä koulutuskasvatuksen yleistavoitteena mainittu "oppilaan 

koko persoonallisu�den eheytyminen ja mielenterveyden edistämi

nen". Tätä tavoitetta on jäsennetty edelleen seuraavasti: 

- oppilaiden tunne-elämän kehittäminen

- oppilaiden mielenterveyden ja persoonallisuuden eheyty-

misen (integraation) edistäminen

- oppilaiden harrastusten kehittäminen (POPS I 1971, 49).

Lukion opetussuunnitelmakomitean mietinnössä (1977) on sa

ma yleistavoite esitetty muodossa "kehittää oppilaiden koko per

soonallisuutta ja ottaa huomioon sekä tiedollinen, emotionaali

nen että toiminnallinen kasvatusalue". Yksityiskohtaisissa per

soonallisuudenkehityksen kasvatustavoitteissa on kahteenkin ot

teeseen korostettu harrastustoiminnan merkitystä. Toisaalta 

emotionaalisen kasvatuksen tavoitteeksi on asetettu "omatoimi

sen työskentelyn, luovan toiminnan ja myönteisten harrastusten" 

edistäminen, toisaalta toiminnallisen kasvatuksen alueella "tu

lee kehittää sellaisia toiminnallisia valmiuksia, jotka ovat ar

vokkaita oppilaiden fyysisen ja mielenterveyden sekä harrastus

toiminnan, luovan toiminnan ja itseilmaisun kannalta" (Lukion 

opetussuunnitelmakomitean mietintö II E, 1977 XIII-XIV). 

Harrastustoiminnan osatavoitteista on johdettavissa sekä 

peruskoulun liikuntakasvatuksen toinen päätavoite, "mahdolli

suuksien ja virikkeiden antaminen. jatkuvan liikuntaharrastuksen 

syntymiseen" (POPS II 1971, 289) että lukion liikuntakasvatuksen 

yleistavoite "liikuntaharrastuksen selkiintyminen ja vahvistumi

nen" (Lukion opetussuunnitelmakomitean mietintö II E, 1216). 

Nämä tavoitteet voidaan näin ollen nähdä kahdella tavalla merkit

sevänä koulun kasvatusta ajatellen: 

1. Jatkuvan liikuntaharrastuksen tavoitteen avulla pyritään osal

taan toteuttamaan peruskoulun yleistä kasvatustavoitetta "op

pilaiden harrastusten kehittäminen" sekä

2. liikuntakasvatuksen jatkuvuuden avulla pyritään takaamaan kou

lun jälkeinen kehittyminen niiden ominaisuuksien suunnassa,

joihin liikunnan avulla toivotaan päästävän. Tällaisista omi-



14 

naisuuksista on liikunnan kannalta katsottu tärkeimmäksi fyy

sinen kunto. 

Tavoitteet, joilla pyritään vaikuttamaan oppilaiden koulun 

jälkeiseen elämään, ovat opetuksen ja erityisesti evaluoinnin 

kannalta vaikeasti hallittavissa. Peruskoulun opetussuunnitelmas

sa onkin todettu, että "opettajan on lähes mahdotonta mitata suo

ranaisesti edistymistä tämän tavoitteen suunnassa" (POPS II 1971, 

293). Lisäksi, vaikka pystyttäisiinkin, esimerkiksi välitavoit

teiden avulla, ennustamaan tulevaa käyttäytymistä, olisi vaikea

ta kontrolloida kaikkia niitä tekijöitä, jotka saattavat olla yh

teydessä liikuntakäyttäytymisen kehittymiseen kouluiän aikana. 

Paitsi kysymystä mittaamisesta, on pohdittava ongelmaa, voi

daa_nko koulun liikuntakasvatuksella lainkaan vaikuttaa koulun 

jälkeiseen liikuntaharrastukseen_ ja mikäli voidaan, missä määrin. 

Tämän kysymyksen pohtimiseen saadaan tarpeellista lisävalaistus

ta, kun on kerätty tietoa myös muista tekijöistä, joilla on yh

teyttä jatkuvan liikuntaharrastuksen kehittymiseen. Tällaisia 

tekijöitä saattavat olla erityisesti ne ihmisryhmät ja yksityi

set ihmiset, joiden kanssa koululainen on vuorovaikutuksessa, 

sekä joukkotiedotus. Lisäksi sekä yksilöön itseensä että yhteis

kuntaan laajemmin liittyvät ominaisuudet lienevät merkittäviä 

muuttujia tässä tarkastelussa. Ongelmana onkin, missä määrin 

nämä muut tekijät toteuttavat koulun iiikuntakasvatuksen kanssa 

samansuuntaisia tavoitteita ja missä määrin niiden vaikutus on 

kouluopetukseen nähden vastakkaista. 

Tämän tutkimusohjelman tarkoituksena on ollut tarkastella 

niitä tekijöitä, joilla saattaa olla merkitystä jatkuvan liikun

taharrastuksen kehittymiseen kouluiän aikana. Tämä raportti 

pyrkii rakentamaan kokonaiskuvaa aikuisikään jatkuvan liikunta

harrastuksen kehittymisestä sekä löytämään empiirisiä selitys

yhteyksiä lapsuutta ja nuoruutta kuvaavien muuttujien sekä ai

kuisväestön nykyisen liikunta- ja urheiluharrastuksen välille. 



2. LIIKUNTAHARRASTUKSEN KEHITTYMINEN

2.1. Liikuntaharrastus-käsite 

1 5 

Tutkimuksen kuvaileyassa osassa (Laakso 1976, 4) on jo käsitel

ty harrastuskäsitteen määrittelyyn liittyviä kysymyksiä ja pää� 

dytty tarkoittamaan liikuntaharrastuksella "liikunnallisen vaih

toehdon toistuvaa, tietoista valitsemista silloin, kun valinnal

le on ominaista pysyväisluonteinen motivaatio itse toimintaa 

(liikuntaa) tai sen seurauksia kohtaan". Määritelmä on sellai

senaan riittävä silloin, kun pyritään kuvaamaan harrastustoimin

tojen esiintymistä tietyssä joukossa, sillä se osoittaa, mitä 

harrastus-ilmiön mittaamisessa tulee ottaa huomioon. Kun tutki

muksen tämän osan tarkoituksena on kuitenkin etsiä liikuntahar

rastuksen kehittymiseen vaikuttavia tekijöitä, on syytä tarkas

tella harrastus-käsitettä vielä nimenomaan harrastuksen kehitty

misen kannalta. Tällöin on syytä korostaa ensinnäkin sitä, että 

liikuntaharrastus merkitsee tässä tutkimuksessa ns. ilmiharras

tusta, fyysisesti aktiivista, omakohtaista osallistumista itse 

liikuntatoimintaan. Tällaisena harrastus onkin nähty lähes yk

sinomaan aikaisemmissakin suomalaisissa harrastustutkimuksissa 

(Allardt, Jartti, Jyrkilä & Littunen 1958, Heinilä 1959, Minkki

nen 1971, Piepponen 1960, Ruohotie 1976, Telama 1972), Kuiten

kin harrastus-käsitettä ovat pyrkineet määrittelemään ainoastaan 

Ruohotie (1976) taideharrastusten ja Telama (1972) liikuntahar

rastusten kannalta. Molemmat ovat kokeneet vaikeuksia harrastus

käsitteen määrittelyssä, lähinnä siitä syystä, että käsite on 

kirjallisuudessa ollut "kovin monimerkityksinen" (Te lama 1972, 3) 

tai jopa "sekava" (Ruohotie 1976, 12), 

Monimerkityksisyyttä ovat epäilemättä lisänneet kielelliset 

seikat, sillä varsin usein suomen kielen 'harrastus'-sana on 

käännetty termillä "interest" (intresse, Interesse), joka merkit

see myös samaa kuin "mielenkiinto, kiinnostus". Yleisimpiä kä

sityksiä interest-käsitteestä vastannee Guilfordin (1959, 205) 

määritelmä, jonka mukaan se on yksilön yleistynyt käyttäytymis

tendenssi olla kiinnostunut tietyistä toiminnoista. 
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Määritelmä korostaa siis todellakin kiinnostusta, ei vält

tämättä aktiivista osallistumista ja tällaista määrittelyä pi-

tää mm. Ruohotie (1976, 18) riittämättömänä silloin, kun halu

taan korostaa harrastuksessa yksilön aktiivista toimintaa. Täs

tä riittämättömyydestä on osoituksena myös affektiivisen alueen 

taksonomia, jossa interest sijoittuu sisäistymistä osoittavalla 

asteikolla ennen käsitettä asenne (Krathwohl, Bloom & Masia 1965),

kun kuitenkin toisaalta asenteen toimintakomponentti on vasta 

taipumus toimia tietyllä tavalla (esim. Karvonen 1967). Muutoin

kin käsitteet 'inter�st' ja asenne on nähty varsin läheisiksi ja 

niiden välinen rajankäynti koettu tarpeelliseksi (ks. esim. 

Brettschneider & Kramer 1978, Sjöstrand 1958, Travers 1967),

On siis ilmeistä, ettei käsitettä interest voida käyttää harras

tus-käsitteen kuvaajana silloin, kun harrastuksella ymmärretään 

ns. ilmiharrastusta eli osallistumista itse toimintaan. 

Toisaalta 'interest' merkitsee kuitenkin pysyvämpää ilmiötä 

kuin pelkästään mielenkiintoa tiettyä toimintaa kohtaan (vrt. 

esim. Guilfordin määritelmä 1959, 205 ja Super & Bohn 1971, 29),

Tästä on osoituksena myös se, että interest-käsitteen on katsot

tu selittävän vapaa-ajan toimintojen ohella myös ammatillisia 

valintoja (vocational interests) (ks. esim. Roe 1956, Strong 

1943, Super & Bohn 1971, Thorndike & Weiss & Davis 1968), jolloin 

käsite on tavallaan laaja-alaisempi kuin perinteinen suomalainen 

vapaa-ajan harrastus. 

Eräissä yhteyksissä käsite "interest" onkin suomennettu sa

nalla "intressi", jolloin sillä tarkoitetaan "ihmisen tiedostus

tarpeiden emotionaalia ilmentymää, joka on yksilön toiminnan mo

tivaation tärkeä, mutta ei ainoa puoli" (Petrovski 1973, 136-139).

Näin määriteltynä intressi on liikuntaharrastuksen· kehittymisen 

kannalta keskeinen motivaatiotekijä, joka selittää yksilön aktii

vista toimintaa, siis varsinaista liikuntaharrastusta. Tähän 

viittaavat myös Super & Bohn (1971, 21) nimetessään motivaation 

aspekteiksi tarpeet ja intressit. Kuten kappaleen alussa esite

tystä määritelmästä käy ilmi, liikuntaharrastuksesta voidaankin 

puhua vasta silloin, kun liikunnallisen vaihtoehdon valitseminen 

on tietoista ja pysyväisluonteiseen motivaatioon pohjautuvaa. 

Suhteessa ilmiharrastukseen onkin intressiä pidettävä samantasoi

sena, joskin laajempana ja syvällisempänä käsitteenä kuin harras-
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tuspreferenssi (ks. esim. Travers 1967), joka ilmaisee osallis

tumishalukkuutta kiinnostuksen kohteena olevaan toimintaan (ks. 1 

esim. Heinilä 1964, Nummenmaa, Takala & von Wright 1963, Telama 

197 2). 

Liikuntakäyttäytymisen sosiologisessa tutkimuksessa on otet

tu käyttöön käsite ."sport involvement" (Kenyon 1969a, "in

volvering" Patriksson 1979), jonka olennainen osa on juuri ma-. 

nifesti liikuntakäyttäytyminen. Tämä ilmikäyttäytyminen voi

daan edelleen jakaa primaariin osallistumiseen (kilpailija, kun

toilija) ja sekundaariin osallistumiseen (penkki urheilu, toimit

sija, valmentaja ym,). Ilmikäyttäytymisen ohella sport involve

ment sisältää myös kognitiivisen ja affektiivisen ulottuvuuden 

(Kenyon 1969a). Tässä tutkimuksessa liikuntaharrastus-käsite vas

taa lähinnä ''sport involvement"-käsitteen primaaria aluetta, jos

kin ilmiharrastuksen taustalla voidaan olettaa esiintyvän myös 

kognitiivisia ja affektiivisia tekijöitä, 

2.2. Liikuntaharrastuksen sisäistyminen ja siihen vaikuttavat 

yksilökohtaiset tekijät 

Ilmitoiminnan korostamisen ohella liikuntaharrastuksen määritel

män (Laakso 1976, 4)  toinen olennainen kohta on harrastuksen poh

jautuminen pysyväisluonteiseen motivaatioon. Harrastuksen kehit

tyminen yksilössä edellyttää siis pysyväisluonteisen motivaation 

syntymistä liikuntaa tai sen seurauksia kohtaan. 

Motivaation katsotaan yleisesti syntyvän erilaisten tarpei

den pohjalta siten, että tarpeet muodostavat inhimillisen aktii

visuuden lähteen, joka konkreettisesti ilmenee motiiveina (Leh

tovaara & Saarinen 1976, Petrovski 1973, Super & Bohn 1971), 

Tarpeella tarkoitetaan tällöin "yksilön tilaa, joka ilmentää sen 

riippuvuutta konkreettisista olemassaolon ehdoista ja joka esiin

tyy persoonallisen aktiivisuuden pontimena" (ks. Petrovski 1973), 

Liikuntaharrastus voi siten pohjautua useisiin samanaikai

sesti vaikuttaviin motiiveihin ja myös useisiin eri tarpeisiin, 

Toisaalta tiettyjen tarpeiden ja motiivien pohjalta voi syntyä 

erilaisia toimintoja, joista liikuntaharrastus on vain yksi vaih

toehto (ks. esim. Silvennoinen 1979). Tarpeiden pohjalta ei myös-
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kään automaattisesti synny tiettyjä motiiveja, vaan se, millaisia 

motiiveja muodostuu, on riippuvainen monista yksilöön itseensä 

ja hänen ympäristöönsä liittyvistä tekijöistä, mutta toisaalta 

myös tarve, edellä esitetyllä tavalla määriteltynä, on yksilön 

biologisen perustan ja ympäristötekijöiden vuorovaikutuksen tu

los (Telama 1975). Tämän tutkimuksen keskeisenä tavoitteena on 

nimenomaan liikuntaharrastuksen kehittymiseen vaikuttavien ympä

ristötekijöiden löytäminen. Vaikka tutkimus siis keskittyykin 

ympäristötekijöiden tarkasteluun, on syytä korostaa, etteivät 

ympäristön vaikutukset yksilöön ole automaattisia, vaan se, mil

laisia harrastusmotiiveja ympäristön vaikutuksesta kehittyy, on 

riippuvainen myös yksilökohtaisista tekijöistä. Harrastuksen 

oppiminen, kuten muukaan käyttäytymisen oppiminen, ei näin ollen 

ole vain pelkkää omaksumista, vaan tavoitteista toimintaa, jossa 

yksilö voi aktiivisesti valikoiden kehittää itseään omien ta

voitteidensa ja ominaisuuksiensa pohjalta (ks. esim. Boschowitsch 

1970, Hakkarainen 1978, Rauste - von Wright & Kauri & Niemi 1976). 

Ympäristötekijät eivät näin ollen välttämättä vaikuta suo

raan motiiveihin tai harrastuskäyttäytymiseen, vaan myös tietoi

hin, taitoihin, asenteisiin ja normeihin, jotka edelleen aikaan

saavat muutoksia motiiveissa ja harrastuksissa. Erityisesti 

asenteilla ja persoonallisilla normeilla on merkitystä sen kan

nalta, millaisia toimintamotiiveja yksilössä tarpeiden pohjalta 

syntyy. Asenteita ja normeja voidaankin tässä suhteessa pitää 

affektiivisen sosiaalistumisen primaarituotteina, jotka enemmän 

tai vähemmän sisäistettyinä motiiveina ohjaavat yksilön käyttäy

tymistä konkreettisissa tilanteissa (Olkinuora 1972), Asenteet 

siis kanavoivat toimintamotiiveja sen mukaan, millaisiin kohtei

siin yksilö suhtautuu positiivisesti, millaisiin ne.atiivisesti. 

Normit taas määrittävät sen, millaista toimintaa pidetään suota

vana, millaista epäsuotavana. 

Sekä asenteet (ks. esim. Karvonen 1967, Rosenberg & Hovland 

1960) että persoonalliset normit (Olkinuora 1974) voidaan jakaa 

affektiiviseen, kognitiiviseen ja toiminnalliseen komponenttiin. 

Myös intressiin on katsottu sisältyvän nämä kolme komponenttia 

(Brettschneider & Kramer 1978). Näistä toimintakomponentin mer

kitys nimenomaan ilmitoiminnan kannalta on tärkeä, mutta pysy

väisluonteinen motivaatio edellyttänee asenteiden ja normien vi-
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riämistä kaikkien kolmen komponentin alueella. Asenteiden ja 

normien taustalla on vaikuttamassa koko ihmisen persoonalli

suusjärjestelmä, Takala (1976, 8-9) puhuukin sosiaalisessa 

kasvatuksessa vaikuttamisesta kognitiiviseen struktuuriin, emo

tionaaliseen struktuuriin, toimintastruktuuriin ja arvostruktuu

riin siten, että toi�intaan kytkeytyvät kognitiivinen ja emo

tionaalinen komponentti ja arvostruktuuri läpäisee kaikkia mui� 

ta struktuureja. 

Asenteen ja normin kognitiivisen.komponentin taustalla 

ovat vaikuttamassa tiedot kyseessä olevasta ilmiöstä, Näin ol

len esimerkiksi kognitiiviseen asennoitumiseen ja kognitiivi

siin normeihin liikuntaa kohtaan voidaan pyrkiä vaikuttamaan 

jakamalla oikeata tietoa liikunnasta ja sen merkityksestä (vrt. 

Bain 1980, Peruskoulun opetussuunnitelmakomitean mietintö II 1970, 

Lukion opetussuunnitelmakomitean mietintö 1977, 1219), Tieto

jen jakamista on pidetty jopa motivaation ja käyttäytymisen 

muutoksen perustana (Hakkarainen 1978), joskaan pelkkä tieto ei 

sinänsä saa aikaan muutosta. Tiedon lisäksi erityisesti affek

tiiviset asenteet ja mielipiteet sisältävät aineksia, joita 

tarvitaan pysyvän motivaation saavuttamiseen (Hakkarainen 1978), 

Affektiivisen komponentin kannalta m_erkittävää on se emotionaa

linen informaatio, kokemukset ja tuntemukset, joita ilmiöön 

liittyy (esim. Rauste - von Wright ym. 1976), Liikuntaan koh

distuvien asenteiden osalta tämä merkitsee miellyttävien koke

musten hankkimista liikunnasta, mutta ilmeisesti myös tuntemuk

sia fyysisesti hyväkuntoisena olemisesta. Ilon ja virkistyk-

sen sekä onnistumisen elämysten aikaansaamista mahdollisimman 

monille onkin korostettu varsin useissa liikuntaharrastuksen 

jatkuvuuteen tähtäävissä suosituksissa (vrt. Bain 1980, Jtitting 

1978, Peruskoulun opetussuunnitelmakomitean mietintö II 1970, 

Snyder & Spreitzer 1979), Lisäksi tulisi edistää myös tuntei

den ilmaisua, esteettisiä kokemuksia sekä myönteisiä sosiaali

sia suhteita emotionaaliseen komponenttiin vaikutettaessa (Ta

kala 1976), 

Toimintakomponenttia on pidetty keskeisenä nimenomaan sik

si, että ihmisen vuorovaikutus ympäristönsä kanssa tapahtuu 

olennaisesti toiminnan välityksellä (Rauste - von Wright ym. 

1976, Rubinstein 1961), Asenteen ja normin toiminnallisen 
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komponentin kannalta merkittäviä taustatekijöitä ovat käyttäy
tymismallit ja ilmiön kannalta keskeiset taidot. Liikunnan 
alueella ovat siten toimintakomponentin viriämiseen vaikutta
�assa, asenteen ja normin muiden komponenttien ohella, liikun
nan perustaitojen sekä liikuntaan osallistumismallien oppimi
nen (Bain �980, Jtitting 1978, Peruskoulun opetus�µunnitelma,o
mitean mietintö II 1970, Lukion opetussuunnitelmakQmitean mietin
tö 1977, Snyder & Speitzer 1979a ja b). 

Arvostruktuurin kehittymiseen taas vaikuttavat ensinnäkin 
verbaaliset ilmaisut; jotka ovat sopusoinnussa niin emotionaa
lisen ja kognitiivisen struktuurin kuin itse toiminnankin kans
sa (Takala 1976). Liikunnan kannalta merkityksellistä on, pait
si _itse liikunnan, myös liikuntaan liittyvien tavoitteiden, ku
ten terveyden sijoittuminen yksilön arvostruktuuriin. 

On kuitenkin huomattava, ettei asenteiden ja normien sekä 
toisaalta motiivien ja harrastusten keskinäinen yhteys ole niin 
yksiselitteinen kuin edellä on kuvattu. Motiivien ja harras
tusten kokonaisuus vaikuttaa nimittäin myös takaisin asenteisiin 
ja normeihin. Toiminnan kehittyminen satunnaisesta osallistu
mis•sta säännölliseksi, pysyväisluonteiseen motivaatioon pohjaa
vaksi harrastukseksi, tapahtuu siis vähitellen syventyen, asen
ne- ja normitason (ja sitä kautta kok� persoonallisuusjärj�stel
män) sekä motiivitason välisenä vuorovaikutuksena. Harrastuk
sen kehittymistä ja muuttumista onkin kuvattu mallina, jossa 
virikkeen havaitsemisesta edetään harkinnan ja toimintatavan 
valinnan kautta kokeiluun, josta saadut kokemukset johtavat 
joko harrastamiseen (positiiviset kokemukset) tai uuden toimin
tatavan valintaan (negatiiviset kokemukset) (Ruohotie 1976� 26), 
Samantapaisia vaiheita on katsottu sisältyvän myös �erveyskäyt
täytymisen omaksumiseen (Laitakari 1978), 

On kuitenkin ilmeistä, että toimintatapojen kokeilu pohjaa 
erilaisiin ja usein huomattavasti tilapäisluonteisempiin motii
veihin kuin pysyväisluonteinen harrastus. Juuri pysyväisyyten
sä vuoksi- harrastusmotivaation kehittyminen on monimutkainen ja 
usein pitkä tapahtumaketju, jossa erilaisiin ja eri tasoisiin 
motiiveihin pohjautuvat toimintatavan valinnat sekä toiminnas
ta saatavat kokemukset vähitellen kumuloituvat pysyväisluontei
seksi harrastusmotivaatioksi. Harrastusta ei näin ollen voi 
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pitää rinnasteisena minkä tahansa toiminnan kanssa, eikä moti
vaation ja harrastuksen välistä suhdetta myöskään voi tarkas
tella yleisenä motivaation ja toiminnan välisenä suhteena. 

Toiminnan ja siitä saatavien kokemusten merkitystä yleen
sä on syytä korostaa siksi, että ihmisen vuorovaikutus ympä
ristönsä kanssa ja sitä kautta tapahtuva kehittyminen ovat 
mahdollisia vain toiminnan avulla (Rauste - von Wright ym. 1976, 
Rubinstein 1961) sekä siksi, että esimerkiksi sosiaalisen käyt
täytymisen kehittymistä voidaan olennaisimmin arvioida juuri 
toiminnan perusteella (Takala 1976, 9)� Toiminnan merkitystä 
onkin tästä syystä erityisesti korostettu leikin ja työn motii
vien kehittymisessä (Takala 1976, 10), 

Edellä on pyritty kuvaamaan harrastuksen sisäistä kehitty
mistä vain pääpiirteissään, koska tämän tutkimuksen tarkoituk
sena ei ole harrastusmotivaation persoonallisuuspsykologinen 
tarkastelu, vaan liikuntaharrastuksen kehittymiseen vaikutta
vien ympäristötekijöiden selvittäminen. Tämän tavoitteen kan
nalta on esitetyllä harrastuksen ja harrastusmotivaation kehi
tyskuvauksella mer�itystä vain sikäli, että ·se osoittaa harras
tusmotivaation synnyssä olennaisena osana olevia persoonalli
suusominaisuuksia. Näistä asenteiden, normien, arvojen, tieto

jen, taitojen ja käyttäytymismallien kehittymisessä on oppi
misella keskeinen merkitys. Niinpä pyrittäessä selittämään 
liikuntaharrastuksen kehittymistä ympäristötekijöiden avulla, 
tässä tutkimuksessa kuvataan näitä tekijöitä pääosaltaan 
oppimisilmiön kannalta. 

2,3, Harrastuksen kehittyminen oppimistuloksena 

2.3.1. Oppiminen harrastuksen kehittymisen selittäjänä 

Useat tutkijat pitävät kokemuksia ja oppimista intressin kehit
tymisen kannalta keskeisinä tekijöinä (esim. Brettschneider & 
Kramer 1978, Havighurst 1952, Krathwohl & al. 1964, Thorndike 
& al. 1968), Vaikka tässä yhteydessä harrastus onkin määritel
ty eri käsitteeksi kuin intressi, on ilmeistä, että oppiminen 
on harrastuksen kehittymisen kannalta keskeinen kahdesta syys
tä. Ensinnäkin ne persoonallisuustekijät, joilla on merkitystä 
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liikuntaharrastuksen kehittymisen kannalta, kuten asenteet, 
normit, arvostukset, tiedot ja taidot, kokemukset ja toimin
tamallit, omaksutaan ainakin osittain oppimisen kautta. Toi-

_saalta itse harrastus, kuten edellä todettiin, pohjautuu usei
siin toimintatavan valintoihin, toiminnasta saataviin kokemuk
siin sek� sitä kautta oppimiseen. 

Oppimisen korostaminen harrastuksen kehittymisen kuvauk-
·sessa painottaa ympäristötekijöiden osuutta harrastusmotivaa
tion synnyssä. Tämä ei kuitenkaan aerkitse sisäisten motivaa
tiotekijöiden sivuuttamista. Ympäristötekijöiden vaikutuksen
ohella perityillä yksilöllisillä piirteillä on merkitystä har
rastusten muotoutumiseen (Ruohotie 1976). Liikuntaharrastuk
se-nkin pohjana olevat tarpeet voivat olla alkuperältään sekä
biologisia että hankittuja (ks. Petrovski 1973). Yksilökehi
tyksen ohella harrastuskäyttäytymisessä on nähtävissä myös la
jinkehitykseen liittyviä piirteitä (esim. Lehtovaara & Saari
nen 1976) ja biologiset edellytykset eli taipumukset ovat ky
kyjen kautta yhteydess� harrastuksen taustalla vaikuttaviin
intresseihin (Petrovski 1973). Viimeksimainitulla seikalla
on ilmeistä merkitystä esimerkiksi liikuntataitojen oppimiseen
ja sitä kautta liikunnasta saataviin toimintakokemuksiin.

Oppimisen ja ympäristötekij öide� painottaminen on kui,ten
kin perusteltua nimenomaan liikuntak�svatuksen kannalta, sillä
se merkitsee samalla sitä "kasvatusoptimistista" näkemystä,
että jatkuvan liikuntaharrastuksen tavoitteet ovat ainakin pe
riaatteessa saavutettavissa, perityistä, yksilöllisistä omi
naisuuksista riippumatta. Perinnöllisyyteen pohjaavien teki
jöiden äärimmäinen korostaminen merkitsisi liikuntakasvatuk
sen kannalta vain niiden oppilaiden harrastustoiminnan reali
soimista, joiden edellytykset näyttäisivät antavan siihen mah
dollisuuden.

Kuvattaessa harrastuksen kehittymistä oppimisen kannalta
ovat tärkeimmät tarkastelun kohteet se, miten harrastuksen op-

-

piminen itse asiassa tapahtuu, sekä se, missä tai kenen vaiku-
tuksesta harrastus opitaan. Ensinmainittua kysymystä, harras
tuksen oppimisprosessia voidaan lähestyä oppimisteorioista kä
sin. Kun harrastuksen oletettiin nojautuvan yksilön koko per
soonallisuusjärjestelmään, tapahtuu myös harrastuksen oppimista
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persoonallisuuden eri osa-alueilla. Kuvaamatta tässä yhteydes

sä yksityiskohtaisemmin oppimisteorioita voidaan olettaa kogni

tiivisella oppimis•11a eri muodoissaan (ks. esim. Gagne 1965, 

Perkins 1969) olevan merkitystä liikuntaan liittyvien tietojen 

oppimisen kannalta. Taitojen oppiminen tapahtuu motorisen oppi

misen lainalaisuuksiin nojautuen (ks. esim. Cratty 1964, Robb 

1972, Singer 1968) ja arvojen, asenteiden, normien sekä käyttäy

tymismallien omaksumisessa ovat edellisten ohella keskeisellä 

sijalla sosiaalisen oppimisen eri muodot (esim. Bandura & 

Walters 1964)� Sosiaalisen oppimisen �uodot ovat keskeisiä se

littäjiä myös kuvattaessa harrastuksen kehittymistä kokeilusta 

toimintakokemusten kautta pysyväisluonteisiin motivaatioihin 

pohjautuvaksi toistuvaksi, tietoiseksi toiminnaksi. Sosiaalisen 

oppimisen lainalaisuuksista voidaan tarkastelua edelleen laajen

taa sosialisaatioteorian suuntaan ja tarkastella liikuntaharras

tuksen oppimista osana sosialisaatioprosessia. Harrastuksen 

oppimista kuvataankin seuraavassa lähinnä sosialisaation ja so

siaalisen oppimisen kannalta. Myös harrastuksen kehittymiseen 

vaikuttavien ympäristötekijöide.n tarkastelu pohjautuu pääasias

sa niihin tekijöihin, joilla on todettu olevan merkitystä sosi

aalistumisen kannalta yleensä. 

2.3.2. Sosiaalistuminen ja harrastuksen kehittyminen 

Kun yksilön liikuntaharrastuksen kehittymistä tarkastellaan 
. . 

sosialisaatioprosessin kannalta, on syytä lyhyesti selvittää, 

mitä tarkoitetaan käsitteellä sosialisaatio, josta käytetään 

suomenkielisessä kirjallisuudessa myös muotoja sosiaalistami-

nen ja sosiaalistuminen. Tavallisimmin on sosialisaatiolla 

(kulturaatiolla) ymmärretty tietojen, taitojen ja muiden val

miuksien hankkimista, jotta yksilö tulisi kykeneväksi osallis

tumaan ryhmän tai yhteiskunnan (kulttuuripiirin) toimintaan 

(esim. Brim 1966, Inkeles 1969, King & Kerber 1968, 13, Merton 

1957). Toisinaan taas sosialisaatiota on kuvattu erilaisten 

roolien oppimiseksi (esim. Goslin 1969, 7, Havighurst & Neugarten 

1957, 64, Johnson 1968), jolloin yksilön oletetaan oppivan jat

kuvasti myös uusia rooleja ja kykenevän yhdistelemään niitä. 
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Yhdellä henkilöllä voi siis samanaikaisesti olla hallussaan 
useita rooleja, joiden käyttö riippuu kulloisestakin tilantees
ta. 

Sosiaalistumista liikun·takul ttuuriin tutkittaessa olisi 
siis tärkeätä selvittää niitä tietoja, taitoja, asenteita, nor
meja ja kJyttäytymismalleja, joita tarvitaan liikuntakulttuurin 
toimintaan osallistumisessa (Loy & McPherson & Kenyon 1978). 
·Toisena lähtökohtana voisivat olla erilaiset liikuntakulttuu
rin piirissä esiintyvät roolit, kuten harrastaja, kilpailija,
penkkiurheilija, toimitsija jne. (Kenyon 1969a). Roolisosiaa
lisaatioon pohjautuvaa tutkimusta on liikuntasosiologian alueel
la'tehtykin ja tällöin on lähtökohtana ollut sosiaalinen rooli -
sosiaalinen järjestelmä - lähestymistapa (Greendorfer 1979a,
Kenyon & McPherson 1970). Interaktioon pohjautuvan sosialisaa
t'ioteorian soveltuvuutta urheiluun on myös arvosteltu (Stevens on
1976b) ja tilalle ehdotettu "institutionaalisen sosialisaation"
käsitettä (Stevenson 1976a ja b) sekä ammatinvalintaan pohjau
tuvaa tarkastelua (Wood�an 1977). Esitetyt teoriat soveltuvat
kuitenkin lähes yksinomaan kulttuureihin, joissa urheilun har
rastus on voimakkaasti sidoksissa tiettyihin instituutioihin
(esim. Yhdysvaltain koulu- ja yliopistourheiltit) sekä huippu
urheiluun.

Tämän tutkimuksen tarkoituksena,on selvittää eri ympäris
tötekijöiden yhteyttä niin organisoi�un kuin organisoimatto
mankin liikuntaharrastuksen kehittymiseen, jolloin instituu
tioittain etenevää sosialisaatiotarkastelua on mahdotonta to
teuttaa. Toisaalta kysymyksessä ei ole varsinainen sosialisaa
tiotutkimus siinäkään mielessä� että tiedot, taidot, asenteet 
ja normit eivät ole tämän tutkimuksen varsinaisia tutkimuskoh
teita, vaan ne nähdään joko välituloksina harrastuksen syntymi
sessä tai harrastuksen tuotoksina. 

Myöskään harrastajan roolia siihen liittyvine rooliodotuk
sineen ei ole katsottu tässä yhteydessä mielekkääksi tutkimus-
kohteeksi. Rooli tarkasteluun pohjautuva liik.unta-aktii visuuden 
tutkiminen on sekin asetettu kyseenalaiseksi (Patriksson 1979) 
ja harrastusaktiivisuutta selitettäessä tuntuukin epäolennai
selta pohtia sitä, tapahtuuko harras�am;ne.n tietyn roolin mu
kaisesti vai ei. Snyder ja Speitzer (1979a) bvat kiinnittäneet 
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roolitarkasteluun huomiota käyttäen esimerkkinä tenniksenpelaa
jan roolia, johon näyttää kuuluvan pelaamisen ohella muunmuassa 
pukeutumissääntöjä. Sosialisaatiota koskevaa teoriaa käytetään

kin tässä lähinnä apuna harrastuksen kehittymistä ja siihen vai

kuttavia tekijöitä kuvattaessa. 

Sosiaalisaatiota voidaan kuvata yleisluontoisesti oppimis

tapahtumana, josta kuitenkin vain osa on suunnitelmallisen, tie
toisen kasvattamisen tulosta (Hakkarainen 1978, Takala 1976). 

Yksilö reagoi siis toisaalta tiettyj�n rakenteellisten edelly
tysten vallitessa syntyneisiin tarkoituksellisiin kasvatus- ja 

koulutusärsykkeisiin sekä toisaalta ennalta suunnittelemattomiin 
ärsykkeisiin. Reagointi tapahtuu yksilöllisesti aikaisempien 

kokemusten, henkilökohtaisten taipumusten, päämäärien ja tavoit
teiden perust�ella (Pitkänen 1970). Palautteen ja toistettujen 
reaktioiden tuloksena syntyy uusia päämääriä ja reagointitapoja 
(Takala 1976), mutta myös reagointitottumuksia, joista edelleen 
muodostuu erilaisia.rooleja (Pitkänen 1970). 

Vastaavalla tavalla on kuvattu myös larrastustoiminnan ke
hittymistä. Siinä yksilöön ko�distuu virikkeitä, jotka voivat 
olla peräisin yksilöstä itsestään tai ympäristöstä. Harkinnan 

jälkeen yksilö suorittaa toimintatavan valinnan, kokeilee ja 
saa palautteen. Mikäli toimintatapa tuottaa tyydytystä, sen 
esiintymistodennäköisyys kasvaa, päinvastaisessa tapauksessa 
kiinnostus toimintaa kohtaan laimenee (Ruohotie 1976, 27-29). 

Pelkästään kulttuuriperinnön siirtämiseen rajoittuvaa so
sialisaatiokäsitystä on kuitenkin arvosteltu siksi, että täl

löin ilmiö nähdään yksinomaan säilyttävänä ja sosiaalistuva yk
silö passiivisena vastaanottajana (esim. Aalto 1975, Bailey 
1977). Niinpä määritelmiä on pyritty täydentämään sisällyttä

mällä niihin kulttuurin edelleenkehittäminen (Marin & Määttä & 

Lillberg & Jalkanen 1971, Mitchell 1980b, Pitkänen 1970, Takala 
1965, 1974), korostamalla tapahtuman vuorovaikutusluonnetta 
(Takala 197 4, 1976) sekä, yksilön luovaa, aktiivista panosta 

sosiaalistumisessa (Boscllowitsch 1970, Koroljew & Gmurman 1972, 
Takala 1974, Rauste - von Wright ym. 1976). Mead in (1972) mu-. 

kaan voidaankin erottaa kolme eri sosialisaatiomallia sen mukaan, 
mikä on uuden sukupolven asema itse prosessissa. 
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Kuten aikaisemmin on jo todettu, myös harrastuksen kehitty

minen on syytä nähdä yksilön kannalta aktiivisempana tapahtuma

na kuin vain ympäristötekijöiden vaikutuksia vastaanottavana 

omaksumisena. Harrastuksen oppimisessakin on syytä korostaa 

perinteisten vahvistamiseen pohjautuvien oppimisteorioiden 

ohella yksilön luovaan toimintaan perustuvaa oppimista, omaa 

aktiivisuutta ja itsenäistä päätäntää (ks. esim. Boschowitsch 

1970, Jiltting 1978, Patriksson 1979), Tämä merkitsee yksilön 

omakohtaista panosta tavoitteiden asettamisessa, virikkeiden 

luomisessa ja etsinnjssä, toimintatapojen valinnassa sekä myös 

reaktioissa ja toimintakokemuksissa. 

Erityisesti liikunnallisen käyttäytymisen ollessa kysymyk

sessä on tärkeätä ottaa huomioon vahvistamalla tapahtuvan oppi

misen ohella myös jälj i tteleniällä ja samastumalla tapahtuva 

m�llioppiminen (esim. Bandura & Walters 1964). Tällöin jonkun 

henkilön liikuntaharrastus voidaan nähdä käyttäytymismallina, 

joka ärsykkeen tarjonnan ohella toimii imitoimis- tai identi

fioimiskohteena sekä saattaa tarjota myös sijaisvahvistuksia 

(Bandura & Ross & Ross 1963) esimerkiksi urheilumenestyksen 

muodossa. 

Vahvistamalla oppimisen ja mallioppimisen ohella on so

siaalista oppimista todettu tapahtuvan myös ryhmän jäsenyyteen 

liittyvän toiminnan välityksellä (esim. Collins 1970, Kelvin 

1969, Perkins 1969). Tämä erityisesti: henkilöiden välistä vuo

rovaikutusta korostava ilmiö voitanee rinnastaa myös sosiolo

giassa esitettyyn käsitteeseen "tartuntavaikutus" (Valkonen 

1970), Näin voidaan paljolti olettaa opittavan esimerkiksi ne 

asenteet, normit ja arvostukset, jotka säätelevät liikuntahar

rastusta. 

Vuorovaikutusta korostava sosiaalisaatio merkitsee paitsi 

sitä, että lapsetkin vaikuttavat vånhempiinsa (Goslin 1969, 

Luolaja 1979, Takala 1974), myös prosessin jatkuvuutta. Sosia

lisaatio, kuten harrastuksen kehittyminenkään eivät siis rajoi

tu vain lapsuuteen ja nuoruuteen, vaikka näillä ikävaiheilla 

epäilemättä on kehityksen kannalta keskeinen osuus, vaan jatku

vat läpi elämän (ks. esim. Jtitting 1978, Liljeström 1973, 

Patriksson 1979, Snyder & Spreitzer 1978a). Liikuntaan sosiaalis

tumisessa ongelmaksi onkin koettu se, että iän mukana osallistu-
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jien määrä vähenee, jolloin olisi syytä selvittää myös desosia

lisaatiota (Loy & al. 1978, 244) ja aversiivista sosialisaatio

ta (Snyder & Spreitzer 1978a, 62). 

2.3.3. Ympäristötekijät oppimisprosessin osana 

Ympäristötekijöillä tarkoitetaan tässä kaikkia niitä yksilön 

fyysiseen ja sosiaaliseen ympäristöön liittyviä ominaisuuksia, 

jotka tavalla tai toisella säätelevät yksilön liikuntaharras

tuksen kehittymistä. Tällaisina tekijöinä voidaan pitää juuri 

sosiaalisaatioon osallistuvia tekijöitä. Lapsuuden aikaisen 

sosialisaation kannalta merkittävinä on pidetty mm. seuraavia 

tekijöitä: vanhemmat, perheen sosiaalinen rakenne, toveriryhmä, 

koulu, uskonto, formaaliset organisaatiot, asuinympäristö, so

siaaliluokka ja joukkotiedotus (esim. McCandless 1969, Loy & 

McPherson & Kenyon 1978). Viime aikoina on erityisesti koros

tettu myös päivähoitopaikan osuutta pikkulasten sosialisaatios

sa (esim. Siren-Tiusanen 1978). Kouluiän jälkeen merkittäviä 

sosiaalistajia ovat lisäksi ainakin työympäristö ja puolustus

laitos, mutta tässä tutkimuksessa tullaan pääasiassa keskitty

mään lapsuuteen ja kouluikään liittyviin vaikuttajiin. 

Edellä esitetty luettelo kuvasi sosialisaation kannalta 

merkittäviä tekijöitä yleensä. Tarkasteltaessa mainittujen te

kijöiden merkitystä liikuntaharrastuksen kehittymisen kannalta, 

voidaan vertailun vuoksi käyttää myös- Anderssonin (1969, 

Andersson & Ekholm 1971) sekä Aggestedtin ja Tebeliuksen (1977) 

laatimia nimenomaan vapaa-ajan harrastuksiin soveltuvia malle

ja nuoren ja hänen ympäristönsä välisestä vuorovaikutuksesta 

tai Kenyonin ja McPhersonin (1970) sekä Martensin (1975) saman

tapaisia, urheiluun sosiaalistumista kuvaavia malleja •. Näissä 

malleissa kotiin on yhdistetty vanhemmat, perheen sosiaalinen 

rakenne ja sosiaaliluokka, uskonto on jäänyt pois ja vapaa-ajan 

ympäristö on käsitetty suppeammin pelkästään toveripiiriksi. 

Vaikka formaalisilla vapaa-ajan organisaatioilla, kuten 

urheiluseuroilla on ilmeisesti merkittävä osuus harrastuksen 

kehittymisessä, voidaan se sijoittaa myös muiden liikuntaharras-
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tusta kuvaavien ominaisuuksien yhteyteen, koska urheiluseuraan 

kuuluminen on jo sinänsä osoitus tietystä harrastuksesta. Asuin

ympäristön taas voidaan katsoa kuuluvan laajempaan kokonaisuu

teen "yleinen taloudellinen ja kulttuuriympäristö" (Andersson 

1969, 53). 

Edellä lueteltujen tekijöiden yhteys liikuntaharrastuksen 

kehittymiseen voi olla varsin erilainen. Sosiaaliseen lähiym

päristöön;kuuluvat tekijät (socialization agents), kuten van

hemmat,. sisarukset, opettajat ja ystävät, ottavat itse osaa var

sinaiseen oppimisprosessiin. Tämän on todettu tapahtuvan joko 

vahvistamalla tai antamalla malleja havainnointia, jäljittelyä ja 
, ·  

samastumista varten (Kenyon & McPherson 1970, Orlick 1974, 

Patriksson 1979). Edellä kuvattuun oppimisteoreettiseen tarkas

teluun perustuen voidaan mainittujen henkilöiden olettaa vaikut
tavan kolmannellakin tavalla, virikkeitä tarjoamalla, "saatta

malla lapset tietynlaisille kokemuksille alttiiksi" (Takala & 

Takala 1980, 39). Osa sosiaalisista tekijöistä sekä taloudelli

set ja fyysiset tekijät toimivat ensisijaisesti oppimisolosuh

teita säätelevinä tekijöina, joskin niillä saattaa sellaisenaan

kin olla yhteys myös oppimistapahtumaan, erityisesti niihin toi

mintakokemuksiin, joita liikuntaharrastuksesta saadaan. 

Liikuntaharrastukseen vaikuttavia ympäristötekijöitä voi

daan myös luokitella sen mukaan, miten läheisesti ne liittyvät 

liikuntaan sinänsä. Milstein (1971) .on luokitellut liikunt_aan 

kohdistuviin asenteisiin vaikuttavia tekijöitä ja jakanut ne 

kokonais- (total), perus- (basic) ja erityistekijöihin (spesific). 

Kokonaistekijät, kuten tuotantosuhteet, poliittinen järjestelmä 

ja kulttuuri ovat niin laaja-alaisia muuttujia, ettei niitä voi

da varioida tämäntyyppisessä tutkimuksessa. Sen sijaan peruste

kijät kuten elinolosuhteet, materiaaliset edellytykset, sosiaa

linen asema jne. ovat tyypillisiä tämän tutkimuksen ympäristö

tekijöitä. Erityistekijät taas liittyvät nimenomaan liikunta
kulttuuriin ja liikunnallisiin ominaispiirteisiin. Samaan tapaan 

on perheen vaikutusta yksilön yleiseen persoonallisuudenkehityk

seen kuvannut Herrmann (1960, 358) jaotellessaan perhettä kuvaa-

vat tekijät perheen luonteeseen, perheen rake�teeseen ja yksi-

tyisten perheenjäsenten persoonallisuuteen. 

Edellä esitettyä jakoa perus- ja erityistekijöihin voidaan 

siis käyttää myös kuvattaessa yksittäisten tekijöiden (esim., kodin)

vaikutusta harrastuksen oppimiseen. Tällöin perustekijät muo

dostavat sen sosiaalisen, taloudellisen ja fyysisen perustan 

(esim. perheen sosioekonominen asema), jolle erityistekijät ra

kentuvat. Erityistekijät taas voidaan luokitella edellä esite-
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tyn oppimis- ja sosialisaatioteorian pohjalta siten, että tar

kastellaan liikunnallisten virikkeiden ja liikunnallisten käyt

täytymismallien esiintymistä sekä liikuntaharrastukseen liitty

vää vahvistamista kussakin harrastukseen vaikuttavassa ympäris

tötekijässä erikseen. 

2.4, Liikuntaharrastuksen kehittymiseen vaikuttavat 

ympäristötekijät 

2.4.1. Kotitaustan yhteys liikuntaharrastuksiin 

Lapsuuden kotitaustan yhteyttä nimenomaan aikuisiän liikunta

harrastuksiin on tutkittu varsin vähän. Sen sijaan on olemassa 

lukuisia tutkimuksia kodin ja lapsen senhetkisten liikuntahar

rastusten välisistä suhteista. 

Perheen sosioekonomisen aseman ja lasten liikunta- ja ur

heiluharrastusten välistl yhteyttä tutkittaessa on muualla Eu

roopassa todettu ylempien yhteiskuntaluokkien lasten harrasta

van yleensä enemmän liikuntaa ja urheilua kuin alempiin yhteis

kuntaluokkiin kuuluvien (esim. Aggestedt & Eriksson 1971, 

Engström 1973, Nigg & Heiderich 1968, Petrovic 1976, Stensaasen 

1977), joskaan erot eivät aina ole olleet kovin selviä (Pat

riksson 1979). 

Suomessa on vastaavanlaisia havaintoja tehty ulkoiluhar

rastuksen (Allardt ym. 1958) sekä tyttöjen liikunta- ja ul-

koiluharrastuksen suhteen (Kiviaho 1971). .Sen sijaan poikien 

ryhmässä on päinvastoin alempiin yhteiskuntaluokkiin kuuluvat 

todettu aktiivisemmiksi liikunnan ja urheilunharrastajiksi 

(Kiviaho 1971, Telama 1970a), Urheiluseuraan kuuluminen taas 

näyttää olevan yleisintä ylempien yhteiskuntaluokkien lapsilla 

(Kiviaho 1971), joskin ammattitaitoisen työväestön lapset ovat 

myös ainakin aikaisemmin olleet keskimääräistä useammin seuro

jen jäseniä (Allardt ym. 1958). Viimeaikaiset tulokset ovat 

kuitenkin osoittaneet, että sosioekonomisen aseman yhteys las

ten liikuntaharrastukseen heikkenee iän mukana ja että selvim

min erottuvat ainoastaan maanviljelijäväestön lapset, jotka har

rastavat muita vähemmän liikuntaa (Laakso & Telama 1978). Toi-
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saalta lapsuudenkodin sosioekonomisen aseman on kuitenkin ha
vaittu selittävän varsin hyvin nuorten miesten terveyskäyttäy-

. . . 

tymistä, liikuntaharrastus mukaan lukien, vielä kutsuntaiässä

kin (Kannas 1979). 
Selvempiä kuin erot liikunta- ja urheiluharrastuksen koko

naismäärässä ovatkin olleet yksittäisten liikuntamuotojen har
rastuksessa havaitut eroavuudet eri yhteiskuntaluokkiin kuulu
vien lasten välillä. Ymmärrettävästi ylempien yhteiskuntaluok
kien lajeiksi niin �uomessa:kuin muuallakin ovat osoittautuneet 
yleensä kalliita välineitä vaativat liikuntamuodot, kuten pujot
telu, vesihiihto, purjehdus ja tennis (Aggestedt & Eriksson 
1971, Engström 1973, Telama 1972, von Euler 1953). Myös jää

kiekon on todettu olevan yleisempää ylempien yhteiskuntaluok
k�en lasten keskuudessa kuin muiden (Telama 1972). Alempiin 

kerrostumiin kuuluvien suosiossa taas näyttäisi olevan erityi
sesti }alka- ja lentopallo sekä voimailulajit (Aggestedt & 
Eriksson 1971, Engström 1973, Kivia.ho 1971, Lfischen 1963, 

Telama 1972). 
Kodin sosioekonominen asema on lapsen liikunnallisuuden 

kannalta keskeinen tekijä erityisesti siksi, että taloudelli
set tekijät saattavat asettaa rajoituksia harrastusmahdollisuuk

sille. Toisaalta eri yhteiskuntaluokkien kesken voi esiintyä 
eroja myös sosiaalistamistavoissa sek\ä asennoitumisessa liikun
taan. Perhetutkimuksissa onkin viime aikoina voimakkaasti ko
rostettu vanhempien kasvatustietoisuuden ja -asenteiden sekä 
vuorovaikutukseen per�stuvan sosialisaation riippuvuutta per
heen rakenteesta, elinehdoista sekä yhteiskunnasta yleensä 
(Alanen & Luolaja & Pölkki & Takala 1978, Eskola &,Kortteinen 
& Roos 1978, Liljeström 1973, Rauste - von Wright ym. 1976, 
Takala 1979). Vanhempien sosiaalisella asemalla, ammatilla ja 
koulutuksella on kuitenkin empiirisesti havaittu varsin vähän 
yhteyksiä vanhempien kasvatustoimenpiteisiin (Luolaja 1978) ja 
kulttuur;toimintojen välittymiseen perheessä (Eskola ym. 1978). 
Sen sijaan kodin sijainnin, perheen koon, eheyden ja työaika

rakenteen sekä lapsen aseman sisarusparvessa on todettu heijas
tuvan perheen vuorovaikutuksen laatuun (Alanen ym. 1978, Luo

laja 1978), lapsen kehitysehtoihin (Nummenmaa 1978) ja kulutus
menoihin (Suominen 1979). Onpa muualla havaittu auton omistuk-
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senkin olevan yhteydessä perheen vapaa-aj anviettotapoihin ammat- .. 

tiasemasta riippumatta (Young & Willmott 1973). Vuorovaikutuk

sen laadun ja perhesuuntautuneisuuden taas on edelleen todettu 

näkyvän lasten harrastuksissa yleensä (Eskola ym. 1978), terveys

käyttäytymisessä (Pratt 1976) sekä myös suoraan liikuntaharras

tuksissa (Kannas 1979). 

Liikuntaharrastuksenkaan kannalta ei sosioekonominen asema

liene ainoa merkittävä kodin piirissä vaikuttava perustekijä. 

Niinpä esimerkiksi jomman kumman vanhemman puuttwnis�n on to

dettu olevan yhteydessä tyttöjen vähäisempään liikuntaharrastuk

seen (Aggestedt & Wasselius 1971). 

Sisarusten lukumäärän ja sukupuolen sekä lapsen syntymäjär

jestyksen yhteyttä liikuntaharrastuksiin on pyrkinyt selvittä-
. . 

mään erityisesti Landers (1979) esittämällä perheen rakennetta, 

sukupuolirooleja ja liikunnallista aktiivisuutta koskevia hy

poteeseja. Empiiriset havainnot ovat osoittautuneet varsin 

ristiriitaisiksi. Toisaalta on saanut tukea vanhemman sisa

ruksen jäljittely-hypoteesi, mutta myös vastakkaisuus-hypotee

si on saanut vahvistusta erityisesti naisilla (Landers 1970 ja 

1971) ja tuloksiin on lisäksi vaikuttanut sisarusten sukupuo-

li (Landers 1979). Toisinaan taas ei ole havaittu mitään yh

teyttä lapsen syntymäjärjestyksen ja liikuntaharrastuksen vä

lillä (Greendorfer 1979b). Viime aikoina onkin korostettu si

tä, että kysymys on huomattavasti monimutkaisempi kuin aikaisem

min on oletettu (Landers 1979), joten tarvitaan lisää teoreet

tisesti hyvin suunniteltuja tutkimuksia asian �elvittämiseksi 

(Loy ym. 1978). 

Yksiselitteisiä tuloksia on kuitenkin saatu siitä, että 

esikoiset osallistuvat muita vähemmän vaarallisiin urheilula

jeihin, kuten jääkiekkoon, amerikkalaiseen jalkapalloon, rug

byyn, painiin tai vuoristokiipeilyyn (ks. esim. Casher 1977, 

Landers 1979, Nisbett 1968, Yiannakis 1976), Toisaalta myös 

kilpaurheilussa vaadittavaan saavutusorientoituneisuuteen 

(Landers 1979) sekä sukupuoliroolien oppimiseen urheilussa 

(Greendorfer 1978) saattaa syntymäjärjestyksellä ja sisarusten. 

sukupuolella olla merkitystä. Suoranais.ta yhteyttä perheen 

lapsiluvun ja lasten liikuntaharrastusten välillä ei sen si

jaan ole havaittu (Aggestedt & Wasselius 1971, Ruffer 1965), 
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Edellä kuvjttujen rakennetekijöiden (perust�kijöiden) 
ohella läheisemmin liikuntaharrastuksen kehittymiseen kohdistu
vaa tutkimusta voidaan katsoa edustavan selvitysten, joissa on 
pyritty tarkastelemaan kodin liikunnallisuuden ja lasten lii
kuntaharrastusten yhteyksiä. Tällöin on yleensä tiedusteltu 
vastaajan arviota isän ja äidin kiinnostuksesta liikuntaa koh
taan tai heidän liikuntaharrastustaan. Sen jälkeen on tarkas
�eltu näiden arvioiden korrelaatioita henkilön omiin harras
tuksiin tai kiinnostukseen eri elämänvaiheissa. Yleisesti ot
taen riippuvuus on havaittu �ositiiviseksi ja korrelatiivises-
ti saatu selitysprosentti on vaihdellut 10-30 \ silloin, kun 
selittäjänä on ollut koko perheen liikunnallisuus (Aggestedt 
& Eriksson 1971, Aggestedt & Wasselius 1971, Greendorfer & 

Lewko 1978, Kay & al. 1912, Kenyon 1969b, Kenyon & McPherson 

19·78). Yksittäisten perheenjäsenten vaikutuksia tutkittaessa 
vastaavat luvut ovat olleet kuitenkin vain 1-8 \, niin harras
tuksia kuin asenteitakin v�rtailtaessa (Magill & Ash 1979, 
M�lcher & Sage 1978, Pat.riksson 1979). Vaikka kodin liikunnal
lisuuden onkin näissä tarkasteluissa todettu selittävän lapsen 
liikuntaharrastuksia, sitä ei ulkomaisissa tutkimuksissa ole 
yleensä pidetty kaikkein tärkeimpänä sosiaalistajana (Greendorfer 
1977, Kenyon & Knoop 1978, Kenyon & McPherson 1973). Kodin mer
kitystä onkin korostettu erityisesti yarhaislapsuudessa, liikun
taan tutustumisvaiheessa (Bain 1980, Loy ym. 1978, Snyder & 
Spreitzer 1978a ja b) sekä joissakin erityistapauksissa, kuten 
tiettyjen lajien naisurheilijoilla ja penkkiurheiluun sosiaalistu
misessa (Greendorfer 1979a). Tulosten on havaittu riippuvan suu
resti siitä ikävaiheesta, johon tutkimus on kohdistunut 
(Greendorfer .1977, Kenyon & McPherson 1973), lapsen sukupuolesta 
(Greendorfer & Ewing 1979, Kenyon & McPherson 1978, Patriksson 
1979, Spreit�er & Snyder1976� rodusta (Greendorfer & Ewing 1979), 
liikuntamuodoista, jotka ovat tarkastelun kohteena (Greendorfer 
1979a), siitä, otetaanko huomioon vanhempien-harrastus myös 
ennen lapsen syntymää (Magill & Ash 1979) sekä siitä, tarkas
tellaanko vanhempien asennoitumista liikuntaa� yleensä vai erik
seen mallikäyttäytymistä ja kannustavaa suhtautumista lap-
sen harrastuksiin (Kenyon & McPhersön 1978, Patriksson .1979). 
Kokonaiskuvaa onkin pidetty varsin hajanaisena (Green-
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dorfer 1979a)ja kun vielä kulttuurierot ovat varsin selviä 

(Kenyon & McPherson 1978), on ilmeistä, ettei muualla saatuja 

tuloksia voida sellaisenaan soveltaa Suomen oloihin. 

Tämäntyyppisiä korrelaatiotutkimuksia voidaan tietenkin 
arvostella myös sillä perusteella, että vanhempien liikunnalli
suutta on arvioinut sama henkilö, jonka omaakin liikunnallisuut

ta on mitattu. Lisäksi joissakin perhetutkimuksissa yleensäkin 
on todettu eri henkilöiden antamien samaa asiaa koskevien vas

tausten poikkeavan jonkin verran toisistaan, mm. roolisidon
naisuuksien takia (Marin 1979, Pratt 1�76). Vanhempien ja las

ten liikuntaharrastusten välillä on kuitenkin havaittu olevan 

riippuvuutta myös silloin, kun vanhemmat ovat täyttäneet oman 
erillisen lomakkeensa (Laakso 1969, Telama & Laakso 1981). 

Rufferin (1965) tutkimien nuorten miesten joukossa harrastusten 
riippuvuus vanhemmista tosin näytti pitävän paikkansa vain isän 
suhteen. Sen sijaan molempien vanhempien kannustuksella havait

tiin olevan yhteytt� poikien myöhempiin harrastuksiin silloin, 
kun kannustusta tiedusteltiin vanhemmilta itseltään. Edelleen 

Ruffer (1965) havaitsi positiivisen yhteyden vanhempien veljien 
liikunnallisen aktiivisuuden ja henkilön omien harrastusten vä

lillä. 
Kodin liikunnallisuuden merkitystä erityisesti lasten har

rastusten alkuunpanijana korostavat myös selvitykset, joissa 
henkilö itse on arvioinut liikuntaharrastuksensa tai urheilu

seuratoimintansa alkuperää ja todennut kodin tärkeimmäksi vai

kuttajaksi. Tällaisia tapauksia on ollut 10-38 \ ajankohdasta, 
maasta ja kysymistavasta riippuen (esim. Greendorfer 1979a,

Mftller 1961, Nigg & Heiderich 1968, Smith 1979). Huomattavasti 
korkeamman prosenttiluvun (53-61 \) ovat saaneet Pratt (1976) 

sekä Nadori ja Szilasi (1976) tiedustellessaan, ovatko vanhem
mat antaneet yleistä informaatiota tai tietoista ohjausta sii

tä, milloin ja miten liikuntaa tulee hårjoittaa. Samaan tapaan 

on kysytty lasten esikuvia urheilussa, jolloin vanhempien osuus 
on jäänyt varsin vähäiseksi (1 \ tai alle). Sen sijaan vanhem

mat on koettu kaikkein tärkeimmiksi (72 \) silloin, kun on tie
dusteltu, ''kuka ilahtuu urheilusuorituksi.stasi" (Gras 1974). Li

säksi ovat tutkimukset korostaneet kodin osuutta vapaa-ajan 
vieton ohjaamisessa yleensä (esim. Alanen ym. 1978, Rostock 
1971, Sparenberg 1966, Wonneberger 1971). 
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Suomessa on lapsuuskodin merkitystä aikuisiän liikuntahar

rastuksen kannalta tarkasteltu ainoastaan METELI-tutkimuksen 

(1975) yhteydessä. Tällöin on todettu, että perheenjäsenten, 

erityisesti isän ja sisarusten kilpaurheiluharrastus on yhtey

dessä aikuisiän liikunta- ja ulkoiluharrastuksiin sekä naisil

la että miehillä. Yhteyksien todettiin olevan jossain määrin 

voimakkaampia työläisten keskuudessa toimihenkilöihin verrat-

tuna. Sen sijaan isän ammatin arvostus ei näyttänyt korreloi-

van yksinään aikuisiän liikuntaharrastukseen kovin voimakkaas-

ti, mutta tuli kyllä' esiin monimuuttujaisessaJ•regressioanalyy

sissa, pääasiassa ulkoiluharrastuksen kanssa. Lisäksi isän 

kilpaurheiluharrastus lisäsi aikuisiän urheiluseurajäsenyyden 

to4ennäköisyyttä, erityisesti miehillä ja nimenomaan SVUL:oon 

ja TUL:oon kuulumisen osalta. Sen sijaan kuntourheilujärjes

töihin kuulumisessa ei vastaavaa riippuvuutta ollut havaitta

vissa. 

Vaikka vanhempien ja lasten liikuntakäyttäytyminen siis 

korreloivatkin keskenään positiivisesti, ei korrelaatiota ole 

syytä tulkita yksiselitteisesti mallioppimisteorian avulla 

(Paronen & Eskola & Rimpelä 1978), • Mekanismi on huomattavasti 

monimutkaisempi ja myös lapsi saa perheen sisäisessä vuorovai

kutusprosessissa aikaan jotakin (Luolaja 1979), Nimenomaan 

harrastus toimintaa kuvattaessa on myö,s syytä korostaa sitä, 

että harrastuksia on yleisesti pidetty lapsen ja nuoren "omana" 

asiana. Tämä näkyy muun muassa siinä, että vanhempien kasva

tusasenteita tutkittaessa juuri harrastusten valintaa on pidet

ty tärkeimpänä lapsen itsenäisen päätännän kohteena (Hakkarainen 

1978). 

Vanhemmat voivat myös vaikuttaa "liikaa" lastensa liikunta

harrastuksiin. Ikäkausiurheilun ongelmista keskusteltaessa on 

varsinkin ulkomailla kiinnitetty erityistä huomiota "yli-innos

tuneisiin" vanhempiin (Mclntyre 1976), joiden ansiosta urheilus

ta saattaa tulla koko perheen ainoa elämänsisältö (Kemper & 

Prenner 1974). Lisäksi tällaiset vanhemmat helposti kohdista

vat lapsiinsa liian suuria vaatimuksia (Mclntyre 1976, Orlick 

& Botterill 1976), jotka toteutumattomina vaikuttavat pikemmin

kin kielteisesti liikuntaharrastuksen kehittymiseen. Suomessakin 

on tutkittu ikäkausiurheilijoiden perhetaustaa ja todettu lapsen 

urheiluharrastuksen vaikuttavan yhtenäistävästi, joskin myös yksi� 

puolistavasti perheen toimintoihin (Vanhalakka-Ruoho 1981). 



35 

Yhteenvetona voitanee kuitenkin sanoa, että koti on keskei

nen lasten liikuntaharrastuksiin vaikuttava tekijä, vaikkei yksi

tyiskohtaisia vaikutusmekanismeja toistaiseksi tarkkaan tunne

takaan. Kodin vaikutusten tutkimiseen näyttää liittyvän metodi

sia ongelmia, sillä pitkittäistutkimukset liikuntaharrastuksen 

kehittymisestä puuttuvat. Retrospektiivisesti saatuja yhteyksiä 

tutkittaessa on syytä korostaa sitä, että ne kuvaavat nimenomaan 

vastaajan omia kokemuksia, joilla tosin saattaa olla jopa kes

keisempi sija liikuntaharrastuksen kehittymisessä kuin objektii

visilla tosiasioilla. 

2.4.2. Koulutaustan yhteys liikuntaharrastuksiin 

Vaikka liikuntakasvatuksen yhdeksi päätavoitteeksi on hyväksyt

ty jatkuvan liikuntaharrastuksen edistäminen (POPS II 1970, Lu

kion opetussuunnitelmakomitean mietintö 1977), on tämän tavoit

teen toteutumisen tutkiminen ollut vähäistä. Koulutustason yh

teyttä liikuntaharrastuksiin on tosin selvitelty ulkomaisissa 

tutkimuksissa ja todettu se positiiviseksi (esim. Hobart 1975, 

Kenyon 1966, Robinson 1967, Wohl 1969, 1976). Myös Suomessa 

on havaittu samansuuntainen riippuvuus (Laakso 1979b, METELI 

1975, Nurminen 1969a, Vuori & Sievers 1975), joskaan se ei aina 

ole ollut täysin suoraviivainen(Laakso 1979b, Nurminen 1969a).· 

Yhteyden voidaan ajatella syntyvän toisaalta siitä, että koulu

tuksen avulla saavutetaan parempi sosioekonominen asema, jolla 

edelleen on havaittu olevan yhteyksiä liikuntaharrastuksiin. 

Toisaalta enemmän koulutetut ovat myös saaneet enemmän liikunta

kasvatusta, joten riippuvuus voi saada alkunsa myös tätä kautta. 

Suomalaisessa vanhassa rinnakkaiskoulujärjestelmässä tulosta 

saattoi vielä vahvistaa ammattikoulutettujen liikunnanopetta

jien sijoittuminen pääasiassa oppikoululaitokseen, siis muuten

kin enemmän liikunnanopetusta saavien oppilaiden ohjaajiksi. 

Vielä voidaan ajatella koulutuksen jo sinänsä luovan paremmat 

edellytykset, esimerkiksi liikuntaharrastuksen kehittymiselle 

tarpeellisten tietojen hankkimiselle. Koulutuksen ja sosioeko

nomisen aseman suhdetta on pyritty jossain määrin selvittämään, 

mutta tulokset eivät ole olleet täysin yksiselitteisiä. Ammat

tiaseman vakiointi on toisinaan hävittänyt koulutuksen ja lii

kuntaharrastuksen välisen yhteyden lähes kokonaan (naisilla) 

tai ainakin osittain (miehillä) (METELI 1975). Toisinaan taas 
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koulutus on osoittautunut merkittäväksi liikuntaharrastuksen 
selittäjäksi ammattiasemasta riippumatta (Laakso 1979b). 

Tarkkoja päätelmiä koulutuksen vaikutuksesta liikunta
harrastukseen on.vaikeata tehdä niidenkään tutkimusten pohjal
ta, joissa on verrattu erilaisia kouluja käyvien oppilaiden 
vapaa-ajan harrastuksia (esim. Andersson 1969, Grip & Orehag 
1968, L�akso 1978, Saunders & Witherington 1970, Wragg 1968). 
�ämä, samoin kuin tiedot liikuntaharrastuksen vähene-
misestä koulun loppumisvaiheessa (Engström 1978, Hendry 1976, 
Laakso & Telama 197�), osoittavat koulutuserojen syntyvän jo 
huomattavasti ennen aikuisikää. Koulu-uran onkin todettu se
littävän varsin hyvin terveyskäyttäytymisen kehittymistä nuo
ruusiässä (Rimpelä 1980). Tällöin on mukana ollut myös koulu
menestys, jonka yhteyttä koululaisten liikuntaan on tutkittu 
varsinkin Yhdysvalloissa varsin laajasti ja todettu se pääpiir
teissään positiiviseksi (ks. esim. Davis & Cooper 1934, Loy 
& al. 1978, Snyder & Spreitzer 1978a). Suomessa ei riippuvuus 
koulumenestyksen ja liikuntaharrastuksen välillä ole osoittau
tunut täysin suoraviivaiseksi, tosin perussuuntaukseltaan po
sitiiviseksi (Laakso & Telama 1978). 

Koulutuksen on todettu olevan yhteydessä myös urheilu
seurajäsenyyteen siten, että enemmän koulutusta saaneet ovat 
muita useammin seuran jäseniä aikuis�ässä (METELI 1975, Se.ppä
nen 1972), joskaan yhteys ei kaikin o�in ole ollut täysin suo
raviivainen. Vielä selvempi on ollut yhteys koulutuksen ja 
järjestövalinnan välillä miehillä, kun enemmän koulutusta saa
neiden on todettu kuuluvan muita useammin SVUL:oon ja vähemmän 
koulutusta saaneiden TUL:oon (METELI 1975, Seppänen 1972). 
Naisten ryhmässä ei koulutettujen keskuudessa havaittu eroja 
eri järjestöihin kuulumisessa, mutta vähemmän koulutusta saa
neiden joukossa yhteys oli samansuuntainen kuin miehillä, jos
kaan ei yhtä selvä (METELI 1975). Erityisesti viimeksimainit
tuihin yhteyksiin kytkeytyvät monin tavoin koulutuksen, sosio
ekonomisen aseman ja poliittisen mielipiteen väliset riippuvuu
det, niin että järjestövalinnan tulkitseminen koulutuksen pe
rusteella tapahtuvaksi on varsin uskallettua. 

Koulun liikuntakasvatuksen vaikutuksia vapaa-ajan liikunta
toimintaan ja erityisesti kouluiän jälkeiseen liikuntaharrastuk-
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seen on ulkomailla pyritty tehostamaan erilaisin toimenpitein. 
Pääpiirteissään nämä toimenpiteet vast�a\Tat Pe-r1:1s�ou�un opetus
.suunnitelmassa (POPS II 1970, 292-293) esitettyjä jatkuvan liikun
taharrastuksen välitavoitteita, tietojen antaminen, tutustuttami� 
nen eri liikuntamuotoihin, perustaitojen opettaminen, oman 
harrastusmuodon valintaan ohjaaminen sekä monipuolisten ja miel
lyttävien kokemusten saaminen. Näiden lisäksi on erityisesti 
korostettu opetussuunnit•telun tehostamista jatkuvan harrastuksen 
suunnassa (Brodtmann & Kleine-Tebbe l974, Snyder & Spreitzer 
1978a)ja opetuksen intergroimista nykyistä paremmin koulun ulko
puoliseen elämään. Tällä tarkoitetaan.toisaalta lapsen senhet
kisen leikki- ja liikuntakulttuurin huomioonottamista liikunnan
opetuksessa sekä toisaalta sellaisten tilanteiden ottamista esiin 
opetuksessa, _jotka ovat tyypillisiä koulun jälkeiselle, vapaa

ajan liikuntaharrastukselle (Bain 1980, JOtting 1978). Edelleen 
on haluttu integroida liikunnanopetusta nykyistä tehokkaalllllin

terveyskasvatukseen sekä edistää "sosiaalista liikunnanharras
tusta" totuttamalla oppilaat jo kouluaikana ystäväryhmässä har
rastamiseen (Bain 1980). Mallioppimisen osuutta on myös paino
tettu ja erityisesti haluttu t•arjota huippu-urheilijoiden rin
nalla myös ei-kilpailullisia harrastajaesikuvia (Bain 1980, 
Snyder & Spreitzer 1978a). Tällaiseksi malliksi on tarjottu 
myös liikunnanopettajaa (Darst 1978), mutta vain 8 \ oppilaista 
on ilmoittanut liikunnalliseksi esikuvakseen liikunnanopettajan
sa (Gras 1974). Huomiota ansaitsee myös JOttingin (1978) esit
tämä ajatus siitä, että ihminen on oppivainen koko ikänsä ja 
siksi liikunnanopetuksessakin tulisi oppilaita kasvattaa hankki
maan ja omaksumaan uutta tietoa kouluajan jälkeenkin. Lisäksi 
on järjestelmällisten oppikurssien avulla koetettu aikaansaada 
koulun ulkopuolisen liikuntaharrastuksen lisääntymistä tai myön
teisiä asenteita liikuntaa kohtaan (esim. Blatnik 1969, Kidd 
1971). Eri toimenpiteiden aikaansaamat tulokset ovat kuitenkin 
olleet kovin vaihtelevia. 

Ulkomaisissa tutkimuksissa on myös verrattu koulussa ope
tettuja liikuntamuotoja niihin, joita koululaiset harrastavat 
vapaa-aikanaan tai kouluiän jälkeen. Tällöin on havaittu, et
teivät nämä lajivalikoimat vastaa toisiaan, vaan riippuvuus kou
lussa opetettujen lajien ja koulun jälkeen harrastettujen lajien 
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�älillä on.heikko (Allot 1966, Ruckenbauer 1976, Smallbridge 
1967, Talamini 1971). Myös liikuntatunneilla mieluisimmin har
rastettujen liikuntamuotojen ja vapaa-aikana harrastettujen la
jien välillä on todettu jonkin verran eroja (Juvonen 1970, 
Lohmann 1967). 

Kiintoisan kysymyksen muodostaa liikunnasta annettllva arvo
sana. Sandström (1966) nimittäin havaitsi kouluaikaisen lii
kuntanumeron ennustavan opiskelijan liikuntaharrastusta. Puron
takanen (1972) sen sijaan totesi liikuntanumeron olevan yhteydes
sä pääasiassa kilpaurheilun harrastamiseen opiskeluaikana. 

Selvityksissä, joissa henkilöltä itseltään on kysytty lii
kuntaharrastuksen syntymiseen vaikuttaneita tekijöitä, ovat tu
lokset vaihdelleet suuresti. Niinpä koulun vaikutus on toisi-
naan todettu kotia vähäisemmäksi (esim. Greendorfer 1977, 
Nadori & Szilasi 1976, Nigg & Heiderich 1968), toisinaan taas 
kotia tärkeämmäksi (Smith 1979). Tutkimuksista riippuen 13-40 i 
vastaajista on katsonut koulun tärkeimmäksi vaikuttajaksi lii
kuntatoiminnan aloittamiselle (Greendorfer 1977, 1979b, Smith 1979b). 
1979, Tscherne 1968). Informaation jakamisessa ja liikuntahar
rastukseen kohdistuvassa kannustuksessa koulun ja liikunnanop�t
tajan vaikutµs on koettu vieläkin merkittävämmäksi (Greendorfer 
1979b, Nadot�& Szilasi 1976). . 

Yhtenä liikuntaharrastuksen jatkuvuuden edellytyksenä on 
pidetty miellyttävien kokemusten saamista liikuntaturineilta 
(POPS II 1970, ks. myös Bain 1980, Schafer 1971, Snyder & 
Spreitzer 1979bJ,1 Toisaalta on korostettu ilon ja virkistyksen 
ohella sitä, että vapaa-ajan liikuntaharrastus edellyttää myös 
tiettyä vaivannäköä, josta on niin ikään saatava kokemuksia 
(Jiltting 1978). Koululiikunnan mahdollisuudet mieliyttävien 
kokemusten tuottamiseen ovatkin varsin hyvät, sillä koululai
sille tehdyissä kyselyissä ovat liikuntatunnit sijoittuneet 
miellyttävyydeltään kouluaineiden kärkipäähän (esim. Heinonen 
& Kari 1973, Juvonen 1970), joskin tuloksen on havaittu riippu
van myös suuresti opettajasta (Sysiharju 1970). Koululiikunta
kokemusten yhteyksiä harrastustoimintaan on selvitellyt Sand
ström (1966), joskaan hänen tutkimuksessaan ei harrastuksia mi
tattu absoluuttisesti, vaan suhteessa aikaisempiin harrastuk
siin. Tällöin havaittiin, että koulun liikuntakasvatukseen 
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tyytymättömät olivat lisänneet harrastustaan opiskeluaikana. 
METELI-tutkimuksessa (1975) tarkasteltiin myös koululiikunnas-

. . . . 

ta saatujen kokemusten yhteyttä aikuisiän liikuntaharrastuk-
seen ja todettiin merkitsevä positiivinen riippuvuus sekä nai
silla että miehillä. Miellyttävät kokemukset koululiikunnasta 
näyttivät ennakoivan urheiluseuraan kuulumista aikuisiässä, 
joskin Suomen Ladun jäsenyyttä miesten ryhmässä selittivät pi
kemminkin epämiellyttäiät kokemukset koululiikunnasta (METELI 
1975). Tutkijoiden tulkinnan mukaan syy saattaisi olla koulu
liikunnan luonteessa, joka on ollut lähempänä kilpailullisia 
kuin retkeilyllisiä ja erityisesti hiihtoon liittyviä toimin
tamuotoja. 

Koulun järjestämän vapaaehtoisen liikuntatoiminnan merki
tystä liikuntaharrastuksen kannalta on tutkittu pääasiassa Yh
dysvalloissa, missä koulu- ja yliopistourheilulla on huomatta
vasti merkittävämpi asema kuin Suomessa. Sekä virkistystyyppi
seen koulun liikunt.atoimintaan että koulujenvälisiin kilpailui
hin osallistumisen onkin todettu korreloivan positiivisesti myö
hempään liikuntaharrastukseen (Krotee & La Point 1979, Solley 
1961). Vapaaehtoisen kerhotoi'minnan suosiota Suomessakin ku
vastaa se, että koululaisista, erityisesti tytöistä osallistuu 
suurempi osa koulun vapaaehtoiseen liikuntatoimintaan kuin urhei
luseuran harjoituksiin (Telama 1972). 

Liikuntaan sosiaalistumista käsittelevissä tutkimuksissa 
koulun osuus on yleensä rajattu liikunnanopettajan vaikutuksen 
tutkimiseen. Liikunnanopettaj an, toisinaan my_ös muiden opetta
jien ja koulun valmentajien tarjoamia malleja ja kannustusta on 
mitattu samanlaisin arvioin kuin vanhempien, sisarusten tai to
vereidenkin vaikutuksia (ks. esim. Greendorfer11979b, Kenyon & 
Knoop 1978, Snyder & Spreitzer 1976 ja: 1971b) ., 

Opettajan kannustuksen ja mallin selityskyky on kuitenkin 
yleensä osoittautunut kotia ja toveripiiriä vähäisemmäksi 
(Greendorfer & Lewko 1978) secondary school-vaihetta lukuunotta
matta, jolloin liikunnanopettajan vaikutus ainakin amerikkalai
sessa fUlttuurissa on osoittautunut merkityksellisimmäksi 
(Greendorfer 1977 ja 1978, Loy & al. 1978). Opettajan onkin 
todettu usein pääasiassa vahvistavan jo syntyneitä liikunta
asenteita ja harrastuksia (Snyder & Spreitzer: 1978b). Toisaalta
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tulokset ovat olleet varsin ristiriitaisia sikäli, että toisi
naan on opettajalla ollut vaikutusta erityisesti poikien lii
kuntaharrastuksiin (Greendorfer 1979a, Kenyon & Knoop 1978). 
_toisinaan taas tytt�j en osallistumiseen (Greendorfer & Ewing 

1979). Tulosten onkin todettu riippuvan voimakkaasti muun muas
sa tutkituista lajeista (Greendorfer 1979a) sekä kulttuuriteki-

• 1 • 

jöistä (Kenyon & Knoop 1978), joten yleistettävyys suomalaiseen 
kulttuuriin nähden on kyseenalainen. Kulttuuritekijöiden mer
kityksestä kertoo myös se, että koulun _vailcutuksen 

murrosikävaiheessa on todettu kytkeytyvän myös nuorisokulttuu
rin Urheilukäsityksiin (Loy & al, 1978), 

2.4.3. Toveripiiriä kuvaavien ominaisuuksien yhteys liikunta
harrastuksiin 

Toveripiirin merkitystä liikuntaharrastuksen kannalta on koros
tanut erityisesti Colemanin (1961) klassinen nuorisotutkimus, 
jossa ensinnäkin todettiin nuorten muodostavan oman, monin ta
v�in aikuisten yhteiskunnan arvo- ja normijärjestelmästä poik
keavan alakulttuurinsa. Toiseksi tämän alakulttuurin sisällä 
todettiin nimenomaan urheilulla olevan huomattavasti merkitystä 
sosiaalisten suhteiden kannalta. 

Myös Suomessa on Helanko (1953) 'tutkiessaan turkulaisia 
poikasakkeja todennut urheilun olevan keskeisellä sijalla nuo
risoryhmien toiminnassa. Tällä hän on katsonut olevan erityis
tä merkitystä yhteiskuntaan sosiaalistumisen kannalta (Helanko 
1957), Lähtien urheilun keskeisestä osuudesta poikasakkien pii
rissä hän on edelleen kehitellyt teoriaa, jonka mukaan koko ny
kyaikainen urheilu olisi saanut alkunsa juuri poikasakkien ki
sailutoiminnoista (Helanko 1971). Uudempien tutkimusten perus
teella on ilmeistä, että urheilulla ja liikunnalla on ainakin 
amerikkalaisessa kulttuurissa edelleenkin keskeinen sija nuori
son keskuudessa (Buhrmann & Bratton 1977, Eitzen 1976) ja Suo
messakin on ainakin aikaisemmin todettu urheilulla olevan yh
teyttä sosiometrisen statuksen määräytymiseen nuorison keskuu
dessa (Heinilä 1964, Koskenniemi 1964, Telama 1970b), 
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Uudemmat suomalaiset tutkimukset ovat kuitenkin osoitta

neet, ettei urheilulla ole yhtä keskeistä sijaa nykypäivän 
. . 

sakki- tai jenginuorten piirissä kuin aikaisemmin (Vuori 1971). 

Nuorten arvomaailmassa yleensäkin on tapahtunut voimakas muutos

prosessi (Taipale 1971) eikä yhtenäisestä nuorison alakulttuu

ristakaan voida puhua. Nuorisokulttuurin yhtenäisyyden käsi

tettä on voimakkaasti arvosteltu siksi, että nuorison keskuu

dessakin on havaittu erilaisia ryhmiä, jotka heijastelevat eri

laisia arvomaailmoja (Aalto 1975, Andersson 1969, Campbell 

1965, Toukomaa 1971, Vuori 1971). Seivimmin tämä on käynyt il

mi 1960�luvun lopun nuorisotutkimuksessa (Aalto & Minkk�nen 

1971, erityisesti Vuori 1971) sekä 1970-luvun lopulla tehdyissä 

nuorten elämäntyylitutkimuksissa (ks. Mitchell 1980a ja b). 

Yhtenäisestä nuorison alakulttuurista puhuminen näyttää 

perusteettomalta myös sikäli, että nuorten arvostusten on to

dettu muuttuvan iän mukana (Toukomaa 19,67), mistä lienevät yh

tenä osoituksena myös iän mukana tapahtuvat muutokset liikunta

harrastuksissa (vrt. Laakso 1976, Silvennoinen 1979, Telama & 

Laakso 1979). Liikuntaa harrastavien nuorisoryhmien onkin to

dettu muodostavan omat sakkityyppinsä, jotka on vielä voitu 

jakaa ainakin kahteen pääryhmään. "Pelisakit" vastannevat He

langon (1971) kuvaamia poikasakkeja, kun taas "eliittisakeissa" 

ryhmän koossapitävät tekijät liittynevät pikemminkin harrastet

tavien liikuntamuotojen sosiaaliseen arvostukseen (pujottelu, 

ratsastus ym.) kuin urheiluun ja liikuntaan sinänsä (ks. Niemi

nen 1973). Liikunnan merkitystä muiden kuin liikuntasakkien 

arvostuksissa ja toiminnoissa kuvannee se, että nuorisoryhmiin 

kuulumattomien on todettu harrastavan liikuntaa enemmän kuin 

jenginuorten (Nieminen 1973). 

Vaikka yhtenäisestä nuorisokulttuurista ei voidakaan puhua, 

on syytä korostaa nuorisoryhmien merkitystä nuoren ihmisen so

siaalistumisen kannalta (vrt. esim. Aalto 1975, Helanko 1957 ja 

1974). Tämä merkitsee myös sitä, että harrastustoiminnan oppi

misessakin on nuorisoryhmillä keskeinen sija. 

Nuorisoryhmiin kuuluminen on kuitenkin riippuvainen myös 

nuoren iästä ja esimerkiksi Helanko (1957) on luokitellut sakki

ikäisiksi 9-16 -vuotiaat. Valtakunnallisen nuorisotutkimuksen 

(Vuori 1971) ja Nuorten terveystapatutkimuksen (1981) mukaan 
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sakkeihin kuulutaan eniten 15-17 vuotiaana (41-44 \). Onkin 

ilmeistä, että toveripiirin merkitys nuoren kehityksen kannal

ta on suurimmillaan juuri näihin aikoihin. 

Varsinaisten sakkien ja jengien lisäksi syntyy tässä iäs

sä myös muita ystävyyssuhteita (esim. pareja), niin että vain 

pieni osa nuorisosta jää kokonaan vertaisryhmien ulkopuolelle. 

Nuorten itsensä muodostamat ryhmät ulottavat siis vaikutuksen

sa miltei koko nuorisoon. 

Edelleen on syytä korostaa sitä, että vaikka urheilun ja 

liikunnan merkitystä, sakkinuorison keskuudessa onkin yliarvioi

tu, muodostaa liikunta edelleenkin yleisen harrastus- ja ajan

käyttömuodon suomalaisnuorison keskuudessa (Kiviaho 1971, Sil

vennoinen 1979, Telama 1972, Telama & Laakso 1979), Näin ollen 

nuoruusiän ystäväpiirillä voidaan olettaa olevan keskeinen mer

kitys sekä liikuntaan asennoitumisen että aktiivisen liikunta

harrastuksen kannalta nimenomaan kyseisessä ikävaiheessa. Sen 

sijaan tiedot siitä, onko toveripiirin liikunnallisuudella mer

kitystä myös harrastuksen jatkuvuuden kannalta, ovat vähäisiä. 

Niissä ulkomaisissa tutkimuksissa, joissa on kysytty lii

kuntaa harrastavilta heidän harrastuksensa syntyyn vaikuttanei

ta tekijöitä, on yhdeksi merkittäväksi vaikuttajaryhmäksi kodin 

ja koulun ohella saatu toverit (Greendorfer 1979b, Nadori & 

Szilasi 1976, Nigg & Heiderich 1968, Tscherne 1968), erityisesti 

samaa sukupuolta olleet toverit (Smith 1979). Sen sijaan ystä

villä on todettu olevan huomattavasti vanhempia ja opettajia vä

hemmän merkitystä kysyttäessä,"kuka iloitsee urheilusuorituksis

tasi"(Gras 1974). 

Toveripiirin vaikutusta korrelatiivisin menetelmin tutkit

taessa ovat selitysprosentit vaihdelleet 1-25 i (Greendorfer & 

Lewko 1978, Patriksson 1979), Erot ovat johtuneet erityisesti 

tutkituista lajeista (Greendorfer 1979a, Patriksson 1979). Myös 

sukupuolen on havaittu aiheuttavan eroja, sillä ystävien liikun

nallisuus on selittänyt yleensä paremmin poikien kuin tyttöjen 

harrastuksia (Greendorfer 1979a, Greendorfer & Ewing 1979, 

Kenyon & Knoop 1978), joskaan kaikissa tutkimuksissa ei selviä 

eroja ole havaittu (Greendorfer & Lewko 1978, Patriksson 1979), 

Tytöillä samaan ongelmakimppuun liittyy vielä sosiaalistuminen 

sukupuolirooleihin·. Tällöin ristiriitaa on aiheuttanut erityises-



43 

ti se, että liikuntaharrastuksen kehittymisen on usein katsottu 

vaativan myös miespuolisten roolimallien esiintymistä toveripii

rissä (Greendorfer 1978, Loy & al. 1978), joskin samaa sukupuol

ta olevien ystävien vaikutus on yleensä todettu merkittävämmäk

si (Kenyon & McPherson 1973, Patriksson 1979). 

Vastoin teoreettisia odotuksia on toveripiirin havaittu 

vaikuttavan liikuntaharrastuksiin lähes koko lapsuuden ja nuo

ruuden ajan, joskin vaikutus on ollut voimakkainta juuri murros

iän vaiheilla (Greendorfer 1977, Kenyon & McPherson 1973). 

Kuitenkin ystävien merkitys on nähty i,hinnä vahvistavana tai 

ehkäisevänä, taitojen oppimisen ja vertailujen kannalta tärkeä-

nä kodin työn jatkajana (Loy & al. 1978, Snyder & Spreitzer 1978a). 

Vaikka toverit eivät toimikaan tiedostettuina urheilijaesikuvina 

(Gras 1974), on vaikutuskanavaksi todettu nimenomaan mallioppi

minen, ei niinkään tovereiden antama aktiivinen kannustus tai 

rohkaisu (Patriksson 1979). 

Johtopäätösten tekeminen nuoruusajan toveripiirin vaiku

tuksista aikuisiän liikuntaharrastuksiin on vielä huomattavas

ti vaikeampaa kuin päätelmien tekeminen kodin tai koulun merki

tyksestä. Yleisten kulttuurierojen (ks. esim. Kenyon & Knoop 

1978) ohella tulisi ottaa huomioon eri nuorisoryhmien erilaiset 

arvomaailmat (Aalto 1975, Mitchell 1980a, Toukomaa 1971, Vuori 

1971). Viimeaikaiset nuorisotutkimukset ovat kuitenkin osoit

taneet nuorisoryhmienkin muuttuvan nopeasti, niin että voidaan 

puhua eri nuorisosukupolvista (Mitchell 1910b, Uusitalo 1980), 

joiden syntymistä edesauttaa ikäryhmien voimakas eriytyminen 

koko koulutusvaiheen ajan (ks, Nummenmaa 1978, Uusitalo 1980). 

Osoituksena nuorisosukupolvien voimakkaasta eriytymisestä on 

myös se, miten uusi sukupolvi voi nykyisin myös palata taakse

päin, aikaisempiin nuorisokulttuureihin tai suuntautua, ei vain 

aikuisten kulttuuria, vaan myös aikaisempaa nuorisokulttuuria 

vastaan (Mitchell 1980b). Tätä taustaa vasten vaikuttaa tutki

mustulosten yleistäminen ajankohdasta toiseen varsin vaikealta. 

Toisaalta on kuitenkin esitetty näkemyksiä, joiden mukaan on 

kyseenalaista puhuakaan nuorisosta poikkeavana ikäryhmänä (ks. 

esim. Kurkela 1980). Edelleen nuoruutta, nuoruuden toveripii

riä ja sen elämäntapaa on pidetty ihmisen elämässä vain väli

vaiheena, josta siirrytään ''vakiintuneen yhteiskunnan vakiintu-
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neisiin kuvioihin" (Vuori 1971) niin että sosialisaatio tapah

tuukin "samoja vanhoja uomia pitkin" ulkonaisista muodoista 

riippumatta (Helanko 1974). Missä määrin tämä pitää paikkansa t 

missä määrin taas väite nuorisossa tapahtuneesta voimakkaasta 
muutosprosessista, ovat kysymyksiä t joihin ei voida vastata pel

kästään yhtä nuorisosukupolvea tutkimalla. Mikäli sosialisaa
tioprosessiin kuitenkin oletetaan sisältyvän jotakin yleistä, 

µlkonaisista muodoista riippumatonta, sen tulisi näkyä myös 

harrastustoiminnan kehittymisenä, vaikka tulokset vaihtelisi

vatkin ajankohdasta ja kulttuurista riippuen. 

2,4,4, Joukkotiedotuksen yhteys liikuntaharrastuksiin 

Joukkotiedotus poikkeaa vaikutusmekanismiltaan monessa suhteessa 

kodin t koulun ja toveripiirin vaikutuksista. Ensinnäkin jouk
kotieddtuksessa ei tapahdu välitöntä ihmisten keskinäistä kans

�akäymistä ja näin ollen vaikutusprosessi on lähes kokonaan yk

sisuuntainen (esim. Min�kinen & Nordenstreng & Rand & Starck 
1975). Tästä syystä joukkotiedotuksen vaikutus liikuntaharras
tuksen kehittymiseen on myös olennaisesti riippuvainen vastaan

ottajasta. Esimerkiksi radion ja television ohjelmat ovat sa

mat kaikille, joten vaikutusprosessis.sa syntyy eroja vasta ·sii

nä, asettuuko henkilö tiedotuksen vaikutukselle alttiiksi vai 
ei. Radion ja television urheiluohjelmien seuraamista voidaan
kin pitää osoituksena tietynlaisesta harrastuneisuudesta ja 
näitä muuttujia onkin yleensä tarkasteltu liikuntakäyttäytymi

sen osana (ks. esim. Heinilä 1959 t Kiviaho & Vuori & Heikkinen· 
1980 t ME�ELI .197S t Seppänen 1972). 

Lehdistön suhtautumisessa urheiluun sen sijaan on havait
tavissa hieman enemmän varianssia (ks. esim. Sarkkinen 1970)

t 

mutta myös lehtien kautta tapahtuva vaikuttaminen on riippuvai
nen siitä t lukeeko h�nkilö lehdissä julkaistavia urheilu- ja 

liikunta-artikkeleita. Yksilön omasta asennoitumisesta siis 

riippuu t 
missä määrin joukkotiedotus pääsee vaikuttamaan hänen 

käsityksiinsä liikunnasta. 

Olisi kuitenkin harhaista kuvitella t että joukkotiedotuk

sen vaikutukset riippuisivat yksinomaan vastaanottajasta itses

tään. Mielipiteitä ja asiatietoja liikunnasta esitetään toki 
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muissakin kuin liikuntaohjelmissa ja lisäksi tarjonnalla voi
daan myös vaikuttaa kysyntään. Kuvaavana esimerkkinä voidaan 
pitää sitä, että ns. parhaina television katseluaikoina saat
taa suuri osa katsojista seurata sellaistakin ohjelmaa, jota 
,ivät muuna aikana tulisi seuranneeksi (ks. esim. Fasting 1977, 
Minkkinen ym. 197 5, Nurminen 1969b) .• Lisäksi toiset ihmi
set, esimerkiksi vanhemmat saattavat vaikuttaa voimakkaasti, 
nimenomaan lasten joukkotiedotuksen seuraamiseen. Siitä, millä

tavoin joukkotiedotus todella vaikuttaa ihmisten liikuntakäyt
täytymiseen, on vähän tietoa. Tällai�ten vaikutusten tutkimi

nen onkin hankalaa, koska kysymys on harrastusmuuttujien keski

näisistä suhteista. Joissakin liikuntaharrastustutkimuksissa 
on todettu joukkotiedotuksen välityksellä tapahtuvan urheilun 
seuraamisen ja omakohtaisen urheilu- ja liikuntaharrastuksen 
korreloivan ainakin jossain määrin toisiinsa (Heinilä 1959, 
F.asting 1977, Seppänen 1972). Päätelmiä vaikutussuunnasta ei 
kuitenkaan ole tehtävissä, vielä vähemmän sellaisia, joiden 
avulla voitaisiin ennakoida harrastuksen jatkuvuutta nuoruudes
ta aikuisikään. Ainoastaan oletuksia joukkotiedotuksen vaiku

tuksista liikuntaharrastuksen kehittymiseen voidaan siis tehdä 
käyttämällä hyväksi tietoja joukkotiedotuksen vaikutustutki
muksesta (Vuolle 1976), ihmisten joukkotiedotuskäyttäytymises
tä sekä urheilun asemasta eri tiedotusvälineissä. 

Urheilun on todettu kattavan n. 17 \ suomalaisten sanoma
lehtien koko palstatilasta (Sarkkinen 1970). Luku on selvästi 
suurempi kuin esimerkiksi Saksan liittotasavallassa (n. 9 \) 
(Binnewies 1978). Jossain määrin-on tosin �avaittu olevan ero
ja myös eri lehtien kesken (Bruun & Kneht & Rotkirch 1971, Haa
pasalo & Parikka 1976, Sarkkinen 1970) mm. siten, että vasem-
mistolehdet sisältävät yleensä suhteellisesti vähemmän urhei
lua kuin muut. Radion ja television lähettämien urheiluohjel
mien määrä ei vastaavalla tavalla ole analysoitu, mutta Yleis
radion (1979) tietojen mukaan keskimäärin n. 2 \ ohjelma-ajasta 
radiossa ja n. 9 \ televisiossa käytetään urheiluun. 

Pääosa sanomalehtien tarjoamasta urheilu- ja liikunta-ai
neistoista on perinteisesti käsitellyt kilpaurheilua (85 \) ja 
nimenomaan selostuksia kilpailuista (n. 53 \) (Sarkkinen 1970). 
Lisäksi käsittelytapa on eri lehdissä niin Suomessa kuin muual-
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lakin ollut yhdenmukainen ja sitä on pidetty luonteeltaan "suo
rituskorosteisena, tunteenomaisena ja epäanalyyttisen kaavamai
sena" (ks. esim. Hemanus 1968, Kroppach 1978). Myös radion 
ja television urheiluohjelmista aivan ilmeisesti suurin osa 
koostuu kilpailus·elostuksista tai "Urheiluradion" ja "Urheilu
ruudun'' kaltaisista kilpailutulosten julkistamisista. Viime 
aikoina.tosin muu�kinlainen liikuntatiedott�minen on saanut 

'. 

sijaa t'i'edotusvälineissä, esimerkiksi "liikuntasivujen", "kun-
. . . 

. 

tovinkkien" ja keskusteluohjelmien muodossa. Kokonaan oman 
tfyppinsä muodostavat "Ju11ppahetken11 ja "Iltajumpan" kaltai�et 

1 

aktiivisen toiminnan tarjoamiseen tähtäävät ohjelmat. Joukko-
tiedotuksen voidaan kuitenkin todeta välittävän yleisölle suu
reksi osaksi kilpaurheilumaista viihdettä sekä tietoutta urhei
lutuloksista. 

Mikäli kilpaurheilusisältöisen ohjelmiston oletetaan moti
voivan ihmisiä omakohtaiseen liikunnan harrastamiseen, tulevat 
mahdollisina vaikutustapoina kysymykseen lähinnä mallioppimi
n�m (huippu-urheilijat) .sekä sij aisvahvistaminen ("omien" menes
tys). Lisäksi selostuksista saattaa myös saada omakohtaisen 
harrastuksen kannalta merkitykselli$tä tietoutta, vaikka sitä 
ei useinkaan ole juuri tässä tarkoituksesla yleisölle kohdis
tettu. Sen sijaan joukkotiedotuksen tarjoamat, omakohtaista 
liikuntatoimintaa vahvistavat kokemuk'set kohdistunevat vars·in 
harvoihin yksilöihin (esim. nimi tai kuva julkisuuteen), "jump
pahetkiä" lukuunottamatta. 

Kuten edellä jo todettiin, riippuu vaikutus olennaisesti 
myös siitä, missä määrin ohjelmat tavoittavat yleisön. Perus
edellytykset joukkotiedotuksen vaikutuksille ovat ainakin ole
massa, sillä. 97-98 \: lla ihmisistä on kodissaan radio, 87-89 \: 
lla televisio ja �9 \ seuraa ainakin yhtä sanomalehteä (Haapa
salo 1974, Haapasalo & Kytömäki 1973). Yli puolet yli 15-
vuotiaista lukee vähintään kahta sanomalehteä (Haapasalo 1974, 
Minkkinen 1971, Minkkinen ym. 1975). Useampien lehtien luke
misella &aattaa olla liikuntatietoudenkin kannalta monipuolista
vaa vaikutusta, vaikka toisaalta luettujen le�tien puoluepoliitti
nen jakauma on vino (vasemmistolehtiä lukee vain n. 10 \ tai 
vähän yli, Haapasalo 1974, Minkkinen 1971, Minkkinen ym. 1975) ja 
urheilua koskeva informaatio yhdensuuntaista (ks. Hemanus 1968). 
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Urheilun ja liikunnan seuraamista joukkotiedotusvälineis
tä tutkittaessa on havaittu, että radion ja television välityk
sellä seuraa urheilukilpailuja "säännöllisesti" 4 7 \ miehistä 
ja 18 \ naisista (Seppänen 1972). Vähintään 1-2 kertaa kuukau
dessa kuuntelee radiosta urheiluselostuksia 42 \ miehistä ja 
27 \ naisista. Televisiota katselevia on vastaavasti 79 \ mie
histä ja _56 \ naisista (Kiviaho & Vuori & Heikkinen 1980), mut
ta mikäli tarkastellaan vähintään 1-2 kertaa viikossa seuraa
via, supistuu sekä radion kuuntelij.oiden että television katse-

- . \ 

lijoiden osuus neljänneksellä (Kiviah�_ym. 1980). Metalli-

teollisuudessa työskentelevistä seurasi radion ja television 
urheiluohjelmia "aina kuin se on mahdollista" 26 \ naisista ja 
44 \ miehistä ja vähintään kerran kuussa 53 \ naisista ja 81 \ 
miehistä (METELI 1974). Television yleistymisen vaikutuksia 
kuvannee hyvin se, että vielä 1950-luvun lopulla i_lmoi tti 83 \ 
pojista ja 43 \ tytöistä seuraavansa urheilukilpailuja radios
ta (Allardt ym. 19�8). 

Edellä kuvatuissa tutkimuksissa on tavoitteena ollut ensi
sijaisesti liikuntaharrastuksen selvittäminen. Urheilun seu
raaminen tiedotusvälineistä on.nähty nimenomaan osana liikunta
käyttäytymistä ja tutkimusmenetelmä on sen mukaisesti ollut 
liikuntakeskeinen. Radion ja television ohjelmien tavoittamaa 
yleisöä on kuitenkin pyritty kartoittamaan myös puhtaasti tie
dotustoiminnan kannalta. Nurmisen (1969b) mukaan urheiluohjel
mien seuraaminen, kuten muidenkin ohjelmien seuraaminen "mää
räytyy ensikädessä ohjelman lähetyskanavan ja sen lähetysajan 
perusteella". Kuitenkin verrattuna vastaavaan aikaan samoilla 
kanavilla lähetettyihin ohjelmiin seurataan useimpia urheilu
ohjelmia yhtä paljon tai jopa hieman enemmän (Nurminen 1969b). 
Vain suosituimmat musiikki- ja viihdeohjelmat sekä muutamat 
ajankohtaisohjelmat yltävät suurempiin katsoja- ja kuuntelija
määriin (Kytömäki 1975, Meksikon kisaohjelmien kuuntelusta ja 
katselusta 1968). 

Urheiluruutua seuraa TV:n katsojatutkimusten mukaan 25-40 \ 
väestöstä (Nurminen 1969b, Haapasalo & Kytömäki 1973, Kytömäki_
1975). Muiden urheiluohjelmien katsojamäärät nousevat parhaim
millaan samoihin lukemiin urheiluruudun kanssa eli 30-40 \:iin 
(Nurminen 1969b,Kytömäki 1975). Suoria kilpailuselostuksia 
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kesä- ja talviolympialaisista seurataan parhaimmillaan vielä
kin enemmän. Katsojien määrä on kuitenkin riippuvainen myös 
lajiohjelmasta (Haapasalo & Parikka 1976, Meksikon kisaohjel
mien kuuntelusta ja katselusta 1968), vaikkakin eri urheilula
jien tarkka vertailu on vaikeata lähetysaikojen ja -kanavien 
vuoksi (Nurminen 1969b). Parhaimmillaan seurasi sunnuntai-
aamupäivänä talviolympialaisia televiosta 80 1 tutkituista 
(Haapasalo & Parikka 1976), mutta urheiluohjelmien katsoja
määriä kuvaa myös se, että Meksikon olympiakisoja katseli jopa 
46 1 tutkituista, vaikka lähetysaika alkoi arki-iltana klo 23.00 
(Meksikon kisaohjelmien kuuntelusta ja katselusta 1968), 

Sanomalehdistä ilmoittaa lukevansa säännöllisesti urheilu
se�ostukset 32 1 miehistä ja 9 \ naisista (Seppänen 1972). 
Kiviahon (Kiviaho ym. 1980) mukaan vähintään kerran viikos-

sa urheilusivuja lukevia on.jo 31 \ miehistä ja 41 % naisista. 
Metalliteollisuudessa työskentelevien keskuudessa säännölli
sesti urheilusivuja lukevia oli 62 \ miehistä ja 19 \ naisis
ta sekä vähintään kerran kuussa seuraavia miehiä 79 \ ja nai
sia 37 \ (METELI 1974). Likipitäen samoihin lukemiin päädyt
tiin jo 1950-luvun loppupuolella (päivittäisiä lukijoita 66 1 
miehistä) (Heinilä 1959), 

Yhteenvetona aikaisemmista tutkimuksista voitanee todeta, 
että edellytykset vaikuttaa suomalaisväestön liikuntakäyttäy
tymiseen joukkotiedotuksen kautta ovat katsoja-, kuuntelija
ja lukijamäärät huomioonottaen varsin hyvät. Siihen, millai
set ovat urheilutiedotuksen todelliset vaikutukset ihmisten 
omakohtaiseen harrastamiseen, ei toistaiseksi ole varmaa vas
tausta saatavissa. Ulkomaisissa tutkimuksissa ovat vastaajat 
itse kokeneet saaneensa joukkotiedotuksen kautta erityisesti 
yleistä informaatiota liikuntaharrastuksensa tueksi saman ver
ran kuin kotoa tai koulusta (Nadori & Szilasi 1976). Suoma
laisissa tutkimuksissa ei sen sijaan ole todettu aktiivisessa 
liikuntaharrastuksessa mitään muutoksia olympiakisojen jälkeen 
(Vuolle 1977a,1978 ja 1980). 
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2.4.5. Paikkakuntaa kuvaavien ominaisuuksien yhteys liikunta

harrastuksiin 

Yleisen yhteiskunnallisen, taloudellisen ja kulttyuriympäris

tön katsotaan myös olevan yhteydessä sosiaalistumiseen ja siis 

myös liikuntaharrastuksen kehittymiseen. Useat tämän tason 

muuttujat ovat kuitenkin sen luonteisia, että niiden analysoin

ti edellyttäisi kansainvälisiä vertailuja. Liikuntakulttuuriin 

sosiaalistumista eri maissa onkin tutkittu kansainvälisen yh

teistyöprojektin avulla (Kenyon & McPh�rson 1970 ja 1978� Kenyon 

& Knoop 1978). Yhden maan sisällä voidaan yhteiskunnallista 

ympäristöä tarkastella lähinnä maan eri osa-alueiden, kulttuu

rialueiden tai paikkakuntien välisten vertailujen avulla. Lii

kuntakulttuurimme alueellista erilaistuneisuutta on tutkittu 

varsin peruste�llisesti (Kiviaho 1973), joten mahdollisuudet 

yhteisön ja yksilön välisten kontekstu�alivaikutusten (Valkonen 

1970) selvittämiselle olisivat olemassa. Kontekstuaalitutkimus 

edellyttäisi kuitenkin tutkkmusasetelman kannalta erityistä 

suunnittelua, mutta alueellisia ja paikkakuntakohtaisia muut

tujia voidaan kyllä käyttää selittävinä tekijöinä tavanomai

sissakin analyyseissa. 

Paikkakuntakohtaiset tekijät säätelevät monin tavoin lii

kunnan harrastusmahdollisuuksia. Paikkakuntamuodolla on havait

tu olevan yhteyttä liikuntaharrastukseen siten, että kaupunki

laiset harrastavat liikuntaa enemmän kuin maaseudulla asuvat 

(Kiviaho ym. 1980, Laakso & Telama 1979, Seppänen 1972, Vuori & 

Sievers 1975). Tulokseen vaikuttaa kuitenkin sekin, että ni

menomaan maanviljelijäväestön on todettu harrastavan liikuntaa 

selvästi vähemmän kuin muiden ammattiryhmien (esim. Laakso 1979, 

Seppänen 1972, Vuori & Sievers 1975). Sen sijaan ei ole yksi

tyiskohtaisesti selvitetty, mitkä muut tekijät aikaansaavat 

kaupunkilaisten ja maaseudulla asuvien välisiä harrastuseroja. 

Tarjolla olevat liikuntapaikat ja niiden saavutettavuus ovat 

vain yksi, joskin ehkä selvimmin havaittavissa oleva tekijäryh

mä. Järjestetyn liikuntatoiminnan määrä, laatu ja taso vaikut

tanevat myös asukkaiden liikuntakäyttäytymiseen. Näiden lisäk

si paikkakunnalla vallitseva yleinen liikunnallinen ilmapiiri, 

väestön keskuudessa vallitsevine asenteineen ja normeineen vai

kuttanee liikuntaharrastuksen toteutumiseen� 
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Kodin etäisyyttä liikuntapaikoille on pidetty merkittävä

nä harrastuksen selittäjänä, sillä liikuntapaikkojen käytön on 

oletettu olevan "merkittävältä osaltaan etäisyyden funktio" 

(Seppänen 1967, SS). Empiiriset havainnot ovat osoittaneet 

oletuksen pitävän paikkansa osittain (Järvinen & Rantala 1968,

Nieminen & Olin 1970, Suonperä 1970, Suonperä & Paavola 1971)

erityisest1 silloin, kun tarkastellaan käyttötiheyttä. Eri 

liikuntamuotojen välillä vallitsee kuitenkin eroja siinä mil
lainen merkitys etäisyydellä on, sekä siinä, millaisen matkan 

päästä ihmiset ovat valmiit liikuntapaikkoja käyttämään (Joki

virta & Vesalainen 1970, Telama 1972, Viitanen 1968). Selvim
mät yhteydet on havaittu uimahallin sijainnin ja uintiharras

tuksen välillä (Laakso 1976, Laakso & Telama 1981). Useimpien 

mui�en liikuntamuotojen harrastamiseen on ihmisillä ilmeisesti 

mahdollisuus kohtuullisen välimatkan päässä kotoaan. Toisaalta 

etäisyys liikuntapaikalle selittää ilmeisesti juuri kyseisen 

liikuntamuodon harrastusta, ei niinkään liikuntaharrastusta 
kokonaisuutena. Tästä lienee osoituksena myös se, ettei lii

kuntapaikkojen puute tai etäisyys niille näytä kovinkaan merkit

tävältä liikuntaharrastusta rajoittavalta tekijältä muihin eh

käiseviin tekijöihin verrattuna, ihmisten omien vastausten pe
rusteella (Kämäräinen 1970, METELI 1975).

Paikkakunnan liikuntatoimintaa kuvaavien muuttujien yhteyk
siä väestön liikuntaharrastuksiin on tutkittu varsin vähän. 
Telama (1972) on selvittänyt paikkakunnan kilpaurheilun tason 

yhteyttä koululaisten liikuntaharrastuksiin ja todennut, että 

ainoastaan pesäpallon taso paikkakunnalla korreloi merkitsevästi 
koululaisten pesäpallon harrastukseen. Muita lajeja tutkittaes
sa ei merkitseviä yhteyksiä esiintynyt. Toisaalta paikkakunta

kohtaisilla tekijöillä on havaittu olevan yhteyttä erityisesti 
huippu-urheilijoiden lajin valintaan (ks. esim. Laakso 1977

Mäkelä 1974, Vuolle 1977b),

Edellä kuvatut havainnot on tehty tutkittaessa paikkakun
takohtaisten tekijöiden yhteyttä ihmisten senhetkiseen harras
tukseen. Tämän tutkimuksen kannalta keskeinen kysymys on se, 
voivatko paikkakuntakohtaiset tekijät lapsuudessa ja nuoruudes

sa vaikuttaa niin, että sillä on merkitystä vielä aikuisiän 

liikuntaharrastuksenkin kannalta. 
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Tärkeä kysymys on myös se, missä määrin paikkakuntakohtai
set tekijät vaikuttavat liikuntaharrastuksen kehittymiseen mui
den ympäristötekijöiden kautta, Liikuntapaikat, järjestetty 
liikuntatoiminta sekä paikkakunnan yleinen liikunnallinen ilma
piiri ovat tietysti yhteydessä myös vanhempien, sisarusten ja 
tovereiden liikuntakäyttäytymiseen. Edelleen paikkakuntakoh
taisilla tekijöillä lienee merkitystä koulujen liikunnanopetuk
sen kannalta, sekä harrastusmahdollisuuksien että opetettavien 
sisältöjen kautta, Lisäksi paikkakuntakohtaisten tekijöiden 
on todettu selittävän jossain määrin myös vanhempien kasvatus
menettelyjä (ks. esim. Alanen & Luolaja & Pölkki & Takala 1978, 
Luolaja 1978), 

2,5, Lapsuuden ja nuoruuden liikunta- ja urheiluharrastukset 
aikuisiän harrastuksen ennustaji�a 

Tämän tutkimusohjelman ensimmäisessä osaraportissa käsiteltiin 
iän ja liikuntaharrastusten välistä yhteyttä sekä samalla jos
sain määrin myös harrastuksen jatkuvuutta lapsuudesta aikuis
ikään (Laakso 1976), Tällöin todettiin liikuntaharrastuksen 
yleisesti ottaen vähenevän iän mukana, vaikka poikkeuksiakin 
esiintyi, Edelleen oletettiin harrastuksen muuttuvan iän mu
kana siten, että runsas lapsuuden ja nuoruuden harrastustoimin
ta lisäisi aikuisiän harrastuksen todennäköisyyttä, Oletus pi
tikin jossain määrin paikkansa tarkasteltaessa liikuntaharras
tuksen kokonaismäärää sekä erityisesti hiihdon, uinnin ja nais
voimistelun harrastusta, Näiden harrastamistodennäköisyys ai
kuisiässä oli suurempi niillä henkilöillä, jotka olivat harras
taneet samaa lajia jo lapsuudessaan tai nuoruudessaan, verrat
tuna niihin, jotka eivät olleet sitä harrastaneet (Laakso 1976), 

Samanlaisia havaintoja yksittäisten lajien harrastuksen 
jatkuvuudesta, "j atkuvuushypoteesin" (Atchley 1971) paikkansa
pitävyydestä on tehty myös ulkomailla sekä preferenssitasolla 
(Bledsoe & Brown 1965) että ilmiharrastuksia tutkittaessa 
(Kenyon & Knoop 1978, Kenyon & McPherson 1978, Sofranko & Nolan 
1972, Yoesting & Burkhead 1973), Liikuntaharrastuksen kokonais
määrääkin tutkittaessa on aikaisempi harrastus yleensä todettu 
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sosialisaatiotekJjöitä paremmaksi selittäjäksi (Bain 1980, 
Greendorfer 19 79b\ Snyder & Sprei tzer 197 8a), joskaan kaikissa 
tutkimuksissa ei nuoruuden liikuntaharrastus ole ennakoinut 
naisten myöhempää harrastusta (Spreitzer & Snyder 1976). 

Suomessa on ilmiötä tutkinut koululaisilla Saarinen 
(1974) ja todennut arvioiden eri lajien harrastuspreferens-

,_ 

seistä,�äilyvän varsin pysyvinä. Aktiivisen harrastuksen taas 
. ' '  

on todettu säilyvän parhaiten kävely- ja juoksulenkkeilyssä se-
i • .  � 

kä jalkapallossa lukiosta opiskeluaikaan siirryttäessä (Pasanen 
/,/ 1971, Purontakanen 1972). 

Lajiharrastuksen pysyvyyden tarkastelua haittaa, ainakin 
Suoaessa, pahiten se, että useimpien 
tu� on aikuisiässä varsin vähäistä. 
ta ei tällöiri itse asiassa voidakaan 

liikuntamuotojen harras
Harrastuksen jatkuvuudes
puhua. Mielekkäämpää oli-

sikin ilmeisesti tutkia, mitkä lapsuus- ja nuoruusajan harras
tuksista ylipäänsä ennakoivat jotakin aikuisiän liikuntaharras
tusta. 'Tällaisia tutkimuksia on kuitenkin tehty vähän. Heini-

- . . 

lä (1959) on havainnut kilpailumenestyksen olevan yhteydessä 
paitsi kilpailu-uran jatkamiseen, myös myöhempään kuntourhei
luharrastukseen ja urheilujäsenyyteen silloin, kun tutkittiin 
ainoastaan kilpailuihin osallistuneita. METELI-tutkimuksen yh
teydessä (1975) taas todettiin nuoruuden kilpaurheiluharras�uk
sen, menestyksestä riippumatta, lisää�än jonkin verran aikuis
iän liikunta- ja urheiluharrastusten todennäköisyyttä sekä nai� 
silla että miehillä. Samaan tapaan on todettu tiettyä jatku
vuutta eräitä muita harrastuksia ja terveystapoja tutkittaes
sa (Eskola 1979, Rimpelä 1980). 

2.6. Liikuntaharrastuksen kehittymiseen vaikuttavien tekijöiden 
viitekehys 

Joissakin ulkomaisissa tutkimuksissa on pyritty selittämään ai
kuisiän liikuntaharrastusta samanaikaisesti useiden eri tekijöi
den avulla. Mukana on ollut sosialisaatiomuuttuj ia, lapsuuden 
ja nuoruuden harrastuksia sekä aikuisikää kuvanneita tekijöitä. 
Seli tysprosenti t ovat vaihdelleet 17-74 \, tavallisimmin välil
lä 20-40 \ (Gree�dorfer 1979a,\Greendorfer & Lewko 1978, Hobart 
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l97S, Kenyon & Knoop 1978, Spreitzer & Snyder 1976). Korkeim
mat seli tysosuudet on saatu kansainvälisessä vertailututkimuk
sessa Unkarin ja Saksan liittotasavallan. aikuisväestöä tutkit
ta.essa (Kenyon & Knoop 1978).

Kansainvälinen liikuntaan sosiaalistumis-tutkimus on mer
kittävä myös sikäli, että siinä on pyritty polkuanalyysin avul
la selvittämään myös selittävien muuttujien keskinäisiä yhteyk
siä ja kausaaliketjuja (Kenyon & Knoop 1978, Kenyon & McPherson 

197.8D. Rajoitetummin ovat samantapaista tarkastelua sovelta
neet myös Kenyon (1969b), Sofranko ja·Nolan (1972) sekä Spreitzer 
ja Snyder (1976).

Näiden tutkimusten sekä edellä esitetyn kirjallisuuskatsauk
sen pohjalta on pyritty rakentamaan tätä tutkimusta varten lii
kuntaharrastuksen kehittymiseen vaikuttavien tekijöiden viite
kehystä. Keskeisimmät kysymykset tällöin ovat ne, millaiset 
ympäristötekijät vaikuttavat yksilöön s,iten, että hänessä lo
pulta kehittyy pysyväisluonteinen liikuntaharrastusmotivaatio, 
sekä toisaalta se, miten tällainen harrastuksen kehitys tapah
tuu. Jälkimmäistä kysymystä voidaan kuvata sekä yksilön sisäi
senä prosessina että ulkoisten. tekijöiden avulla. Yksilön si
s•isessä tarkastelussa oletetaan, että erilaisten tarpeiden 
pohjalta, asenteiden ja normien ohjaamana syntyy motivaatio, 
joka toimintakokemusten kautta lopulta kehittyy pysyväisluon
teiseksi harrastusmotivaatioksi. \ Asenteiden ja nor-
mien taustalla on vaikuttamassa koko yksilön persoonallisuus
järjestelmä, joka perittyine ja hankittuine ominaisuuksineen 
ohjaa sisäistymisprosessia. 

Toimintakokemukset liittyvät läheisesti oppimiseen. Har
rastuksen kehittymistä voidaankin tarkastella oppimistuloksena, 
jossa ovat mukana keskeiset kognitiivisen, motorisen ja sosiaa
lisen oppimisen muodot. Toimintakokemusten hankintaa ohjaavat 
yksilökohtaiset tekijät, jotka tekevät harrastuksen oppimises-

. . 

ta yksiiön kannalta aktiivisen tapahtuman, sekä monet ympäris
tötekijät. Ympäristötekijät säätelevät sitä, millaisten liikun
nallisten virikkeiden kanssa joutuu kosketuksiin. Toimintakoke
muksiin ympäristö vaikuttaa vahvistamalla joko liikunnallisten 
käyttäytymistottumusten voimistumista tai sammumista. Lisäksi 
ympäristötekijät tarjoavat liikunnallisia, positiivisia tai ne-
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gatiivisia, käyttäytymismall�ja, joita havainnoimalla ja jäljit
telemällä sekä jo samaisttimalla yksilö oppii harrastuksessa tar
vittavia toimintamalleja. 

Harrastuksen' kehittymisen kannalta keskeisiä ympäristöte
kijöitä ovat koti, koulu, toveripiiri, joukkotiedotus sekä paik
kakuntaan �a lä�iympäristöön liittyvät tekijät. Nämä kytkeyty
'!'ät tois'iinsa kuvion 1. esittämällä tavalla. Paikkakuntakohtai
set tekijät vaikuttavat muihin ymp�ristötekijöihin, jotka ovat 
e·delleen vuorovaikutuksessa keskenään. Kunkin ympäristöteki-
jän sisällä voidaan liikuntaharrastuksen kannalta keskeiset 
piirteet jakaa Milsteinin (1971) tapaan perustekijöihin ja eri
tyistekijöihin. Perustekijät kuvaavat yleisluontoisia, raken
teellisia ominai�uuksia ja erityistekijät nimenomaan liikunnal
lisia ominaispiirteitä. Oppimistapahtuman kannalta on lähiym
päristön vaikutustavat jaettu yleensä kahteen ryhmään: mallien 
tarjontaan sekä vahvistavtin tekijöihin (Kenyon & McPherson 
1_970, Orlick 1974, Patriksson 1979). 

Joukkotiedotus 

Paikkakuntaan ja lähiympäristöön 
liittyvät tekij�t 

Koti 

YKSILO 
Yksilölliset 
ominaisuudet 

Liikuntaharrastus 

KUVIO 1. Liikuntaharrastuksen kehittymiseen vaikuttavien 
ympäristötekijöiden malli. 



SS 

V ahvistamalla ympäristö edesauttaa käyttäytymistottumusten 

voimistumista tai sammumista. Mallit. taas merkitsevät liikunnal

lisesti positiivisia tai negatiivisia käyttäytymistapoja, joita 

jäljittelemällä ja joihin samastumalla yksilö oppii harrastukses� 

s� tarvittavia toimintatapoja. Mallien ja vahvistamisen ohella· 

ympäristötekijät säätelevät myös sitä, millaisten liikunnallis

ten virikkeiden kanssa yksilö joutuu kosketuksiin (esimerkkiku

vio 2). 

KOTI 

Perustekijät 
- sos i.oekonominen status
- lapsiluku

�J 
Erityistekijät 

Virikkeet Mallit Vahvistaminen 
- isän, - isän, - isän, äidin 
äidin ja äidin ja ja sisarusten 
sisarusten sisarusten kannustus 
kiinnostus harrastus 
liikuntaan

KUVIO 2. Esimerkki perustekijöiden ja erityistekijöiden 

välisistä suhteista yhden sosiaalisen järjestelmän 

(kodin) sisällä. 

Kukin selittävä tekijä voi vaikuttaa liikuntaharrastukseen 

sekä suoraan, muista tekijöistä riippumatta, että epäsuorasti 

yhdessä muiden tekijöiden kanssa. Samoin sosialisaatioympäris

töjen vaikutus voi edetä kahta kautta siinäkin mielessä, että 

ne voivat vaikuttaa nimenomaan senhetkiseen (esim. lapsuuden 

tai nuoruuden) liikuntaharrastukseen, jolla on edelleen yhteyt

tä myöhempään (aikuisiän) harrastuskäyttäytymiseen. Tällöin 

lapsuutta ja nuoruutta kuvaavien ympäristötekijöiden yhteys 

aikuisiän liikuntaharrastukseen selittyisi pääasiassa aikai

semman harrastustoiminnan kautta. Tähän olettamukseen perustu-
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vat nun jatkuvuushypoteesi (Atchley 1971) kuin Snyderin ja 
Spreitzerin (1978a)\ esittämä sosiaalistumishypoteesikin. Jäl
kimmäisen mukaan sosiaalistuminen etenisi siten, että vanhempien 
�iinnostus liikun.taan aikaansaa vanhempien kannustuksen, joka 
johtaa jälkeläisen osallistumiseen, sitä kautta havaittuun jäl
keläisen liikunnalliseen kyvykkyyteen sekä lopulta jatkuvaan 

1 ' 

liikunt.a,harras tukseen. 
Toisaalta voidaan kuitenkin olettaa esiintyvän myös aikai

semmasta harrastuksesta riippumatonta, suoraa selitysyhteyttä 
sosialisaatiotekijöiden ja aikuisiän harrastusten kesken. Tämä 
merkitsisi esimerkiksi kodin liikunnallisen ilmapiirin antaman 
harrastusmallin säilymistä aikuisikään riippumatta nuoruusajan 
ha�rastuksista. On syytä korostaa, että oletukseen sisältyy 
sekä aktiivinen että passiivinen puoli. Voidaan olettaa lii
kunnallisesti aktiivisen lähiympäristön jättävän jälkensä yk
silöön niin, että hänelle kehittyy aikuisena pysyviä liikunta
tottumuksia liikunnallisesti passiivisesta nuoruudesta huoli
matta. Yhtä hyvin voidaan olettaa lapsuudessa saatujen liikun
nallisesti passiivisten mallien vaikuttavan aikuisiässä liikun
taharrastuksen sammumiseen, vaikka henkilö olisikin nuoruudes� 
saan ollut innokas liikuntaan osallistuja. 

Sosialisaatiotekijöiden vaikutus. ja aikaisempi harrastus 
muodostavat siis monimutkaisen ketjun, jonka tuloksena lopulta 
syntyy tai jää syntymättä aikuisiän liikuntaharrastus. Tämän 
vaikutusketjun selvittäminen onkin tämän tutkimuksen keskeinen 
tavoite. 

2.7. Aikuisiän elinolojen yhteys liikuntaharrastuksen 
toteuttamiseen 

Edellä esitetyssä liikuntaharrastuksen kehittymiseen vaikutta
vien teiijöiden mallissa on kuvattu lähinnä sitä, millaiset 
tekijät ovat yhteydessä pysyväisluonteisen har.rastusmotivaation 
(intressin) kehittymiseen. llmiharrastuksen kannalta tällaisen 
motivaation kehittyminen on välttämätön, mutta ei riittävä eh
to. Se, pääseekö harrastus lopulta toteutumaan aktiivisena 
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osallistumisena, on riippuvainen myös kullakin hetkellä vaikut

tavista tilannetekijöistä. Harrastuksen pohjalla vaikuttavaa 

pysyväisluonteista motivaatiota voidaan kutsua yleismotivaa

tioksi (Telama 1975) tai habituelliksi motivaatioksi (Claus &

Heckmann & Scmidt-Ott 1973), lopulliseen toteutumiseen vaikut

tavaan motivaatiota taas tilanne- tai aktuaalimotivaatioksi 

(Telama 1975, Claus & al. 1973). Tilannemotivaatio on siis riip

puvainen sekä yleismotivaation voimakkuudesta että tilannekoh

taisista tekijöistä. 

Tilannekohtaisia tekijöitä voidaän tarkastella yksittäisi

nä, erillisinä tapauksina (huono sää, televisiosta tulee mie

lenkiintoinen ohjelma jne.), jotka vaikuttavat toiminnan toteu

tumiseen kullakin hetkellä. Toisaalta tilannemotivaatio voi

daan ymmärtää, kuten tässä tutkimuksessa, hieman laajemmin. 

Tällöin tilannetekijöillä tarkoitetaan tiettynä ajankohtana 

vallitsevia elinoloja, jotka säätelevät ,Yksilön senhetkistä

toimintaa. 

Ilmi
harrastus 

KUVIO 3. Yleismotivaation ja tilannetekijöiden osuus ilmi

harrastuksen synnyssä 

Kysymys on siis suuressa määrin siitä, onko pysyväisluonteinen 

yleismotivaatio riittävän voimakas voittaakseen tilannekohtai

set, rajoittavat tekijät niin, että tilannemotivaatio johtaa 

lopulta ilmikäyttäytymiseen (kuvio 3). Tilannekohtaise� teki

jät merkitsevätkin usein rajoituksia harrastuksen toteutumi

selle, mutta niillä saattaa olla myös harrastusta lisäävää vai

kutusta. Erityisesti silloin, kun yleismotivaatio liikunnan 

harrastamiseen on heikko, voivat �suotuisat tilannetekijät moti� 

voida lisäharrastukseen. Jos yleismotivaatio sen sijaan on 

voimakas, voidaan harrastuksen olettaa toteutuvan lähes tilan-
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netekijöistä riippumatta. Mikäli yleismotivaatiota liikuntahar
rastusta kohtaan ei ole päässyt lainkaan syntymään, ei edulli
sillakaan tilannetekijöillä ole harrastuksen kannalta merkitys
tä. Suotuisat tilannetekijät voivat toki saada aikaan kokeilu
motivaation, joka myöhemmin voi johtaa harrastamiseen, mutta 
pysyväislupnteisen harrastusmotivaation syntyminen edellyttää 
oppimisprosessia, jossa toimintakokemusten kautta vähitellen 
muodostuu toimintaa ohjaava yleismotivaatio. 

Kuten aikaisemmin jo todettiin ei sosiaalistuminen, eikä 
siis, myöskään harrastuksen kehittyminen, pääty mihinkään tiet
tyyn ikävaiheeseen, vaan jatkuu läpi elämän (Goslin 1969, 
Jtitting 1978, Patriksson 1979). Tässä mielessä tilannekohtai
setkin tekijät vaikuttavat aina myös ylelsmotivaatioon joko ai
kaisempaa motivaatiota vahvistavasti tai muuttavasti. Tilanne
ko�taisista tekijöistä ja niistä saatavista kokemuksista muo
dostuu siis samalla uusi "lenkki" harrastuksen kehittymistä 
kuvaavaan "ketjuun". 

Tämän tutkimuksen kannalta keskeisiä tilannekohtaisia te
kijöitä ovat ne aikuisiän elinoloja kuvaavat muuttujat, joilla 
on havaittu olevan merkitystä aikuisväestön liikuntaharrastuk
sen toteutumisen kannalta. Tutkimuksen ensimmäisessä osassa 
(Laakso 1976) on selvitetty tarkemmin sitä, millaisia yhteyk-
siä demograafisilla taustamuuttujilla: (ikä, sukupuoli, sivii
lisääty, ammattiasema jne,), muulla ajankäytöllä (työn ja va
paa-ajan suhde, muut harrastukset, kodinhoito jne.) ja liikun
tapalvelusten tarjonnalla (esim. etäisyydet liikuntapaikoille) 
on aikuisväestön liikuntaharrastukseen. Samassa raportissa on 
liikuntaharrastusten kuvailun yhteydessä tarkasteltu näiden 
muuttujien suhdetta tämän tutkimuksen nuoren aikuisväestön lii
kuntaharrastuksiin. Yhteenveto näistä tuloksista esitetään 
tulososassa, mutta voitanee todeta, että keskeisimmäksi liikunta
harrastuksen selittäjäksi osoittautui naisten ryhmässä alle 
kouluikäiset lapset siten, että lapsettomat naiset harrastivat 
muita enemmän liikuntaa. Lisäksi korreloivat liikuntaharrastuk
seen eräät ajankäyttöä ja harrastustoimintaa kuvaavat muuttujat. 
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M_iehillä olivat liikuntaharrastukseen yhteydessä selvimmin 

paikkakunnalla asuttu aika sekä muutamat ajankäyttömuuttujat. 

Lastenhoidosta ja paikkakunnan muutosta aiheutuvat es-

teet voidaan katsoa tyypillisiksi tilannekohtaisiksi, rijoit

taviksi tekijöiksi. Rajoittavia tekijöitä ovat myös etäisyydet 

liikuntapaikoille, joilla oli yhteyttä lähinnä yksittäisten 

liikuntamuotojen harrastukseen. Aviopuolison kiinnostus lii

kuntaan, jolla on todettu olevan riippuvuuksia liikunta

harrastukseen niin tässä tutkimuksessa kuin eräissä ulkomai

sissakin raporteissa (Krotee & La Poin·1; 1979, Spreitzer & 

Snyder 1976) voidaan laskea osittain tilannetekijöiden joukkoon 

normatiivisena tekijänä. Osittain on kysymyksessä kuitenkin 

myös aikuisiässä tapahtuva harrastuksen oppiminen. Sen sijaan 

muun harrastustoiminnan yhteyksiä liikuntaharrastukseen voidaan 

pitää jonkinlaisina motiivitason ilmaisijoina. Tietyt harrastus

motiivit saattavat liittyä yhteen, mutt�- ne voivat olla myös 

ristiriidassa liikuntaharrastusmotiivien kanssa. 
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3. TUTKIMUSONGELMAT JA HYPOTEESIT

Tutkimuksen ongelmat voidaan jakaa kolmeen pääryhmään, joista 
ensimmäisessä tarkastellaan muuttujarylimittäin liikuntaharras
tuksen kehittymiseen ja toteutumiseen vaikuttavien ympäristö
tekijöiden' seli tysyhteyksiä nykyisiin: liikuntaharrastuksii.n. 
1'.oiien ·ongelmaryhmän tarkoituksena o; muodostaa kokonaiskuva 
kaikkien muuttujien yhteisistä selitysyhteyksistä ja kolmannek
si pyritään. analysoimaan eri•muuttujaryhmien keskinäisiä suh
teita sekä rakentamaan nuoren aikuisväestön liikuntaharrastuk
seen vaikuttavien tekijöiden kausaalimallia. 

Ongelma 1. 
Mi,ten a) aikaisemmat liikuntaharrastukset, 

b) lapsuuden kotitaustaa,
c) koulutustaustaa, "
d) nuoruuden toveripiiriäi
e) joukkotiedotusta ja
f) kotipaikkakuntaa kuvaavat �uuttujat

selittävät nuoren aikuisväestön liikuntaharrastuksen kokonais
määrää ja yksittäisten liikuntamuotojen harrastusta? 
Ongelma on luonteeltaan yhteyksiä kuv'aileva eikä siihen as�teta 
hypoteeseja. 

Ongelma 2. 
Millainen kausaalimalli voidaan rakentaa kuvaamaan lapsuuden
kodin, koulutuksen, nuoruuden toveripiirin sekä lapsuuden ja 
nuoruuden liikuntaharrastusten vaikutuksia nuoren aikuisväestön 
liikuntaharrastukseen? 
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Hypoteesit 1 ja 2 

Liikuntaharrastuksen kehittymiseen vaikuttavien sosiaalisten ympä

ristötekijöiden välille voidaan muodostaa kuvioiden 4 ja S osoit
tamat hypoteettiset kausaalimallit. Mallit pohjautuvat liikunta

harrastuksen kehittymiseen vaikuttavien tekijöiden viitekehykseen 
(kappale 2.6.). 

.Kotiympäristö 

Koulu
ympäristö 

Toveri
piiri 

Aikuisiän
______ ,... liikuntaharrastus 

KUVIO 4. Sosialisaatiotekijät aikuisiän liikuntaharrastuksen 
selittäjinä (hypoteettinen malli) 

Sosiaalistumis-

Koulu 

ympäristö 

Aikuisiän 
liikuntaharrastus 

Nuoruuden 
liikuntaharrastus 

KUVIO S. Sosialisaatiotekijät ja nuoruuden liikuntaharrastus 
aikuisiän liikuntaharrastuksen selittäjinä (hypoteet
tinen malli) 
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Ensimmäisessä hypoteettisessa mallissa (kuvio 4) kotiympäristö 
vaikuttaa liikuntaharrastukseen sekä suoraan että myös koulun 
ja toveripiirin kautta, Koulu puolestaan vaikuttaa paitsi suo

�aan liikuntaharr�stukseon, myös toveripiiriin (edellyttäen, 
että muuttujaryhmien välillä on ajallista syvyyttä, muussa ta
pauksessa vaikutus on kaksisuuntainen), Lisäksi toveripiiri 
vaikutt_a,� ayös omalta osaltaan suoraan liikuntaharrastukseen. 
Toisessa mallissa (kuvio 5) sosiaalistavat tekijät, koti, koulu 
ja toveripiiri, vaikuttavat aikuisiän liikuntaharrastukseen 
sekä.suoraan että nuoruusajan liikuntaharrastuksen kautta, 

Ongelma 3. 

Mik� merkitys lapsuudenkodin ja nuoruuden toveripiirin vaiku
tuksessa on malleilla, mikä vahvistamisella? 

Liikuntaharrastuksen kehittymistä kuvaavien teoreettisten 
tarkastelujen perusteella voisi olettaa sekä malleilla että 
vahvistamisella olevan merkitzst.ll liikuntaharrastuksen k�h,itty-: 
misen kannalta (ks, esim, Kenyon & McPherson 1970, Orlick 1974, 
Patrikssop 1979). 

Lisäksi mallivaikutus ja vahvistaminen kytkeytyvät ilmei
sesti siinä määrin toisiinsa, ettei näiden ilmiöiden jyrkkä 
erottelu liene kovin tarkoituksenmuka,sta. Empiiristen tutki
mustulosten perusteella on Patrikssoni(l979, 172) kuitenkin 
esittänyt yhteenvedon, jonka avulla voidaan muodostaa lähinnä 
analyysia ohjaavia olettamuksia lapsuudenkodin ja nuoruuden to
veripiirin vaikutusten tutkimiseksi. 

Hypoteesi 3 •. 
Isän kiinnostuksella liikuntaa kohtaan on merkitystä eri

tyisesti poikien liikuntaharrastuksen kannalta ja äidin kiin
nostuksella erityisesti tyttöjen liikuntaharrastuksen kannalta. 

Hypoteesi- 4. 
Samaa sukupuolta olevien ystävien tarjoamilla malleilla 

on merkitystä sekä tyttöjen että poikien liikuntaharrastuksen 
kannalta. 
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Hypoteesi 5. 

Erityisesti äidin kannustuksella on merkitystä sekä tyttö

jen että poikien liikuntaharrastuksen kannalta. 

Ongelma 4. 

Miten lapsuuden ja nuoruuden liikunnallinen kasvuympäristö ja 

aikuisiän elinoloja kuvaavat tekijät selittävät nuoren aikuis

väestön liikuntaharrastusta? 

Aikuisiän elinoloja kuvaavien muuttujiert merkitys saattaa 

olla kaksitahoineni�iippuen siitä, tarkastellaanko liikunnalli

sesti sosiaalistavia ympäristötekijöitä vai aikuisiän ilmihar

rastuksen toteutumista sääteleviä tekijöitä.- Liikunnallisesti 

sosiaalistavat tekijät toimivat periaatteessa samaan tapaan 

kuin lapsuudessa ja nuoruudessakin, joskin liikunnallisten 

taitojen oppiminen on edullisinta lapsu�siässä (ks. esim. 

Winter 1975). Aikuisiän sosiaalistajat saattavat olla 

riippuvaisia lapsuus- ja nuoruusiän tekijöistä (esim. toveri

piirin pysyvyys tai hakeutuminen tietynlaiseen ystäväpiiriin,' 

joukkotiedotus), mutta välttämättä näin ei ole (esim. toveri

piirin vaihtuminen, aviopuolison vaikutus). Hypoteettisessa 

mallissa onkin yhteys kuvattu katkoviivalla (kuvio 6). 

Hypoteesi 6 

Lapsuuden ja nuoruuden 
sosiaalistumisympäristö 

�, 

,..,.. 

Aikuisiän sosiaalistumis-
ympäristö 

Aikuisiän 

liikuntaharrastus 

KUVIO 6. Lapsuuden ja nuoruuden sekä aikuisiän sosialisaatio

tekijät aikuisiän liikuntaharrastuksen selittäjinä 
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Sekä lapsuus- ja nuoruusvaiheen että aikuisiän sosiaalista

vat tekijät vaikuttavat suoraan aikuisiän liikuntaharrastukseen. 

Lisäksi lapsuus- ja nuoruusvaiheen sosialisaatiotekijät voivat 

osittain vaikuttaa �yös aikuisiän sosialisaatiotekijöiden kautta. 

Aikuisiän elinoloja kuvaavat muuttujat voivat olla myös har

rastusta sääteleviä tekijöitä (ammatti, lapset, liikuntapaikko

jen saav,utettavuus jne.), Nämäkin tekijät saattavat ennen pit

kää toimia sosiaalistajina liikuntaan. Ensi sijassa niitä voi

daan kuitenkin pitää tilannetekijöinä, jotka säätelevät sitä, 

pääseekö pysyväisluonteinen yleismotivaatio toteutumaan ilmi

harrastuksena (vrt. kappale 2,7,). 

Hypoteesi 7, 

Aikuisiän elinoloja kuvaavat muuttujat säätelevät ensi si

jaisesti niiden liikuntaharrastusta, joilla on ollut liikunnal

lisesti edullinen lapsuuden ja nuoruuden ympäristö (joille on 

kehittynyt pysyväisluonteinen motivaatio), Sen sijaan niillä, 

joiden lapsuus- ja nuoruusympäristöt on ollut liikunnallisesti 

epäedullinen, ei aikuisiän elinolosuhteilla ole yhtä suurta 

merkitystä liikuntaharrastuksen toteutumisen kannalta. 
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4. MENETELMÄT

4.1. Perusjoukko, otantamenettelyt ja tutkittu näyte 

Tutkimuksen perusjoukkona olivat 26-32 vuotiaat Jyväskylän kau

pungin asukkaat. Väestörekisterin mukaan oli perusjoukon suu

ruus 1.1.1972 7 397 henkeä. 

Tasavälisellä satunnaisotannalla poimittiin 1 057 henkeä kä

sittävä joukko, jolle lähetettiin postikyselylomake (Laakso 1976, 

liite 1) lokakuussa 1972. Vaikka väestörekisteristä saadut tiedot 

olivat tutkimusajankohtana kymmenen kuukautta vanhentuneet, ei ol

lut mahdollista ottaa mukaan tänä aikana Jyväskylään muuttanei

ta. Sen sijaan kyselyä suoritettaessa paljastui 26 tapausta, 

jotka olivat poistuneet perusjoukosta paikkakunnaltamuuton tai 

kuolemantapauksen johdosta. Nämä poist�ttiin näytteestä riip

pumatta siitä, vastasivatko he kyselyyn vai eivät. Jäljelle 

jääneistä 1 031 henkilöstä 699 (68 \) palautti vastauksen vii

meistään yhden uusintakyselyn jälkeen. 

Toisen vaiheen otantana valittiin satunnaisesti 300 henki

löä edellä mainittujen 1 031 joukosta. Tämän lisäksi muodos

tettiin samalla menetelmällä 100 hengen varaotos, josta arvon

tajärjestyksessä otettiin uusi henkilö jokaisen 300 otokseen 

sattuneen, perusjoukosta poistuneen tilalle. Pääasiassa muutto

liikkeen laajuudesta tässä ikäryhmässä kertoo se, että varaotok

sesta jouduttiin täydentämään alkuperäistä otosta 38 henkilöllä. 

Muista syistä jäi tavoittamatta 12 henkilöä (kato 4 \), joista 

8 kieltäytyi antamasta haastattelua ja muihin 4:ään ei saatu 

yhteyttä vähintään kolmesta (3) yrityskerrasta huolimatta. Lo

pulliseksi haastattelun satunnaisnäytteen suuruudeksi jäi siten 

288 (96 % otoksesta), 

Kolmas otanta suoritettiin satunnaisotannan täydentämisek

si. Postikyselyvastausten perusteella voitiin tarkastella lo

makkeen palauttaneiden henkilöiden liikuntaharrastuksen määrää. 

Kolmensadan henkilön satunnaisotokseen tulleet jaettiin suku

puolen, sosioekonomisen aseman (Rauhala 1966) sekä liikuntahar-. 

rastuksen säännöllisyyden perusteella ryhmiin. Loput postiky

selyyn vastanneet ryhmiteltiin samoin perustein ja suoritettiin 
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100 hengen täydennysotanta, Kustakin edellä mainitulla taval
la ositetusta ryhmästä valittiin tällöin satunnaisotannalla 
sellainen määrä henkilöitä, että lopullisen 400 henkilön otok
sen kuhinkin ryhmään olisi tullut vähintään 20 tapausta, Tä
�än tavoitteeseen· ei kuitenkaan päästy edes alkuvaiheessa hen
kilöiden jakaannuttua lähinnä ammatin suhteen epätasaisesti 
satunnaisoioksessa. Lisäksi menettelyä vaikeutti postikyselyn 
�ato sekä ammattia koskevien tietojen puutteellisuus väestöre
kisterissä. 

Lopullisessa näytteessä tavoitteen saavuttaminen vaikeutui 
entisestäänkin, koska paikkakunnalta muuttaneiden määrä osoit
tautui kovin suureksi ja koska heidän tilalleen otettiin uudet 
henkilöt varaotoksesta. Tätä taas ei voitu ennakoida ositettua 
otantaa tehtäessä, 

Haastattelujen kestäessä täydennettiin vielä ositettua 
otantaa haastattelusta kieltäytyneiden ja tavoittamattomien 
osalta �iin, että lopulliseksi näytteen suuruudeksi saatiin 
400 henkilöä,• 

Tutkimuksessa alkuosassa on käytetty yksinomaan 288 hengen 
satunnaisnäytettä. 400 henkilön ositettua näytettä on käytet
ty ainoastaan erotteluanalyysissa verrattaessa toisiinsa lii
kunnan harrastajia ja liikuntaa harrastamattomia, 

Otannan kulkua on havainnollistettu kuviossa 7. 



,-----
1 Kato 
1 332 1 
1_ ____ _____ J 

Postikyselyotos 
699 

Liikuntaharras
tusten analysoint· 

Ositettu haastat
teluotos 

100 

Perusjoukko 
7397 

Postikyselyotos 
1057 

r--- -----, 

1 Poistuneita 1 
1 26 1 

I_ _ _ _ _ ____ I 

Postikyselyotos 
1031 

Haastatteluotos 
300 

1 
---------

, 
1 Poistuneita 1 
1 38 1 
1 _________ I 

Jäi 
300 

r--- -----,
1 Kato 1 
1 12 1 
L ___ _____ 1 

Haastattellll1äyte 
288 

Ositettu näyte 
400 

6 7  

Haastattellll1 
varaotos 

100 

Käytettiin 
38 

Täydennys 
12 

KUVIO 7. Otannan kulku (.kaksoisvii valla rajattuja on käytett y 

tämän tutkimuksen näytteinä). 
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Verrattaessa 288 hengen satunnaisnäytteen sukupuoli- ja 
ikäjakaumaa perusjoukon vastaaviin jakaumiin (taulukko 1) 
voidaan havaita, että näytteeseen on tullut hieman enemmän 
miehiä kuin perusjoukon suhteellinen osuus olisi edellyttä
nyt. Ero on kuitenkin vain neljä prosenttiyksikköä. Ikäja
kauma on näytteessä tasaisempi kuin perusjoukossa, mikä merkit
see sitä, että näytteeseen on sattunut suhteellisesti jonkin 
yerran enemmän 28-29 vuotiaita ja vastaavasti hieman vähemmän 
muiden ikäryhmien edustajia. Erot eivät kuitenkaan olleet mer
kitseviä, joten sukupuoli- ja ikäjakauman suhteen voidaan nä,yt-
teen katsoa vastaavan varsin hyvin perusjoukkoa. Sosioekonomi-
sen,aseman jakaumia tarkasteltiin Rauhalan (1966) luokituksen 
pohjalta. Erot olivat jonkin verran suurempia kuin sukupuoli
ja ikäjakaumia verrattaessa, mutta eivät kuitenkaan osoittautu
neet ■erkitseviksi, vaikka olivatkin lähellä 5 \:n merkitse
vyysrajaa. Toisaalta on otettava huomioon, että Väestörekis
teristä· saadut alllllattitiedot olivat puutteellisia, eikä tau

esitetty perus,joukon ammattijakauma näin ollen täy
sin kuvaa todellista tilannetta. Kaikkiaan Väestörekisterin 
tiedoista puuttui 1388 henkilön (18.8 \) ammattitiedot. Kui
tenkin näyttäisi ammattijakaumia tarkasteltaessa siltä, että 
alempiin yhteiskuntaluokkiin kuuluvilla olisi hienoinen ali
edustus lopullisessa näytteessä. Todettakoon, että tauluk6s
sa käytetty sosioekonomisen aseman �uokkien ryhmittely on 
tehty siten, että erot perusjoukon ja näytteen välillä ovat 
suurimmillaan. Muunlaisten luokitusten tai muiden katkaisu
kohtien käyttäminen olisi pienentänyt havaittuja eroja ja nii
den merkitsevyysarvoja. 
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TAULUKKO 1. Perusjoukon ja näytteen sukupuoli-, ikä- ja 

ammattijakaumat 

Perusjoukko Näyte Merk. 
Sukupuoli N (7394) (288) 

Naiset 52 56 x2=2.44
Miehet 48 44 ei merk. 

100 \ 100 \

Ikä N (7394) (288) 
26-27 V 36 34 

x2 •3.5528-29 V 27 32 
30-32·v 37 34 ei merk. 

100 \ 100 '

Sosioekonominen asema 
Rauhala (1966) (6006) (287) 
2-3 1o 9 

x2 •5.154-6 61 68 
7-9 29 23 ei merk. 

100 ' 100 \ 

4.2. Muuttujat 

Tutkimuksen koko muuttujaluettelo on esitetty liitteessä 1. 

Selitettävinä muuttujina käytettiin seuraavia aikuisiän liikunta

harrastusta kuvaavia muuttujia: 

11 nykyinen liikuntaharrastustaajuus kesällä 

12 nykyinen liikuntaharrastustaajuus talvella 

13 nykyisin liikuntaan käytetty aika (t/kk) kesällä 

14 nykyisin liikuntaan käytetty aika (t/kk) talvella 

172 urheiluseuran jäsenyys nykyisin (ei-jäsen, jäsen) 

607 hiihto nykyisin (ei harrasta - harrastaa edes joskus) 

608 koti voimistelu 11 (vain naisilla) 

609 kävely 11 

610 lentopallo 11 

611 painonnosto 11 (vain miehillä) . 

612 pyöräily 11 

613 pöytä tennis 11 (vain miehillä) 

614 uinti 11 

615 vapaavoimistelu 11 (vain naisilla) 
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Selittävät muuttujat koostuivat seuraavista muuttujaryhmistä 

(muuttujakohtaineri luettelo Qn esitetty liitteessä 1). 

- lapsuuden ja nuoruuden liikunta- ja urheiluharrastuksia

kuvaavat muuttujat

- kotitaustia ku�aavat muuttujat

- koulutustaustaa kuvaavat muuttujat

- nuo'ruuden toveripiiriä kuvaavat muuttujat

- joukkotiedotuksen seuraamista kuvaavat muuttujat

- kotipaikkakuntaa kuvaavat muuttujat

- nykyisiä elin9losuhteita ja nykyistä ajankäyttöä kuvaavat

muuttujat.

4.5. Mittausmenetelmät 

Lokakuussa 1972 suoritetun postikyselyn tarkoituksena oli mita

ta liikuntaharrastuksen taajuutta ja siihen käytettyä aikaa. 

Kyselyssä tiedusteltiin eri ajankäyttömuotojen useutta ja kuhun

kin ajankäyttömuotoon keskimäärin kerralla käytettyä aikaa siten, 

että liikunta muodosti ainoastaan yhden osion lomakkeella 

(Laakso 1976, liite 1). Muutenkin pyrittiin välttämään kyselyn 

aikana tuomasta julki sitä, että tarkoitus oli nimenomaan lii

kunnan tutkiminen. Näin pyrittiin eliminoimaan mahdollista 

liikuntaharrastuksen yliarviointia. 

Muu aineisto kerättiin henkilökohtaisten haastattelujen 

avulla 16.11.-13.12.1972. Tarkoitusta varten koulutettiin 10 

haastattelijaa, jotka kukin suorittivat 40 haastattelua ottaen 

itse yhteyden haastateltaviin. Käytetty lomake (Laakso 1976, 

liite 2] suunniteltiin osittain kahteen otteeseen �uoritettujen 

esihaastattelujen pohjalta ja osittain kansainvälisen urhei

luun sasiaalistumista koskevan tutkimuksen kysymysten 

pohjalta (Kenyon & McPherson 1970). Esi.,. : 

tutkimuksen pohjalta laaditut kysymykset pyrkivät selvittä-

mään nykyisten harrastusten kehityshistoriaa ja aikaisempia 

liikuntakokemuksia. Esiin tulleisiin ilmiöihin koetettiin haas

ta.ttelun kuluessa löytää selityksiä syventävien kysymysten avul

la. Kansainvälisen tutkimuksen kysymyksissä henkilöt arvioivat 

pääasiassa aikaisempiin vaiheisiin liittyen lähiympäristöön 
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·· kuuluneiden henkilöiden liikuntaharrastuksia sekä suhtautumis
ta liikuntaan. Haastattelut kestivät keskimäärin 45 minuuttia,
vaihteluvälin ollessa 15-100 minuutti�.

4.4. Mittausten luotettavuudesta 

Selitettävän muuttujan mittauksen luotettavuutta voigaan arvioi
da lähinnä epäsuorasti vertaamalla �aatuja tuloksia muihin vas

taavanikäisellä väestöllä tehtyihin tu·�kimuksiin. Tässä suh
teessa kuvausosassa (kappaleessa 5.1.1�) esitetyt luvut osoitta
vat varsin suurta yhdenmukaisuutta muihin tutkimuksiin nähden 
(vrt. esim. Laakso & Telama 1981, Vuori & Sievers 1975). On 
myös otettava huomioon, että riippuvan mu'uttuj an mittaamiseen 
kiinnitettiin erityistä huomiota siten, että vastaajat joutui
vat suhteuttamaan liikuntaharrastuksensa muuhun ajankäyttöön 
ilman tutkittavan kohteen korostettua esiintuomista. Tämän voi
daan olettaa vähentäneen liikuntaharrastuksen mahdollista yli
arvioinqa. 

Kun ihmisten on kuitenkin.todettu yleensäkin yliarvioivan 
aktiivisia ja hyväksyttävänä pidettäviä toimintoja (esim. Hei
nilä & al. 1965, Edholm 1966), ei virheen voida olettaa koko
naan eliminoituneen. Erityisesti aika-arviointien luotetta
vuutta kuvaa muun muassa •e, että vastaajat käyttivät oman il
moituksensa mukaan kaikkiin toimintoihin yhteensä aikaa keski
näärin 727,8 tuntia kuukaudessa kesällä ja 787,2 tuntia kuukau
dessa talvella, kun todellinen kokonaisaika on 720 tuntia kuu
kaudessa. Keskihajonnat (117,5 tuntia kesällä ja 111,0 tuntia 
talvella) osoittavat kuitenkin, että virhearviointeja \oli esiin
tynyt. Samaa asiaa kuvaa myös arviointien vaihteluväli 
(412-1244 t kesällä ja 514-1099 t talvella). Suurimmat virheet 
näyttivät kuitenkin aiheutuneen siitä, että oleskelua, !epäilyä 
ja seurustelua oli arvioitu kovin eri tavoin. Liikuntaharras
tukseen käytetyn ajan arvioita ja liikuntaharrastuksen useutta 
voidaan kuitenkin pitää näitä luotettavampina. 

Selittävien muuttujien mittaamisessa käytettiin pääasiassa. 
retrospektiivista haastattelua, jossa vastaaja joutui palautta
maan mieleensä useiden vuosien, jopa parin vuosikymmenen takai-
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sia asioita. Tällaista menetelmää onkin arvosteltu heikon 
validiteetin vuoksi (esim. Galtung 1967) eikä ilmeisesti voi

dakaan varmuudella sanoa, kuinka tarkasti annetut vastaukset 

vastaavat vuosien takaisia todellisia tapahtumia. Tämän tut

kimuksen tarkoituksen kannalta ei kuitenkaan liene kovin koh

talokasta, vaikka näin ei aivan tarkasti olisikaan. Voidaan 

nimittäin olettaa, että käyttäytymiseen vaikuttavatkin juuri 
ne mielikuvat, joita henkilöllä on, eivätkä niinkään objek-
, 

. 

tiivisesti mitatut tapahtumat (vrt. esim. Bronfenbrenner 1979). 

Tämän oletuksen varaan rakennettu luotettavuus on voimassa 

kuitenkin vain silloin, jos nämä mielikuvat ovat pysyviä, 

niiden mittaaminen on reliaabelia, eivätkä esimerkiksi aikuis

ikään liittyvät liikuntakokemukset ole muuntaneet lapsuudenai

kaisia muistikuvia. 

Retrospektiivisten kysymysten reliaabeliutta tutkittiin 

�usintamittausten avulla. Kysymykset esitettiin 65 liikunnan

opiskelijalle ja mittaus t,oistettiin kolme kuukautta myöhemmin. 

Niiiden kahden mittauskerran väliset korrelaatiokertoimet (tau

lukko 2) olivat suurimmillaan tosiasiatietoja kysyttäessä. 

Sellaisissa muuttujissa kuten sisarusten lukumäärä, vanhempien 

koulutus ja vastaajan oma liikuntanumero oli korrelaatiokerroin 
yli .90. 

Seuraavan ryhmän (korrelaatio .7'0-.89) muodostivat pää

asiassa muuttujat, joissa arvioitiin pmia tai muiden perheen

jäsenten harrastuksia ja saavutuksia. Samantapaisia muuttujia 

sisältyi kuitenkin myös ryhmään, jossa toistettavuuskerroin oli 

.50-.69. Tälle tasolle yltivät myös arviot kodin etäisyydestä 

urheilukentälle sekä eräille muille selvästi määriteltäville 

liikuntapaikoille. 

Heikoimpaan reliabiliteettiryhmään (r � .50) sijoittuivat 

arviot tovereiden liikuntaharrastuksista sekä arviot etäisyyk

sistä eräille liikuntapaikoille. Nuoruudenystävien liikunta

harrastuksen arviointi osoittautui ongelmalliseksi oletetta
vasti siksi, ettei haastatteluissa ohjeista huolimatta onnis

tuttu rajaamaan keskeisintä nuoruusajan toveripiiriä sekä eri

tyisesti siksi, että ystäväjoukko on saattanut olla hyvinkin 



TAULUKKO 2. Retrospektiivisesti mitattujen muuttujien kahden 

mittauskerran väliset korrelaatiokertoimet 

veljien lukumäärä 
sisarten lukumäärä 
vanhempien veljien luku
määrä 

vanhempien sisarten luku
määrä 

N=65 

.99 

.99 

.98 

.99 

asuinpaikkakuntien lukumäärä .94 

isän koulutus .98 
äidin koulutus .94 
voimistelunumero keski-
koulussa .97 

urheilunumero keskikoulussa .94 

voimistelunumero lukiossa .97 

veljien liikuntaharrastus .95 

isän suhtautuminen 
liikuntaan .92 
sisarten suhtautuminen 
liikuntaan .92 

veljien kannustus 
liikuntaan .91 
sisarten kannustus 
liikuntaan .90 
etäisyys luistinradalle 
kansakoulussa .90 
koulujenväliset kilpailut 
lukiossa .91 

isän ammatti- . 72 
arvio oman liikuntaharras-
tuksen määrästä lukiossa .83 

kokemukset koulun liik.kasv. 
lukiossa .76 

liik.taidot oma arvio 
kansakoulussa .73 

liik.taidot oma arvio 
keskikoulussa .70 

liik.taidot oma arvio 
lukiossa .79 

eri sukup. olleiden toverei-
den lukumäärä nuoruus .70 

isän liikuntaharrastus 
isän urheilumenestys 
äidin liikuntaharTastus 

veljien urheilumenestys 

sisarten liikuntaharrastus 
veljien suhtautuminen 
liikuntaan 

isän kannustus liikuntaan 

etäisyys luistinradalle 
keskikoulussa 
etäisyys uimapaikkaan 
lukiossa 

koulujenväliset kilpailut 
kansakoulussa 
koulujenväliset kilpailut 
keskikoulussa 
koulun sisäiset kilpailut 
lukiossa 

koulun urheiluseura kansa
koulussa 

isän uskonnollisuus 
äidin uskonnollisuus 
penkkiurheilu keskikoulussa 
penkkiurheilu lukiossa 

ensimmäisiin kilpailuihin 
osallistumisikä 

menestys ensimmäisissä 
kilpailuissa 
äidin ammatti 

liik.taidot oma arvio 
kansakoulussa 
liik.taidot oma arvio 
keskikoulussa 
kokemukset koulun liikunta
kasvatuksesta kansakoulussa 

kokemukset koulun liikunta
kasvatuksesta keskikoulussa 

urheilunumero lukiossa 

.83 

.83 

.73 

.87 

.89 

.80 

.85 

.77 
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.72 

.85 

.80 

.83 

• 78.
.72
• 71
.79

.67 

.66 

.63 

.61 

.63 

.66 

.68 

.56 

N=65 

sisarten urheilumenestys .51 
eri sukupuolta olleiden 
tovereiden urheilumenestys .SS 

äidin suhtautuminen 
liikuntaan .66 

äidin kannustus liikuntaan .61 

etäisyys urheilukentälle 
kansakoulussa .61 

etäisyys urheilukentälle 
keskikoulussa .59 
etäisyys luistinradalle 
lukiossa .59 

etäisyys uimahalliin 
lukiossa .54 

koulun sisäiset kilpailut 
keskikoulussa ,53 

koulun urheiluseura 
keskikoulussa .59 

koulun urheiluseura 
lukiossa .66 

penkkiurheilu kansakoulussa .69 
vanh. kannustus suorituk-
siin yleensä .65 

liikuntanumero kansakoulussa .49 

samaa sukupuolta olleiden 
tovereiden lukumäärä ,45· 
äidin �rheilumenestys : 36 

samaa sukupuolta olleiden 
tovereiden liikunta-
harrastus .17 

samaa s·ukupuol ta olleiden 
tovereiden urheilumenestys 

N=65 

.06 

eri sukupuolta olleiden 
tovereiden liikuntaharrastus .45 

samaa sukupuolta olleiden 
tovereiden suhtautuminen 
liikuntaan .44 

eri sukupuolta olleiden 
tovereiden suhtautuminen 
liikuntaan .43 

samaa sukupuolta olleiden 
tovereiden kannustus 
liikuntaan .43 

eri sukupuolta olleiden 
tovereiden kannustus 
liikuntaan .28 

etäisyys urheilukentälle 
lukiossa .45 

etäisyys urheilukentälle 
kansakoulussa .32 

etäisyys harjoituskentälle 
keskikoulussa .33 

etäisyys harjoituskentälle 
lukiossa .26 

etäisyys uimapaikalle kansa-
koulussa .21 

etäisyys uimapaikalle keski-
koulussa .21 

etäisyys uimahalliin kansa-
koulussa .23 

etäisyys uimahalliin keski-
koulussa .41 
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suuri sisältäen sekä liikunnallisesti aktiivisia että passii
visia jäseniä. Toisen vaikeasti arvioitavan kohteen muodosti
vat sellaiset liikuntapaikat, kuten harjoitus- tai palloilu

�enttä (koulun piha tms.) sekä uimapaikka kesällä (järven ran
nat jne.), joiden yhteydessä pelkästään paikan määrittäminen 
saattaa olla hankalaa .. 

Näin saatuja korrelaatiokertoimia voidaan pitää lähinnä 
suuntaa antavina tämän tutkimuksen reliabiliteetin kannalta, 
sillä liikunnanopiskelijoiden muistikuvat liikuntaan liitty
vistä asioista lienevät keskimääräistä paremmat. Kertoimia 
voidaan näin ollen pitää jonkinlaisina maksimiarvoina vali
koimattoman näytteen kannalta. Toisaalta liikunnanopiskelijat 
vas�asivat kysymyksiin ryhmätilanteessa, mikä saattaa aiheut
taa enemmän satunnaisvirheitä koulutetun haastattelijan suorit
tamaan haastatteluun verrattuna. 

Retrospektiivisten mittausten luotettavuutta pyrittiin ar
vioimaan myös vertaamalla eri henkilöiden vastauksia toisiinsa. 
Tähän tarjoitui mahdollisuus siten, että näytteeseen oli sattu
nut kolme paria sisaruksia. Aineiston pienuus ei antanut mah
dollisuuksia tilastolliseen analysointiin, mutta vastausten 
vertailu osoitti jälleen suurinta vastaavuutta tosiasiatietojen 
ja liikuntaharrastusten kohdalla. Suurimmat poikkeamat esiin
tyivät vanhempien ja sisarusten asenn9itumista arvioitaessa. 

Luotettavuusmittausten puutteellisuuksista huolimatta 
voitanee todeta, että suurin osa retrospektiivisistä muuttujis
ta oli mitattu kohtalaisen reliaabelisti. Suurimmat puutteet 
liittyivät arvionvaraisten tietojen mittaamiseen erityisesti 
silloin, kun arvioitavan kohteen määrittelyssä ilmeni epätark
kuutta. 

4.5. Tulosten analysointi 

Aineiston analysointiin liittyviä toimenpiteitä on kuvattu 
osittain myös tuloksia esiteltäessä. Kuvailevassa osassa on 
sekä aikuisiän liikuntaharrastusta että liikuntaharr�stuksen 
kehittymistä kuvattu prosenttitaulukoiden avulla. Liikuntaan 
käytettyä aikaa on kuitenkin selvitetty keskiarvoja ja -hajon
toja hyväksikäyttäen. 
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Selittävien muuttujien yhteyksiä selittäviin muuttujiin 

tarkasteltiin ensin tulomomenttikertoimien avulla. Ne muuttu

jat, joilla havaittiin merkitsevä korrelaatio johonkin selitet

tävistä muuttujista otettiin mukaan jatkoanalyyseihin. Sen 

jälkeen etsittiin valikoivan regressioanalyysin avulla parhaat 

selittäjäkombinaatiot kustakin selittävien muuttujien ryhmästä. 

Näin saatiin selville kotitaustaa, koulutustaustaa, nuoruuden 

toveripiiriä, joukkotiedotusta, kotipaikkakunta� aikaisempia 

liikuntaharrastuksia ja aikuisiän elinolosuhteita kuvaavien 

muuttujien yhteydet aikuisiän liikuntaharrastuks:iin. Eri ryh

miin kuuluvien muuttujien kokonaisselitysosuutta tarkasteltiin 

niin ikään regressioanalyysin avulla ja kausaaliyhteyksiä py

rittiin selvittämään polkuanalyysin sekä useampisuuntaisten 

ristiintaulukointien avulla, 

Lopuksi suoritettiin erotteluanalyysiin pohjautuvat uu

delleenluokittelut, joiden perusteella yastaajat jaettiin tyy

pillisiin harrastajiin ja harrastamattomiin sekä poikkeaviin 

harrastajiin ja harrastamattomiin, Näiden ryhmien tyypilli

simpien edustajien liikuntaharrastuksen kehittymistä kuvat

tiin kvalitatiivisten tapauskuvausten avulla, 
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S. AIKUISIÄN LIIKUNTAHARRASTUKSIA SELITTÄVÄT TEKIJÄT

5.1. Aikuisiän liikuptaharrastukset 

s.1.1. Jyväskyläläisen nuoren aikuisväestön liikuntaharras
tusten kuvailu 

Liikuntaharrastuksen ,useutta tarkasteltaessa (taulukko 2.) · 
havaittiin ensinnäkin, että kerran kuussa tai harvemmin liikun
taa harrastavien ("harrastamattomat") luku pysyi vuodenajasta 
riippumatta suunnilleen samana (35-38 \). Sen sijaan liikuntaa 
harrastavien kesken esiintyi hieman vaihtelua vuodenajan mukaan. 
"Säännöllisesti" liikuntaa harrastavia (2 kertaa viikossa tai 
useammin) oli talvella 26-29 \ ja kesällä 33-34 \ ja "epäsään
nöllisesti'' harrastavia (kerran viikossa tai joka toinen viik
ko) vastaavasti talvella 33-39 \ ja kesällä 28-29 \. Sukupuol
ten välillä ei eroja liikuntaharrastuksen taajuudessa esiinty
nyt, 

TAULUKKO 2. Liikuntaharrastuksen useus prosentteina(\)

Säännöllisesti Epäsäännöllises- Harrastamat-· 
harrastavat ti harrastavat tomat 
(väh, 2 krt/ (2 krt/:kk- (kork. 
viikko) 1 krt/kk) 1 krt/kk) 

KESÄLLÄ 
Kaikki (288) 34 28 38 

Miehet (126) 33 29 38 

Naiset (16 2) 34 28 38, 

TALVELLA 
Kaikki (288) 27 37 36 

Miehet (126) 29 33 38 

Naiset (162) 26 39 35 

Liikuntaan käytettyä aikaa osoitti henkilön itsensä il
moittama liikuntaa� käytetyn ajan arvio tunteina kuukaudessa 
(taulukko 3), Sen 1mukaan 26-32 vuotias jyväskyläläinen 
käytti liikuntaan aikaa keskimäärin noin 10

Yhteensä 

100 

100 

100 

100 

100 

100 
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(9.8) tuntia kuukaudessa kesällä ja noin 7 (7.1) tuntia kuukau

dessa talvella. Miehet käyttivät liikuntaan hieman enemmän ai

kaa kuin naiset, mutta ero oli varsin pieni. 

TAULUKKO 3. Liikuntaan käytetty aika kesällä ja talvella 

Liikuntaan käytetty aika arvio (t/kk) 

KESÄLLÄ TALVELLA 

ka 6 ka 6 

Kaikki (288) 9.8 13. 3 7.2 9.5 

Naiset (162) 9.6 13.3 6.9 9.8 

Miehet (126) 10.0 13.9 7.7 9.5 

Yksittäisten liikuntamuotojen harrastusta tarkasteltaessa 

(taulukko 4) havaittiin kävely (48 \), hiihto (44 \) ja uinti 

(48 \) selvästi muita suositummiksi. Seuraavatkin lajit oli

vat tyypillisiä kuntoliikuntamuotoja, kuten lentopallo ja pyö

räily (17 \), vapaavoimistelu (13 \) sekä kotivoimistelu (9 \). 

Kolme ensimmäistä lajia olivat_samat sekä naisilla että miehil

lä, joskin järjestys oli hieman erilainen. Seuraavina olivat 

naisilla pyöräily, vapaavoimistelu, kotivoimistelu ja lento

pallo, mutta miehillä lentopallo, pöytätennis, painonnosto 

(myös kuntokoulu mukana) sekä pyöräily. Muut liikuntamuodot 

jäivätkin selvästi 10 \:n alapuolelle ja miesten luettelossa 

esiintyi jonkin verran enemmän lajeja kuin naisilla. 
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TAULUKKO 4. Eniten harrastetut liikuntamuodot sukupuolen 

mukaan jaoteltuina (harrastaa edes joskus 

kys eistä lajia%). 

NAISET 

N=162 

Kävely 

Uinti 

Hiihto 

55 

47 

45 

Pyöräily 22 

Vapaavoimistelu 19 

Kotivoimistelu 12 

Lentopallo 11 

Luistelu 

Pesäpallo 

Sulkapallo 
Painonnosto 
(ktmtokoulu) 
Pöytä tennis 

Soutu 

Tanssi 

Tennis 

Koripallo 

Yleisurheilu 

Muut 

8 

7 

6 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

4 

··. MIEHET

N=126

Hiihto 

Kävely 

Uinti 

·' Lentopallo

Pöytä tennis
Painonnosto 
(ktmtokoulu) 
Pyöräily 

43 

40 

31 

24 

11 

10 

10 

Jalkapallo 7 

Jääkiekko 6 

Tennis 6 

Vapaavoimistelu 6 

Yleisurheilu 6 

Koti voimistelu 5 

Luistelu ·5

Pesäpallo 5

Sulkapallo 5

Koripallo 4,

Jääpallo 3:

Suunnistus 3

Soutu 

Käsipallo 

Tanssi 

Muut 

2

1

18 

KAIKKI 

N=288 

Kävely 

Hiihto 

Uinti 

48 

44 

40 

Lentopallo 17 

Pyöräily 17 

Vapaavoimistelu 13 

Koti voimistelu 9 

Luistelu 

Pesäpallo 

Pöytä tennis 
Painonnosto 
(ktmtokoulu) 
Sulkapallo 

Tennis 

Jalkapallo 

Yleisurheilu 

Jääkiekko 

Koripallo 

Soutu 

Jääpallo 

Suunnistus 

Tanssi 

Muut 

7 

6 

6 

6 

6 

4 

3 

3 

3 

2 

2 

1 

10 
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Kilpaurheilun harrastus oli varsin vähäistä. Vain 5 \ 

vastaajista ilmoitti ottavansa osaa kilpailuihin (taulukko 5) 

ja vaikka liikuntaharrastuksen määrässä ei havaittu eroa su

kupuolten välillä, harrastivat miehet selvästi enemmän kil

paurheilua naisiin verrattuna. 

TAULUKKO 5. 

Kaikki (288) 

Miehet (126) 

Naiset (162) 

Kilpaurheilun harrastus prosentteina(\) 

Harrastaa Ei harrast� 
kilpaurheilua kiJpaurheilua Yhteensä 

5 

9 

1 

95 

91 

99 

100 

100 

100 

5.1.2. Aikuisiän elinoloja ja ajankäyttöä kuvaavien muuttu

jien yhteydet liikuntaharrastuksen kokonaismäärään 

Taustatekijöiden yhteyksiä naisten liikuntaharrastuksen useu

teen tarkasteltaessa jhavaittiin, että kesäisen

liikuntaharrastuksen useuteen korreloivat merkitsevästi (vä

hintään 5 \:n riskitasolla) vähäinen alle kouluikäisten lasten 

lukumäärä sekä se, että lasten joukossa oli myös tyttöjä. 

Lisäksi naisten liikunnan useutta kesällä selitti työmatkan 

kulkutapa siten, että liikunnallisia kulkutapoja (kävely, pyö

räily) käyttävät harrastivat myös vapaa-aikanaan liikuntaa 

muita useammin. On myös syytä todeta, että lasten iän yhteyk

siä naisten liikuntaharrastuksiin tutkittaessa kokeiltiin usei

ta katkaisukohtia, mutta juuri 7 vuoden ikä osoittautui par

haaksi erottelijaksi. Valikoiva regressioanalyysi osoitti, 

että työmatkan kulkutapa ja vähäinen alle kouluikäisten .lasten 

lukumäärä selittivät naisten kesäisen liikuntaharrastuksen useu

desta 5.9 \ (taulukko 6). 

Liikuntaharrastuksen useuteen talvella korreloivat samat 

muuttujat kuin kesälläkin sekä lisäksi elokuvissakäynti, penk

kiurheilu ja aviopuolison omakohtainen liikuntaharrastus. 

Regressioanalyysi osoitti, että näisiä elokuvissakäynti, vähäi

nen alle kouluikäisten lasten lukumäärä sekä penkkiurheilu se-



80 

littivät yhdessä 12 \ selitettävän muuttujan varianssista, 
eivätkä muut muuttujat merkitsevästi lisänneet selityskykyä 
(taulukko 6). 

Miesten ryhmässä korreloivat kesäharrastuksen useuteen 
paikkakunnalla asuttu aika, aviopuolison kiinnostus liikun
taa kohtaan, nuorimman poikalapsen ikä (mitä nuorempi sen 

1 

todennäk�isempi harrastus), ulkotöiden tekeminen sekä kyläi-
ly ja vieraiden vastaanottaminen. Näistä kyläily, ulkotyöt 
ja asumisaika paikkakunnalla selittivät yhdessä 18.7 \ mies
ten liikuntaharrastuksen useudesta kesällä (taulukko 6). 

Talviharrastuksen useutta selittivät miesten ryhmässä 

monet muuttujat. Perheeseen liittyvistä tekijöistä aviopuo
lispn omakohtainen liikuntaharrastus sekä nuorimman pojan 
ikä korreloivat talviseen liikuntaharrastukseen, viimeksi 

mainittu siten, että lasten vanhetessa isän harrastus väheni. 
Muuta ajankäyttöä kuvaavista muuttujista olivat tähän muuttu
jaan yhteydessä lukemisharrastus, ulkotyöt, rakennus- ja 

korjaustyöt, asennus- ja huoltoiyöt, omakohtaiset taidehar
rastukset, askartelu, keräily ja käsityöt sekä kyläily ja vie
raiden vastaanottaminen. Lisäksi esiintyi merkitsevä korre
laatio paikkakunnalla asutun ajan ja liikuntaharrastuksen useu
den välillä. Regressioanalyysin avulla saatiin selittäjien 

joukko supistetuksi viiteen. Ulkotöi?en tekeminen, omakohtåi
set taideharrastukset, kyläily ja vieraiden vastaanottaminen, 
nuorimman poikalapsen ikä sekä aviopuolison liikuntaharrastus 
selittivät yhdessä 20.4 \ riippuvan muuttujan varianssista 
(taulukko 6). 

Kesällä liikuntaan käytettyä aikaa selittivät naisten 

ryhmässä alle kouluikäisten lasten vähäinen lukumäärä sekä 
erityisesti tyttölasten olemassaolo, Lisäksi olivat tähän 
muuttujaan yhteydessä osallistuminen järjestötoimintaan jå 
opiskelu. Regressioanalyysissä (taulukko 6 ) osallistuminen 
muuhun j�rjestötoimintaan sekä vähäinen alle kouluikäisten 

lasten lukumäärä selittivät yhdessä 7.2 \ selitettävän muut
tujan vaihtelusta. 

Talviharrastukseen käytettyyn aikaan olivat yhteydessä 

jälleen vähäinen alle kouluikäisten lasten lukumäärä ja tyttö
lapset sekä lisäksi aviopuolison liikuntaharrastus, työmatkan 
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TAULUKKO 6. Aikuisiän elinoloja k u va a vat mu utt ujat liikunta

harrastuksen kokonaismäärän selittäjinä ( regressio

analyysi). 

Liikuntaharrastuksen Liikuntaan käytetty 
useus aika 

Kesä Talvi Kesä Talvi 

r (!> r f.) r f-, r (b 

NAISET 

Työmatkan kulkutapa (fyys,akt) 18 16 21 17 

Alle kouluikäiset lapset -18 -16 -24 -20 -20 -17 -27 -24

Elokuvissa käynti -24 18

Penkki urheilu 17 16 20 20 

Järjestötoiminta 21 19 
(ei pol., ei usk.) 

Selitysprosentti 100 x R
2 

5.9 % 12.0 % 7.2 % 13.7 % 

MIEHET 

Paikkakunnalla asuttu aika 25 19 36 36 24 23 

Ulkotöiden.tekeminen 27 24 23 24 

Omakohtaiset taideharrastukset 21 20 24 24 

Kykäily & vieraat 28 26 22 22 

Askartelu, keräily, käsityö 21 18 

Aviopuolison liikuntaharrastus 18 18 

Nuorimman lapsen ikä -24 -24

Selitysprosentti 100 x R
2 

18.7 % 20.4 % 13. 1 % 14.9 % 
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liikunnallinen kulkutapa, penkkiurheilun harrastus sekä vä

häinen muuhun seurusteluun käytetty aika. Viimeksi mainit

tuun korrelaatioon oli osittain vaikuttamassa se, että muu
hun seurusteluun laskettiin mukaan myös lasten kanssa käytet
ty aika. Regressioanalyysin avulla löytyi kolme muuttujaa, 

jotka selittivät yhdessä 13.7 i naisten talvella liikuntaan 

käyttämästä ajasta (taulukko 6, ), Nämä kolme muuttujaa oli

v�t vähäinen alle kouluikäisten lasten lukumäärä, penkkiurhei

lun harrastus sekä työmatkan fyysisesti aktiivinen kulkutapa. 

Miesten ryhmässä korreloivat kesällä liikuntaan käytet

tyyn aikaan paikkakunnalla asuttu aika, aviopuolison kiinnos

tus liikuntaa kohtaan sekä osallistuminen järjestötoimintaan. 

Paikkakunnalla asuttu aika selitti kuitenkin yksinkin 13.1 %, 
eivätkä muut muuttujat lisänneet merkitsevästi selityskykyä 

regressioanalyysin avulla tarkasteltuna (taulukko 6 ), 

Talvella olivat liikuntaharrastukseen käytettyyn aikaan 
yhteydessä paikkakunnalla asuttu aika, omakohtaiset taidehar

r�stukset sekä askartelu�, keräily- ja käsityöharrastukset. 

Regressioanalyysi osoitti, että nämä kolme selittävää muuttu

jaa saavuttivat yhdessä 14.9 %:n selitysosuuden (taulukko 6 ). 

5.1.3. Aikuisiän elinoloja ja ajankäyttöä kuvaavien muuttu

jien yhteydet yksittäisten liikuntamuotojen harrastuk

seen 

Tarkasteltaessa taustatekijöiden yhteyksiä yksittäisten liikun
tamuotojen harrastukseen, otettiin liikuntamuodoista mukaan ai

noastaan ne, joiden harrastajia oli aineistossa vähintään 10 %. 

Naisilla tulivat tarkasteluun mukaan hiihto. kotivoimistelu� 

kävely, lentopallo, pyöräily, uinti ja naisvoimistelu (vapaa
voimistelu) sekä miehillä hiihto, kävely, lentopallo, painon
nosto (ja kuntokoulu), pyöräily, pöytätennis ja uinti. 

Naisten hiihtoharrastukseen korreloivat merkitsevästi so

sioekonominen asema (ylemmät yhteiskuntaluokat hiihtivät enem
män), syntymävuosi (vanhemmat enemmän), aviopuolison harrastus 

sekä lyhyt etäisyys lähimmälle kentälle. Yhdessä nämä neljä 
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muuttujaa selittivät riippuvan muuttujan varianssista 20 \ 

(taulukko 7). 

Kotivoimistelun harrastus oli yhteydessä aviomiehen kiin

nostukseen liikuntaa kohtaan sekä pitkään etäisyyteen hiihto

maastoon. Yhteiseksi selityskyvyksi saatiin S.S % (tauluk-
ko 7)� 

Lentopalloharrastukseen olivat yhteydessä lasten lukumää
rää kuvaavat muuttujat. Näistä alle kouluikäisten lasten vä
häinen lukumäärä osoittautui parhaaksi selittäjäksi selityspro
sentin ollessa 7.1 \ (taulukko 7). 

Kävely- ja pyöräilyharrastusta ei selittänyt merkitseväs
ti mikään tutkituista taustamuuttujista ja uintiharrastukseen

kin oli yhteydessä vain asunnon etäisyys uimahallista siten, 

että kauempana uimahallista asuvat harrastivat uintia lähellä 
asuvia vähemmän. Selitysprosentti oli 4.0 % (taulukko 7). 

Naisvoimistelun harrastukseen korreloivat merkitsevästi 

ikä sekä poikalasten olemassaolo. Syntymävuosi ei kuitenkaan 
lisännyt merkittävästi yhteistä selitysosuutta, vaikka poika

lapset selittivät naisvoimistelun harrastuksesta vain 2.6 % 

(taulukko 7). 

Miesten hiihtoharrastusta selittivät sosioekonominen ase

ma (ylemmät yhteiskuntaluokat hiihtivät enemmän) sekä syntymä

vuosi (vanhemmat enemmän). Yhteinen selitysosuus oli 7.2 % 

(taulukko 7). 
Kävelyharrastukseen korreloi niin ikään sosioekonominen 

asema (jälleen ylemmät yhteiskuntaluokat harrastivat enemmän) 
sekä lisäksi alle kouluikäisten lasten lukumäärä. Edellinen 

riippuvuus selitti kuitenkin yksinkin 6 % miesten kävelyharras
tuksesta (taulukko 7) '. 

Lentopalloharrastukseen ei merkittäviä yhteyksiä tausta

muuttujista löytynyt ja painonnostoharrastustakin selitti ai

noastaan aviopuolison kiinnostus liikuntaa kohtaan (selitys
prosentti S.3 %). Pyöräilyharrastusta samoin kuin uintihar

rastustakaan ei pystytty tutkittujen taustamuuttujien avulla 

selittämään, mutta pöytätenniksen peluuseen olivat yhteydessä 
paikkakunnalla asuttu aika sekä lasten vähäiset ikävuodet. 

Harrastus näytti olevan voimakkaasti sid6ksissa paikkakuntaan 

siten, että kauemmin Jyväskylässä asuneet harrastivat huomatta-



TAULUKKO 7. Aikuisiän elinoloja kuvaavat muuttujat yksittäisten liikuntamuotojen harrastuksen 

selittäjin ä  (regressioanalyysi). 

Aviopuolison liikuntaharrastus 
Syntymävuos i 
Sosioekonominen asema 
Etäisyys harjoituskentälle 
Aviopuolison kiinn.liik. 
Etäisyys hiihtomaastoon • 
Alle kouluikäisten lasten lkm 
Etäisyys uimahalliin 
Poikalapsia (ei - on) 

Selitysprosentti 100 x R2 

Sosioekonominen asema 
Syntymävuosi 
Aviopuolison kiinn. liik. 
Paikkakunnalla asuttu aika 
Vanhimman lapsen ikä 

Selitysprosentti 100 x R2 

Hiihto 

r /!J 

27 23 
-22 -27
-23 -21
-19 -17

20.0 % 

Hiihto 

r /b 

-20 -20
-18 -18

7.2 %

N A I S E T 

Koti- Kävely Lentopallo Pyöräily 
voimistelu 
r 

16 16 
17 17 

5.5 % 

Kävely 

r 

-25 -25

6.0 % 

r r 

-27 -27

7. 1 %

M I E H E T 
Lentopallo Painon

nosto 
r {l:, r {!> 

23 23 

5.3 % 

r � 

Pyöräily 

r (b 

Uinti 

-20 -20

4.0 % 

Pöytä
tennis 
r f-> 

43 45 
-21 -25

24.6 % 

Nais
voimistelu 
r (!, 

16 16 

2.6 % 

Uinti 

r (b 

CO � 
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vasti muita useammin pöytätennistä (r = ,43). Toisaalta har

rastusta näytti lisäävän myös se, että omat lapset olivat iäl

tään nuoria. Yhdessä nämä tekijät selittivät pöytätennismuut

tujan varianssista 24,6 % (taulukko 7), 

5.2. Lapsuuden ja nuoruuden liikuntaharrastukset aikuisiän 

liikuntaharrastusten selittäjinä 

5.2.1. Liikuntaharrastusten jatkuminen lapsuusiästä aikui

suuteen 

Lapsuuden ja nuoruuden liikuntaharrastusten yhteyttä aikuis

iän liikuntaharrastuksiin tarkasteltiin aluksi kuvaamalla lii

kuntaharrastuksen kehittymistä lapsuudesta aikuisuuteen kolme

na ikäkautena. Liikuntaharrastuksen kokonaismäärää eri ikä

kausina voitiin kysymysten erilaisuude�ta johtuen tarkastella 

vain vertailemalla harrastajien ja täysin harrastamattomien 

välisen suhteen kehittymistä prosenttijakautumina, Tällöin 

havaittiin harrastajien määrän vähenevän iän mukana naisilla 

92 %:sta 83 %:iin ja miehillä 98 %:sta 81 %:iin (taulukko 8). 

TAULUKKO 8. 

Harrastaa 

Ei harrasta 

Yhteensä 

Liikunnan harrastus eri ikävaiheissa prosenttei

na(%) 

Naiset (N = 162) Miehet (N = 126) 
Lap- Nuo- Nykyi- Lap- Nuo- Nykyi-
suus ruus sin suus ruus sin 

92 86 83 98 83 81 

8 14 17 2 17 19 

100 100 100 100 100 100 

Nuoruudessaan liikuntaa harrastaneet harrastivat todennä

köisemmin liikuntaa vielä aikuisenakin verrattuna nuoruudes-

saan harrastamattomiin (taulukko 9). Riippuvuus oli tosin 

merkitsevä (p< ,OS) vain miesten ryhmässä, mutta selvästi sa

mansuuntainen myös naisilla. Lapsuuden .harrastuksen selitys

yhteyttä ei vastaavalla tavalla voitu tarkastella, koska muu

tamaa poikkeusta lukuunottamatta kaikki haastateltavat olivat 
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jossain määrin harrastaneet liikuntaa lapsuudessaan. 
Huolimatta aineiston epätasaisesta jakautumisesta liikun

taharrastuksen kehittymistä pyrittiin kuvaamaan myös "pitkit
t�isleikkauksena'' (liite 2 ja 3), jolloin voitiin nähdä eri 
vaiheissa harrastustaan jatkaneiden sekä harrastuksensa lo
pettaneiden ja aloittaneiden määrät. Liikuntaa harrastavis-

' 

ta ylee��ä suurin osa jatkoi harrastustaan myöhemminkin. Sen 
sijaan harrastamattomien keskuudessa oli myöhemmän harrastus
toiminnan todennäköisyys selvästi pienempi. Harrastavistakin 
10-20 \ lopetti harraStuksens� ikävaiheesta toiseen siirryt
täessä, Ainoa poikkeuksellinen tulos oli se, että sekä lap
suudessaan että nuoruudessaan täysin harrastamattomista suuri
osa,oli aloittanut harrastuksensa aikuisiässä, Tulos saattaa
johtua tällaisten henkilöiden vähäisestä lukumäärästä tässä
tutkimuksessa, mutta saattaa olla myös osoituksena ilmiöstä,
joka selittyy esimerkiksi ympäristöolosuhteiden avulla,

TAULUKKO 9. Nuoruuden liikuntaharrastuksen yhteys aikuisiän 
liikuntaharrastukseen 

NAISET 
Ei harrastanut 

(22) 

Ei harrasta 32 
Harrastaa 68 

Yhteensä 100 

x2 •3,19 ei

Harrasti 
(140) 

16 
84 

100 

merk. 

MIEHET 
Ei harrastanut Harrasti 

(21) (105)

38 15 
62 85 

100 100 

x2 • 5.93 p<.,05 
Edelleen voitiin todeta, että kilpaurheilun harrastus vä

heni voimakkaasti iän mukana (taulukko 10). Erityisen selväs
ti tämä oli havaittavissa kun verrattiin nuoruudessa harrastet
tua kilpaurheilua nykyiseen, 26-32 vuotiaiden harrastukseen. 
Vähenemistä tapahtui molemmilla sukupuolilla, mutta miesten 
harrastus-oli kaikissa ikäryhmissä yleisempää kuin naisten. 
Kilpaurheiluharrastuksen jatkuvuutta ei katsottu mielekkääksi 
tutkia tämän tarkemmin, koska kilpailijoiden määrä osoittautui 
niin pieneksi, Kilpaurheilijaksi kehittymistä onkin tutkittu 
yksityiskohtaisemmin erillisellä aineistolla (ks. Laakso 1977 ja 

1980). 
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TAULUKKO 10. Kilpaurheilun harrastus eri ikävaiheissa pro

sentteina (%) 

Naiset (N = 162) 

Miehet (N = 126) 

LAPSUUDESSA 

( 15 v.) 

22 

56 

NUORUUDESSA 

(15-20 v.) 

20 

44 

NYKYISIN 

1 

9 

Seuraavaksi tarkasteltiin yksittäisten liikuntamuotojen har-. 

rastusta eri ikävaiheissa. Prosentuaaliset jakaumat on esitet-

ty liitteissä 4 ja s. Yleisesti ottaen liikuntamuotojen har-

;astus väheni iän m1Jkana sekä naisilla että miehillä. 

Joidenkin liikuntamuotojen kohdalla oli kuitenkin havaitta

vissa harrastuksen lisääntymistä. Niinpä kotivoimistelun ja 

kävelyn harrastus näytti itse asiassa syntyvän vasta lähellä 

aikuisikää. Myös naisvoimistelu naisilla ja tennis miehillä 

osoittautuivat iän mukana lisääntyviksi harrastuksiksi. Nämä 

kaikki ovatkin tyypillisiä kuntoliikuntamuotoja, jotka viriä

vät ilmeisesti vasta kunto-motiivin tullessa tärkeäksi liikun

taharrastusta ohj�avaksi tekijäksi. Näiden ohella tapahtui 

lisääntymistä myös "muiden" liikuntalajien kohdalla, mikä taas 

johtunee siitä, että siihen sisältyi lajeja, joita eivät lap

se.t yleensä voi harrastaa (esim. ammunta ja moottoriurheilu). 

Kiintoisan lajiryhmän muodostivat myös ne liikuntamuodot, 

joiden harrastuksessa tapahtui ensin lisääntymistä ja sitten 

vähenemistä. Tällaisia näyttivät olevan jääkiekko, koripallo, 

lentopallo, pöytätennis ja suunnistus. Lisäksi esiintyi sa

mansuuntaisia muutoksia painonnostossa miehillä sekä pyöräi

lyssä, tansseissa, tenniksessä ja uinnissa naisilla, Miehillä 

sen sijaan uinnin kehitys oli päinvastainen, nuoruusvaiheessa 

harrastus näytti "tilapäisesti" vähenevän. 

Tarkoituksena oli kuvata myös yksittäisten liikuntamuoto

jen harrastuksen jatkuvuutta lapsuudesta ja nuoruudesta aikuis

ikään (taulukot 11-12). Useimpien liikuntamuotojen harrastus 

oli kuitenkin niin vähäistä, ettei "pitkittäistarkastelua" 

voitu suorittaa. Vain hiihdon, kävelyn, lentopallon, pyöräi

lyn ja uinnin harrastus oli aikuisiässä molemmilla sukupuolilla 



TAULUKKO 11. Yksittäisten liikuntamuotojen harrastus lapsena 

ja aikuisena 

NAISET 

HIIHTO LENTOPALLO PYÖRÄILY UINTI N/11 S-
VOIMIS�ELU 

Lapsuu- Ei Har- Ei Har- Ei Har- Ei Har" Ei Har-

dessa harr. rasti harr. rasti harr. rasti harr. rasti harr. rast 1 
Ai.- N (29) ( 133) ( 126) (35) ( 123) (38) (67) (94) (137) (24) 
ku i sena 

Ei harr. 66 53 89 89 80 71 64 45 85 62 

Harrastaa 34 56 11 11 20 29 36 55 15 38 

100 100 100 100 100 100 100 100 100. 100 
x2=1.597 x2so.ooo x2=1.841 /z6.S6 x2e8.687 
ei nJerk. ei merk. ei merk. p < .os p < .01 

MIEHET 

HIIHTO LENTOPALLO PYÖRÄILY UINTI 
Lapsuu- Ei Har- Ei Har- Ei Har- El Har-

dessa harr. rasti harr. rasti . harr. rast 1 · harr. rast 1 
Ai-
ku i sena N (22) (103) (106) (20) (108) (18) (78) (48) 

El harr. 73 53 76 70 90 100 87 42 

Harrastaa 27 47 24 30 10 13 58 

100 100 100 100 100 100 100 100 
x2=3-568 x2=0.318 x2

=o.664 x2e26.S60 
ei merk. ei merk. ei merk. p < .001 

TAULUKKO 12. Yksittäistcri liikuntamuotojen harrastus nuorena 

ja! aikuisena. 

Nuoruu
dessa 

A,l
i
7.. N 

ku i sena 

EI harrasta 
Harrastaa 

Nuoruu
dessa 

Ai� N 
ku I sena 

El harrasta 

Harrastaa 

Nuoruu-
dessa 

Ai- N 
ku i sen 

Ei harr. 
Harrastaa 

HIIHTO 
El Har-
harr. rast 1 

(51) (111) 

76 45 
24 55 

100 100 
x2

=13.986 
p < .001 

PYÖRÄILY 
El Har-
harr. rast 1 
( 118) (44) 

82 66 

18 34 

100 100 
x2=4.923 
p < .os 

HIIHTO LENTOPALLO 

El Har- E 1 Har-
harr. rasti harr. rast 1 

(48) (78) (89) (35) 

79 44 80 63 

21 56 20 37 

100 100 100 100 

x2=16.599 x2=3-359 
p < .001 ei merk. 

NAISET 

KÄVELY LENTOPALLO 

El Har- Ei Ha r-

harr. hast 1 harr. rasti 

( 140) (22) ( 110) (51) 

50 09 89 88 
50 91 11 12 

100 100 100 100 
x2=3-396 x2=o .ooo 
ei merk. ei merk. 

NAISET 

UINTI NAISVOIMISTELU 

Ei Har- Ei Har-
harr. rasti harr. rasti 

(87) (75) ( 130) ( 32) 

71 32 85 66 
29 68 15 34 

100 100 100 100 
x2=24.930 x2=6.41 
p < .001 p < .os 

MIEHET 

PA I NONNOSTO PÖYTÄ- UINTI 
TENNIS 

Ei Har- Ei Har- Ei Ha r-

harr. rast 1 harr. rasti harr. rasti 

(111) ( 15) ( 109) ( 17) (96) (30) 

90 87 91 77 82 27 

10 13 9 23 18 73

100 100 100 100 100 100 

x2=o .ooo x2
=2.641 /;,35.020 

ei merk. ei merk. p < .001 

OO 
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riittävän yleistä (vähintään 10 \ harrastajia). Sen lisäksi 

oli naisten ryhmässä kotivoimistelun ja naisvoimistelun sekä 

miesten ryhmässä painonnoston tai kuntokoulun ja pöytätennik

sen harrastusprosentti vähintään 10. Näitä muuttujia on käy

tetty lajikohtaisissa analyyseissa selitettävinä variaabeleina. 

Lisäksi jouduttiin karsimaan joitakin selittäviä muuttujia, 

koska muutamien liikuntamuotojen harrastus osoittautui lapsuu

dessa ja nuoruudessa vähäiseksi. 

Naisten ryhmässä oli harrastuksen jatkuvuus selvimmin ha

vaittavissa uinnissa. Lapsena uintinsa aloittaneet harrasti

vat todennäköisemmin uintia aikuisena kuin muut (p<..05) ja 

nuoruuden uintiharrastuksen ennustearvo .. oli vieläkin suurempi 

(p <. 001). On myös huomattava, että lapsuudessa tai nuoruudes

sa uintinsa aloittaneilla uintiharrastuksen jatkuminen aikuis

ikään oli todennäköisempää kuin harrastuksen katkeaminen. 

Myös naisvoimistelussa näytti jatkuvuus olevan varsin 

selvä. Lapsuudessa naisvoimisteluharrastuksensa aloittaneil

la jatkui voimistelu merkitsevästi (p <. • 01) todennäköisemmin 

aikuisenakin verrattuna niihin, jotka eivät olleet lapsuudes

saan tähän liikuntamuotoon osallistuneet. Nuoruuden harras

tus ennakoi myös naisvoimisteluharrastuksen jatkuvuutta, sillä 

ero nuoruudessa harrastamattomiin oli niin ikään melkein mer

kitsevä (p <. 05). 

Hiihtöh�rrastus, joka oli kerran aloitettu, näytti naisil

la jatkuvan aikuisuuteen jopa todennäköisemmin kuin katkeavan 

kokonaan. Hiihtoharrastus lapsuudessa ja nuoruudessa oli kui

tenkin niin yleistä, että merkitsevä ero harrastajien ja har

rastamattomien myöhemmässä osallistumisessa oli havaittavissa 

ainoastaan nuoruusvaiheessa (p <. 001). Lapsuudenaikaisen har

rastuksen kohdalla ero oli samansuuntainen, vaikkakaan ei mer

kitsevä. 

Pyöräilyharrastus näytti myös säilyvän nuoruudesta aikui

suuteen (p< .OS) ja muissakin lajeissa oli havaittavissa sama 

suuntaus. Lapsuuden ja nuoruuden harrastustoiminta lisäsi ai

kuisiän lajiharrastuksen todennäköisyyttä, vaikkakaan erot ei

vät olleet merkitseviä. Ainoan poikkeuksen naisten ryhmässä 

tarkastelluista lajeista muodosti lentopallo, jossa ei voitu 



90 

havaita harrastuksen jatkuvuutta vaan aikuisiän lentopallohar

rastus näytti olevan riippumaton siitä, oliko henkilö pelan

nut lentopalloa lapsuudessaan tai nuoruudessaan. 

Miesten ryhmässä jatkuvuus osoittautui varsin vähäiseksi. 

Tätä osoitti jo sekin, että vain neljän liikuntamuodon tarkas

telu oli mahdollinen lapsuudesta aikuisuuteen ja viiden lajin 

nuoruudesta aikuisuuteen. Kävelyharrastus osoittautui lapsuu

dessa ja nuoruudessa niin vähäiseksi, ettei sen jatkumista ai- · 

kuisikään voitu tutkia lainkaan. 

Lapsuuden ja nuoruuden uintiharrastus ennakoivat kumpikin 

selvästi aikuisiän harrastusta (P< .001) ja lisäksi nuoruuden 

hiihtoharrastuksella oli jatkuvuutta aikuisikään (p<.,001). 

Nämä olivatkin ainoat merkitsevät yhteydet. Sen lisäksi esiin

tyi lievästi samansuuntaisia yhteyksiä muidenkin lajien kohdal

la painonnostoa ja pyöräilyä lukuunottamatta, joissa ei joko 

esiintynyt lainkaan riippuvuutta tai riippuvuus oli lievästi 

negatiivinen. On myös syytä todeta, että samoin kuin naisten 

ryhmässä, miehilläkin kerran aloitettu uinti- tai hiihtoharras

tus näytti todennäköisemmin jatkuvan kuin katkeavan aikuisikään 

saavuttaessa. 

5.2.2. Lapsuuden ja nuoruuden liikunta- ja urheiluharrastuk-

. set aikuisiän liikuntaharrastuksen useuden ja kokonais

määrän selittäjinä 

Paitsi saman harrastuksen jatkuvuutta lapsuudesta aikuisikään 

tutkittiin myös muiden aikaisempaa harrastustoimintaa kuvaavien 

muuttujien yhteyksiä aikuisiän liikuntaharrastuksiin korrelaa

tioiden ja regressioanalyysin avulla. Yhteydet osoittautuivat 

kuitenkin melko vähäisiksi. Erityisesti naisten ryhmässä oli

vat riippuvuudet lapsuuden ja nuoruuden harrastusten sekä aikuis

iän liituntaharrastuksen kokonaismäärän välillä niukkoja. Ke

säiseen liikuntaharrastuksen useuteen korreloi ainoastaan nuo

ruusaikainen urheiluseuran jäsenyys. Talviseen harrastukseen 

oli yhteydessä vähäinen pesäpallon harrastus penkkiurheiluna 

lapsuudessa. Kesällä liikuntaan käytettyä aikaa selitti niin 

ikään vähäinen pesäpallon harrastus penkkiurheiluna ja talvel-



TAULUKKO 13. Lapsuuden ja nuoruuden liikuntaharrastusta kuvaavat muuttujat aikuisiän liikunta

harrastuksen kokonaismäärän selittäjinä (regressioanalyysi). 

NAISET 

Liikuntaharrastuksen Liikuntaan käytetty 

MIEHET 

Liikuntaharrastuksen Liikuntaan käytetty 

Urheiluseuran jäsenyys (nuoruus) 

Penkkiurheilu lapsena (pesäpallo) 

Penkkiurheilu nuorena (pesäpallo) 

Penkkiurheilu nuorena 

Pesäpallo lapsena 

Menestys ens. urheilukilpailuissa 

Penkkiurheilu nuorena (yleisurh.) 

Yleisurheilu nuorena 

Urheiluleikkien määrä lapsena 

Hiihto nuorena 

Urheilujärjestövalinta (➔ TUL) 

Selitysprosentti 

(100 x R2
)

useus aika 

Kesä 

r (!, 

. 19 . 19 

3.6 % 

Talvi 

r 

Kesä 

/!) r 

-.18-.18 

-.16 -.16 

3.2 % 2.6 % 

Talvi 

r 

. 16 . 16 

2.6 % 

useus aika 

Kesä 

/!, 

.20 .20 

. 19 . 19 

7. 8 %

Talvi 

r /!, 

.21 .23 

.22 .24 

.20 .18 

13.6 % 

Kesä 

r /b 

.22 .22 

4.7 % 

Talvi 

r /!; 

. 18 . 19 

.20 .23 

. 20 . 18 

11.6 % 

\0 
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la liikuntaan käytettyä aikaa vähäinen osallistuminen kilpai
lutoimintaan lapsena sekä penkkiurheilun harrastus nuoruudes
sa, Tarkasteltaessa regressioanalyysin avulla näiden kahden 
muuttujan selityskykyä havaittiin, että nuoruuden penkkiur
heilu riitti yksin kuvaamaan molempien muuttujien selitysyhteyt
tä talvella liikuntaan käytettyyn aikaan selitysprosentin ol-
lessa 2.6 \ (taulukko 13). 

Miehillä olivat kesäiseen liikuntaharrastuksen useuteen 
yhteydessä pihapiirissä harrastettujen urheiluleikkien määrä 
ja nuoruuden hiihtohaTrastus. Yhdessä nämä muuttujat selitti
vät 7.8 \ selitettävän muuttujan varianssista (taultikko j3). 
Talvella tapahtuvan liikuntaharrastuksen useuteen korreloivat 
lap�uuden pesäpalloharrastus, menestys ensimmäisissä kilpai
luissa, yleisurheilun harrastaminen penkkiurheiluna nuoruudes
sa·sekä nuoruuden hiihtoharrastus. Kolme ensiksimainittua se
litti yhdessä 13,6 \, eikä nuoruuden hiihtoharrastus enää mer
kitsevästi parantanut selityskykyä. Kesällä liikuntaan käytet
tyyn aikaan korreloi ainoastaan pihapiirissä harrastettujen ur
heiluleikkien määrä (taulukko13), mutta talvella käytettyyn ai
kaan oli yhteydessä kaikkiaan kuusi muuttujaa: pihapiirissä 
harrastetut urheiluleikit, pesäpalloharrastus lapsena, menestys 
ensimmäisissä kilpailuissa, hiihtoharrastus nuoruudessa ja yleis
urheilun harrastaminen sekä omakohtai�ena että penkkiurheiluna 
nuoruudessa. Parhaaksi selity$yhdistelmäksi osoittautui kolmen 
muuttujan ryhmä, johon kuuluivat menestys ensimmäisissä kilpai
luissa, lapsuudessa harrastettu pesäpallo sekä omaköhtainen 
osallistuminen nuoruudessa yleisurheiluun. Nämä selittivät se
litettävän muuttujan varianssista 11.6_%. 

5.2.3. Lapsuuden ja nuoruuden liikunta- ja urheiluharrastukset 
aikuisiässä harrastettavien liikuntamuotojen selittäjinä 

Yksittäis�en liikuntamuotojen harrastusta selittivät useat aikai
sempaa harrastustoimintaa kuvaavat muuttujat. Selittäjät korre
loivat kuitenkin yleensä myös keskenään, joten valikoivan regres
sioanalyysin avulla muodostettuihin selitysmalleihin tuli vain 
harvoja muuttujia. 

Naisten hiihtoharrastukseen korreloivat penkkiurheilun har-



TAULUKKO 14. Lapsuuden ja nuoruuden liikuntaharrastus ta kuvaavat muuttujat aikuisiän yksittäisten 

liikuntamuot ojen harrastuksen selittäjinä (regressioanalyysi).

NAISET 

Hiihto Koti- Kävely Lentopallo Pyöräily Uinti Nais-
voimistelu voimistelu 

r {!, r � r /!, r 
�· r /!, r (.!, r t, 

Hiihto nuoruudessa .26 .27 
Penkkiurheilu nuoruudessa -.16 -.18 
Penkkiurheilu lapsuudessa . 18 . 18 
Pyöräily nuoruudessa . 17 . 17 
Uinti nuoruudessa .39 .40 
Lentopallo lapsuudessa -.17 -.17 
Naisvoimistelu nuoruudessa .21 .21 
Kävely nuoruudessa .28 .25 
Osallistuminen kilp. alle 15 v. -.24 -.20 

Selitysprosentti (100 x R
2
) 9.7 % 11. 7 % 3.2 % 2.9 % 18.4 % 4.4 % 

MIEHET 

Hiihto Kävely Lentopallo Painon- Pyöräily Pöytä- Uinti 
nosto tennis 

r (!) r (l, r /!, r f!, r /J r /3 r !) 

Hiihto nuoruudessa .39 .39 
Penkkiurheilu nuoruudessa -.18 -.18 
Jääpallo lapsuudessa .26 .26 
Penkkiurheilu varh. nuor. (pesäp.) .34 .29 
Harrastettujen liikuntam. lkm. laps. .28 .23 
Urheilumenestys .28 .26 
Jääkiekko nuoruudessa .22 . 19 
Urheiluseuraan kuuluminen nuoruudessa -.19 -.19 
Pesäpallo kilpaurheiluna .32 .32 v-1 

Uinti lapsuudessa .47 .25 
Uinti nuoruudessa .52 .37 

Selitysprosentti (100 X R
2
) 18.5 % 6.6 % 16.4 % 11. 5 % �-6 % 10.3 % 30.8 % 
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rastus (yleisurheilun seuraaminen positiivisesti ja muiden la

jien katselu negatiivisesti) sekä hiihdon ja yleisurheilun oma

kohtainen harrastus nuoruudessa. Lisäksi olivat hiihtoharras

tukseen yhteydessä liikunnan harrastaminen nuoruudessa yleensä 

sekä erityisesti harrastettujen liikuntamuotojen lukumäärä. 

Nuoruuden hiihtoharrastus ja penkkiurheilun harrastamattomuus 

selittivät yhdessä nykyistä hiihtoharrastusta parhaiten (9,7 \) 

(taulukko 14).

Kävelyharrastukseen olivat yhteydessä urheiluseuraan kuu

luminen (erityisesti JUL:n jäsenyys) nuoruudessa, lapsuuden vä

häinen hiihtoharrastus sekä osallistumattomuus kilpailutoimin

taan, varsinkin hiihtokilpailuihin lapsuudessa. On kuitenkin 

huomattava, että kilpailutoimintaan osallistuneilla ennusti ai

kuisiän kävelyharrastusta parhaiten mahdollisimman varhain 

aloitettu kilpailutoiminta. Edelleen korreloivat riippuvaan 

muuttujaan nuoruudessa harrastettujen liikuntamuotojen luku

määrä sekä kävely- ja sulkapalloharrastus nuoruudessa. Vali

koiva regressioanalyysi osoitti kuitenkin, että kahden muuttu

jan avulla saavutettiin lähes yhtä hyvä selityskyky kuin useam

pia muuttujia käytettäessä. Nämä muuttujat olivat kävelyharras

tus nuoruudessa sekä osallistumattomuus kilpailutoimintaan. Se

litysprosentiksi saatiin 11.7 \, 

Lentopalloharrastusta selitti ainoastaan lapsuudessa har

rastettu penkkiurheilu ja pyöräilyä pyöräilyn harrastaminen jo 

nuoruudessa. Uintiharrastukseen korreloivat paitsi uinnin har

rastus lapsuudessa ja nuoruudessa, myös pesäpallon harrastami

nen ja vähäinen lentopalloharrastus lapsuudessa. Lisäksi osal

listumattomuus hiihtokilpailuihin oli yhteydessä aikuisiän 

uintiharrastukseen. Regressioanalyysin perusteella muodostivat 

parhaan selityskombinaation nuoruude� uintiharrastus sekä len

topallon harrastamattomuus ja selitysprosentti oli 18.4 %. 

Naisvoimistelu osoittautui varsin spesifiksi liikuntamuo

doksi, sillä sen harrastusta selittivät saman lajin aikaisem

mat harrastukset lapsuudessa ja nuoruudessa. Näiden lisäksi 

korreloi aikuisiän harrastukseen merkitsevästi vain nuoruudes

sa harrastettujen liikuntamuotojen kokonaismäärä, Regressio

analyysi osoitti kuitenkin, että nuoruudessa harrastettu nais

voimistelu riitti yksinkin kuvaamaan näiden muuttujien selitys-
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osuutta (selitysprosentti 4.4 \). Kotivoimistelun harrastusta 
ei sen sijaan aikaisempi harrastustoiminta selittänyt lainkaan. 

Miesten ryhmässä olivat aikuisiän hiihtoharrastukseen yh
teydessä lapsuudessa ja nuoruudessa harrastettujen liikuntamuo

tojen lukumäärä, hiihto- ja pesäpalloharrastus nuoruudessa, 

hiihto- ja yleisurheilumenestys sekä vähäinen penkkiurheilu 

nuoruudessa. Nuoruudessa harrastettu hiihto sekä vähäinen penk
kiurheilu ennustivat yhdessä parhaiten aikuisiän hiihtoharras

tusta selittämällä selitettävän muuttujan varianssista 18.5 \ 
(taulukko 14). 

Kävelyharrastukseen oli yhteydessä ainoastaan jääpallon 

pelaaminen lapsena, mutta lentopalloharrastusta selitti yhteen

sä 15 muuttujaa. Penkkiurheilu, erityisesti pesäpallon seu
raaminen lapsuudessa ja nuoruudessa, korreloi selitettävään 
muuttujaan, samoin jääpallon ja pesäpallon pelaaminen lapsuu

dessa. Osallistuminen kilpailutoimintaan yleensä ja erityi
sesti pesäpallo-otteluihin lapsuudessa oli niin ikään yhtey
dessä aikuisiän lentopalloiluun. Lisäk.si myöh�inen kilpaile
misen aloitusikä sekä urheilumenestys korreloivat merkitseväs

ti selitettävään muuttujaan. Harrastettujen liikuntamuotojen 
määrä niin lapsuudessa kuin nuoruudessakin sekä nuoruudessa 
harrastetut lentopallo, pesäpallo ja uinti selittivät niin 

ikään merkitsevästi miesten aikuisiän lentopalloharrastusta. 
Yleisenä havaintona voidaan todeta selittäjien edustavan joko 

lapsuuden ja nuoruuden kilpailullista harrastusta tai aikai

sempaa palloiluharrastusta. Regressioanalyysi osoitti kuiten

kin, että vain kaksi muuttujaa tarvittiin aikaansaamaan koko 
muuttujajoukkoa vastaava selitysosuus. Pesäpallon harrastami

nen penkkiurheiluna kouluiässä sekä lapsuudessa harrastettujen 
liikuntamuotojen lukumäärä selittivät yhdessä 16.4 \ lentopal

loharrastusta kuvanneen muuttujan varianssista. 
Painonnosto- ja kuntokoulu harrastukseen korreloi merkit

sevästi 12 muuttujaa. Urheiluseuran jäsenyys ja seuran vaihta
minen, menestys ensimmäisissä urheilukilpailuissa sekä urheilu
menestys yleensä olivat yhteydessä tähän muuttujaan. Harrastet
tujen liikuntamuotojen määrä sekä lapsuudessa että nuoruudessa 

ennakoi myös painonnostoharrastusta aikuisiässä, Yksittäisistä 
liikuntamuodoista korreloivat riippuvaan muuttujaan pesäpalloi-
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lu lapsuudessa, jääkiekko ja pesäpallo nuoruudessa sekä osallis

tuminen yleisurheilukilpailuihin ja menestyminen niissä. Regres

sioanalyysissa selitysmalli pelkistyi kuitenkin kahteen muuttu

jaan. Urheilumenestys ja jääkiekon pelaaminen nuoruudessa se

littivät selitettävän muuttujan varianssista 11.5 %. 

Miesten pyöräilyharrastusta selittivät kuulumattomuus ur

heiluseuraan nuoruudessa sekä varhain aloitettu kilpaurheilu, 

mikäli kilpailutoimintaan ylipäätänsä oli osallistuttu. Urheilu

seuraan kuulumattomuus riitti kuitenkin yksinkin kuvaamaan seli

tysyhteyttä (selitysp!osentti 3,6 %). 

Pöytätenniksen peluuseen korreloi merkitsevästi pesäpallon 

harrastus eri muodoissaan. Penkkiurheiluna seurattu pesäpallo, 

pesäpallon pelaaminen lapsena ja nuorena sekä lajin harrastami

nen kilpailumielessä olivat kaikki yhteydessä aikuisiän pöytä

tennisharrastukseen. Sen lisäksi korreloivat selitettävään 

muuttujaan urheiluleikkeihin osallistuminen lapsuudessa sekä 

nuoruudessa harrastettujen liikuntamuotojen lukumäärä. Osal

listuminen pesäpallon kilpailutoimintaan selitti yksin 10,3 % 

selitettävän muuttujan varianssista ja se riitti kuvaamaan se

litysyhteyttä koko muuttujajoukon osalta. 

Uinnin harrastusta selitti 13 muuttujaa. Penkkiurheiluna 

lapsuudessa ja kouluikäisenä harrastettu pesäpallo, urheiluseu

raan kuuluminen sekä lapsuudessa ja nuoruudessa harrastettujen 

liikuntamuotojen lukumäärä korreloivat kaikki merkitsevästi 

uintiin. Lisäksi olivat yhteydessä yksittäisistä liikuntamuo

doista uinti, hiihto, jääkiekko, pesäpallo ja pöytätennis nuo

ruudessa. Uinnin harrastaminen näytti kuitenkin olevan vahvas

ti riippuvainen aikaisemmasta harrastuksesta, sillä uintiharras

tukset lapsuudessa ja nuoruudessa selittivät yhdessä 30,8 % 

aikuisiän harrastuksesta. 
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5.3. Lapsuuden kotitausta aikuisiän liikuntaharrastusten 

selittäjänä 

5.3.1. Lapsuudenkotia kuvaavien muuttujien keskinäiset 

yhteydet 

Lapsuudenkotia kuvaavien perustekijöiden ja liikunnallisten 

ominaisuuksien korrelaatiomatriisi on esitetty liitteessä 6 

ja rotatoimaton pääkomponenttimatriisi liitteessä 7 sekä ro

tatoitu pääkomponenttimatriisi taulukossa 15. Tulkinnassa 

on otettu huomioon rotatoidusta pääkomponenttimatriisista 

kaikki vähintään .40 suuruiset painokertoimet. 

I komponentti "Sisarten kiinnostus liikuntaan" 

147. Sisarten liikuntaharrastus .66 

152. Sisarten kiinnostus liikuntaan ,61 

160. Sisarten kannustus penkki urheiluun .52 

156. Sisarten kannustus liikuntaan .46 

(148. Sisarten urheilumenestys .38) 

Ensimmäisessä komponentissa painottuivat kaikki sisarten 

liikunnallisuutta kuvaavat muuttujat. Ainoastaan sisarten ur

heilumenestyksen painokerroin jäi hieman alle .40:n. Kompo

nentti nimettiin sisarten kiinnostukseksi liikuntaan ja se 

selitti 6.7 % muuttujien koko varianssista ja 16.3 % yhteisva

rianssista. 

II komponentti "Kodin sosioekonominen tausta" 

131. Isän koulutus .78 

133. Äidin koulutus .73 

165. Kodin poliittinen ilmapiiri (..;.vas.) -.66 

130. Isän ammatti .59 

Toisella komponentilla saivat korkeimmat painokertoi

met isän ja äidin koulutus. Seuraavina olivat lapsuudenkodin 

poliittinen ilmapiiri sekä isän ammatin arvostus. Tekijä ni

mettiin Kodin sosioekonomiseksi asemaksi, sillä sitä kuvasivat 

juuri vanhempien korkea koulutustaso ja sosioekonominen asema, 
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Taulukko 1 5. Lapsuuden kotia kuvaavien muuttujien Varimax-

rotatoitu pääkomponenttimatriisi 

I II III IV V VI h
2 

130. Isän ammatti 07 59 03 -04 03 08 36 

131. Isän koulutus 09 78 -12 06 03 12 64 

132. Äidin ammatti -06 37 19 -03 -02 -08 18 

133. Äidin koulutus -01 73 -11 02 10 08 57 

134. Perheen koko os -06 30 03 -14 -09 12 

141. Isän harrastus 16 25 -15 01 26 62 56 

142. Isän menestys 10 11 -07 09 -09 49 28 

14 3. Äidin harrastus 34 os -10 -03 31 25 29 

144. Äidin menestys -03 07 00 27 06 -03 08 

145, Veljien harrastus 20 -16 16 54 13 33 51 

146. Veljien menestys -02 -00 -03 39 -os 10 17 

147. Sisarten harrastus 66 -01 10 06 17 08 48 

148. Sisarten menestys 38 06 02 -02 03 06 15 

149. Isän kiinnostus liikun1aan 10 os -12 17 25 69 59 

150. Äidin kiinnostus liikunt. 36 -01 -13 09 41 18 36 

151. Veljien kiinnostus liik. 08 -19 os 53 18 42 53 

152. Sisarten kiinnostus liik. 61 -09 04 os 24 18 48 

153. Isän kannustus 03 08 -12 21 69 34 66 

154. Äidin kannustus 16 02 -14 13 77 11 66 

155. Veljien kannustus 15 -08 06 53 51 -07 58 

156. Sisarten kannustus 46 -11 os 10 54 -15 55 

157. Isän kannust.penkkiurh. 15 10 -27 42 14 38 45 

158. Äidin kannust.penkkiurh. 33 09 -17 31 04 -00 24 

159. Veljien 11 11 14 -os -11 67 16 os 51 

160. Sisarten 11 11 52 07 -07 21 00 04 32 

161. Muiden sukulaisten 13 05 -01 24 27 02 15 
kannustus

162. Kodin kannustus suo- 10 14 03 28 23 08 17 
rituksiin yleensä 

163. Isän uskonnollinen -01 20 76 -03 00 -04 61 
ast:nnoituminen

164. Äidin uskonnollinen -05 06 77 -08 -02 -11 62 
asennoituminen

165. Kodin poliittinen -04 -66 -15 -09 os -11 48 
ilmapiiri (➔vas,)

% kok.var:sta 6. 7 7.8 5.4 7.0 7.9 6.4 41.1 

% yht.var:sta 16.3 18.9 13.1 17.1 19.1 15.5 100 
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joihin näyttää liittyvän oikeiston suosiminen politiikassa. 

Komponentti selitti muuttujien koko varianssista 7.8 \ ja 

yhteisestä varianssista 18.9 \. 

III komponentti "Kodin uskonnollisuus" 

164. Äidin uskonnollisuus

163. Isän uskonnollisuus

Kolmannella tekijällä saivat korkeita painokertoimia ai

noastaan äidin ja isän osallistuminen .uskonnolliseen toimintaan, 

joten se nimettiin Kodin uskonnollisuus -komponentiksi. Sen 

selitysprosentit olivat 5.4 \ koko varianssista ja 13.1 \ yh

teisvarianssista. 

IV komponentti "Veljien kiinnostus liikuntaan" 

159. Veljien penkkiurheilukannustus .67 

145. Veljien liikuntaharrastus .54 

155. Veljien kannustus liikuntaan .53 

151. Veljien kiinnostus liikuntaan .53 

157; Isän kannustus penkkiurheiluun .42 

Neljännen pääkomponentin kärkimuuttujana oli veljien kannus

tus penkkiurheilun harrastamiseen. Seuraavina tulivat veljien 

liikuntaharrastus, veljien kiinnostus urheilua ja liikuntaa koh

taan sekä veljien kannustus liikunnan harrastamiseen. Lisäksi 

sai korkean painokertoimen isän kannustus penkkiurheiluun. Vel

jien osuus oli siis ilmeinen, joskin veljien liikunnallisuuteen 

oli yhteydessä myös isän penkkiurheilukannustus. Komponentille 

annettiin nimeksi Veljien kiinnostus liikuntaan ja sen osuus 

oli 7.0 \ koko varianssista ja 17.1 \ yhteisvarianssista. 

V komponentti "Kodin kannustus liikuntaan" 

154. Äidin kannustus liikuntaan

153. Isän kannustus liikuntaan

156. Sisarten kannustus liikuntaan

155. Veljien kannustus liikuntaan

150. Äidin kiinnostus liikuntaan

.77 

.69 

• 54

.51

.41
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Viidennellä komponentilla painottuivat kaikkien perheen
jäsenten kannustukset liikuntaan osallistumiseen. Sen lisäksi 
sai näitä pienemmän painokertoimen äidin kiinnostus liikuntaan 
ja urheiluun yleensä. Komponentti nimettiin Kodin kannustus 
liikuntaan -tekijäksi .• ti�ksi siin& korostui aivan ilmeisesti 
äidin osuus. Komponentti selitti 7.9 \ muuttujien koko 
var iansshta ja 19 .1 \ yhteisvarianssista. 

VI komponentti "Isän kiinnostus liikuntaan" 
149. Isän kiinnostus liikuntaan .69 
141. Isän liikuntaharrastus .62 
142. Isän urheilumenestys .49 
151. Veljien kiinnostus liikuntaan .42 

(157. Isän kannustus penkkiurheiluun • 38)

Kuudes komponentti nimettiin Isän kiinnostukseksi liikun
taan ja iätä tulkintaa tukivat seuraavat painokertoimet: isän 
kiinnostus liikuntaa ja urheilua kohtaan, isän liikuntaharras
tus, isän menestys urheilussa sekä myös isän kannustus penkki
urheiluun, jonka painokerroin tosin jäi hieman alle .40:n. 
Isän innostuneisuudella oli yhteyksiä myös veljien kiinnostuk
seen liikuntaa kohtaan. Komponentti selitti koko varianssista 
6.4 % ja yhteisvarianssista 15.5 %. 

Kotitaustaa kuvaavat komponentit muodostuivat pääasiassa 
henkilöittäin. Myös korrelaatiomatriisi (liite 6) osoitti 
vastausten eriytyneen samalla tavoin� Lisäksi eri perheenjä
senten kannustusta kuvaavat muuttujat korreloivat keskenään 
osoittaen jonkinlaista eriytymistä myös eri ominaisuuksien kes
ken. 

5.3.2. Lapsuuden kotitausta aikuisiän liikuntaharrastuksen 
kokonaismäärän selittäjänä 

Kultakin pääkomponentilta valittiin vähintään yksi muuttuja jat
koanalyyseihin, joissa kotitaustaa kuvaavilla muuttujilla seli
tettiin aikuisiän liikuntaharrastuksen useutta, liikuntaan käy
tettyä aikaa sekä yksittäisten liikuntamuotojen harrastusta. 
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Lapsuudenkodin sosioekonomista asemaa mitattiin varsinaisesti 

isän ammatilla ja huolimatta siitä, että komponentilla painot

tui myös:kolme·muuta variaabelia, se valittiin jatkoanalyysei

hin. Sen lisäksi tarkasteltiin lapsuudenkodin poliittista il

mapiiriä, joka sai myös suurehkon painoke�toimen tällä kompo

nentilla, mutta erottui varsinaisista sosioekonomista asemaa 

kuvaavista muuttujista. 

Kodin uskonnollisuus -komponentilla saivat merkittäviä 

painokertoimia ainoastaan isän ja äidin uskonnollisuus. Jäl

kimmäinen otettiin mukaan jatkoanalyyseihin. 

Viidennellä pääkomponentilla painottuivat eri perheenjä

senten kannustusta kuvaavat muuttujat, joista,seuraavaksi tar

kasteltiin erikseen isän ja äidin kannustusta. Näin saatiin 

myös tietoa siitä, onko jomman kumman vanhemman kannustuksella 

mahdollisesti erilainen merkitys kuin toisen. 

Ensimmäinen komponentti tulkittiin, sisarten liikunnalli

suudeksi, neljäs veljien ja kuudes �sän liikunnallisuudeksi. 

Kustakin kolmesta ulottuvuudesta muodostettiin uudelleen oma 

asteikkonsa, joihin summattiin painottamattomina kukin samalla 

komponentilla vähintään .35:n iatauksen saanut kyseistä per

heenjäsentä kuva�va muuttuja dikotomisoituna. (Summn-asteik

kojen muodostus on esitetty liitteessä 8.) 

Tulkittujen komponenttien ulkopuolelle jäivät selvästi 

irrallisina muiden sukulaisten kannustus, kodin 

rituksiin yleensä sekä lapsuuden perheen koko. 

mainittua osoittautui validiteetiltaan ilmeisen 

kannustus suo

Kaksi ensin

ongelmalli-

seksi ja jätettiin pois jatkoanalyyseista. Sen sijaan lapsuu

denperheen kokoa ilmaisemaan valittiin perheen lapsiluku. 

Lisäksi taulukoitiin selitettävien muuttujien kanssa asema si

sarusparvessa (kuopus, keskimmäinen, esikoinen, ainoa lapsi), 

jota ei voitu pitää edes järjestysasteikollisena, Taulukoin

nit riippuviin muuttujiin eivät kuitenkaan tuoneet merkitseviä 

yhteyksiä esiin. 

Korrelaatiot osoittivat, että aikuisiän lii

kuntaharrastuksen useuteen kesällä olivat naisten ryhmässä mer

kitsevässä yhteydessä äidin kannustus ja sisa�ten liikunnalli

suus. Nämä muuttujat korreloivat jossain määrin myös keskenään 

(r=.20) ja niinpä regressioanalyysin avulla tarkasteltuna ei 
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TAULUKKO 16. Lapsuudenkotia kuvaavat muuttujat aikuisiän 

liikuntaharrastuksen kokonaismäärän selittäjinä 

(regressioanalyysi). 

Sisarten liikunnallisuus 

Selitysprosentti (1 OOxR
2
)

Veljien liikunnallisuus 
' 

. 

Isän antama kannustus 

Selitysprosentti (100xR2
)

NAISET 

Liikuntaharrastuksen 
useus 

Kesä Talvi 

r (!J r /!J 

- . 21 .21

4.5 %

MIEHET 

.23 .23 

.22 .22 

5.3 % 4.8 %

Liiktmtaan käytetty 
aika 

r 

Kesä Talvi 

r (b 

. 21  . 21 

4.5 % 

.23 .23 

5.4 % 

Aidin kannustus tuonut merkittävästi lisää selityskykyä sisar

ten liikunnallisuuden ja nykyisen liikuntaharra�tuksen väli

seen riip puvuuteen (selitysprosentti 4.5 %) (taulukko 16). 

Sama yhteys näytti olevan voimassa myös liikuntaan käytettyä 

aikaa tarkasteltaessa. Sisarten liikunnallisuus korreloi mer

kitsevästi kesällä liikuntaan käytettyyn aikaan (selityspro

sentti 4.5 %). Talviharrastuksiin ei merkitseviä yhteyksiä 

naisten ryhmässä esiintynyt. 

Miehillä korreloi kesäiseen liikuntaharrastuksen useuteen 

merkitsevästi veljien liikunnallisuus (selitysprosentti 5.3 %) 

ja talviharrastuksen useuteen olivat yhteydessä isän kannustus 

ja veljien liikunnallisuus. Isän antama kannustus selitti 

kuitenkin yksin talviharrastuksen useudesta lähes yhtä paljon 

(4.8 %) kuin nämä kaksi muuttujaa yhteensä, sillä myös veljien 

liikunnallisuus aivan ilmeisesti selittyy osittain isän antamas

ta kannustuksesta (muuttujien välinen r = .47). Talvella liikun

taan käytetyn ajan kohdalla tilanne oli sama. Isän kannustus 

selitti aikuisiän harrastuksen varianssista 5.4 % eikä veljien 



103 

liikunnallisuus, jolla myös oli merkitsevä korrelaatio talvel

la liikuntaan käytettyyn aikaan, lisännyt merkittävästi selitys

kykyä (taulukko 16). Kesällä liikuntaan käytettyä aikaa ei mies

ten ryhmässä näyttänyt selittävän merkitsevästi mikään tutki

tuista muuttuji,sta. 

5.3.3. Lapsuuden kotitausta aikuisiässä harrastettavien 

liikuntamuotojen selittäjänä 

Naisten hiihto- ja lentopalloharrastukieen ei merkitseviä kor

relaatioita tutkituista muuttujista löytynyt, mutta muiden yk

sittäisten liikuntamuotojen harrastusta selitti yksi tai useam

pi kotitaustaa kuvaavista ominaisuuksista (taulukko 17). Käve

lyharrastukseen korreloi sisarten liikunnallisuus (selityspro

sentti 2.9 %), samoin naisvoimisteluun (selitysprosentti 2.6 \). 

Pyöräilyharrastukseen olivat yhteydessä isän ammatti siten, 

että ylemmistä yhteiskuntaluokista kotoisin olevat pyöräilivät 

muita enemmän, sekä sisarten liikunnallisuus. Yhdessä nämä 

kaksi muuttujaa selittivät pyöräilymuuttujan varianssista 6.7 \, 

Uintiharrastukseen korreloivat sisarten liikunnallisuus 

ja kodin poliittinen ilmapiiri (oikeistolaiset harrastivat 

enemmän). Regressioanalyysi osoitti kuitenkin sisarten lii

kunnallisuuden selittävän yksinkin 3.4 \ varianssista, johon 

kodin poliittinen ilmapiiri ei tuonut merkittävästi lisäinfor

maatiota. Kotivoimisteluun oli yhteydessä sen sijaan ainoas

taanlapsuudenkodin poliittinen ilmapiiri siten, että oikeisto

kodeista lähtöisin olevat harrastivat kotivoimistelua muita 

useammin (selitysprosentti 3.6 \). 

Miesten ryhmässä oli hiihtoharrastuksella yhteys isän ja 

veljien liikunnallisuuteen. Veljien liikunnallisuus selitti 

kuitenkin yksinkin siinä määrin hiihtoharrastuksen varianssia 

(3.8 %) (taulukko 17), ettei isän liikunnallisuus merkittäväs

ti lisännyt selityskykyä. Kävelyharrastukseen oli yhteydessä 

lapsuudenkodin uskonnollisuus siten, että äidin ahkera osal

listuminen uskonnollisiin tilaisuuksiin korreloi aikuisiän kä

velyharrastukseen (selitysprosentti 5,8 %). 



TAULUKKO 17. Lapsuuden kotia kuvaavat muuttujat aikuis iän yks ittäisten l iikunta mu otojen harrastuks en  

s eli  t täj in ä (regres s ioanalyys i ). 

N A I s E T 

Hiihto Koti- Kävely Lentopallo Pyöräily Uinti Vapaa-
voimistelu voimistelu 

r 
{'J 

r (h r (!, r fo r {!> r (!J r 
/3> 

Lapsuuden kodin poliittinen 
ilmapiiri c-..vas.) -.19 -.19 

Sisarten liikunnallisuus . 17 . 17 .19 . J9 . 18 .18 . 16 .16 

Isän ammatti -.18-.18 

Selitysprosentti (100 X R
2

) 3.6 % 2.9 % 6.7 % 3.4 % 2.6 %

M I E H E T 

Hiihto Kävely Lentopallo Painon- Pyöräily Pöytä- Uinti 
nosto tennis 

r 8 r /b r /!, r /6 r (!, r f!J r (!, 

Veljien liikunnallisuus .2 0 .2 0 . 19 . 19 .25 .25 .2 6 .2 0 .20 .2 0 

Aidin uskollisuus .2 4 .2 4 

Isän liikunnallisuus .2 4 . 18 

Selitysprosentti (100 x R2
) 3.8 % 5.8 % 3.6 % 6.0 % 9.3 % 4.0 %
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Lentopallon peluuseen oli merkitsevässä yhteydessä ainoas

taan veljien liikunnallisuus (selitysprosentti 3.6 %), mutta 

painonnostoon korreloi kolme muuttujaa: isän antama kannustus, 

isän liikunnallisuus ja veljien liikunnallisuus. Selittävät 

muuttujat korreloivat kuitenkin myös keskenään, niin että vel

jien liikunnallisuus riitti yksin kuvaamaan kodin merkitystä 

painonnostoharrastuksen kannalta (s'elitysprosentti 6.0 %). 

Pyöräilyharrastukseen ei merkitseviä yhteyksiä löytynyt 

ja pöytätenniksen peluuseen olivat riippuvuussuhteessa jälleen 

isän ja veljien liikunnallisuus. Tällä kerralla regressioana

lyysiin tulivat mukaan molemmat muuttujat selitysprosentin ol

lessa 9.3 %. Miesten uintiharrastusta selitti merkitsevästi 

ainoastaan veljien liikunnallisuus (selitysprosentti 4.0 %). 

5,4. Koulutustausta aikuisiän liikuntaharrastuksen selittä

jänä 

5.4.1. Koulutustaustaa kuvaavien muuttujien keskinäiset 

yhteydet 

Liitteessä 9 on esitetty koulutustaustaa kuvaavien muuttujien 

korrelaatiomatriisi. Korrelaatioista laskettiin edelleen pää

komponenttianalyysi, josta rotatoimaton pääkomponenttimatriisi 

on liitteessä 1 O ja varima:it-rotatoi tu matriisi taulukossa 18. 

Tulkinnallisin kriteerein erotettiin viisi komponenttia, 

joista seuraavassa on esitetty kaikki vähintään .40 suuruisen 

painokertoimen saaneet muuttujat. 

I komponentti "Koulujen välinen kilpailutoiminta" 

188. Osallistuminen koulujenvälisiin

kansalais- tai keskikoulussa .66 

187. Osallistuminen koulujenvälisiin

kansakoulussa ,64 

180. Liikunnanopettajan kannustus .57 

181. Liikunnanopettajan kannustus ,57 

184. Koulujenväliset joukkueet kansakoulussa ,51

185, Koulujenväliset joukkueet kansalais-

tai keskikoulussa .45 
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Taulukko 18. Koulutusta ja koululiikuntaa kuvaavien muuttujien 

rotatoitu pääkomponenttimatriisi (Varimax-rotaatio). 

I II III 

167, Koulutus -03 19 15 

169. Liikuntanumero A 30 26 09 

170. Liikuntanumero B 34 28 15 

171. Liikuntanumero C -15 -10 05 

174. Liik.taidot oma arvio A 37 27 12 

175. Liik.taidot oma arvio B 38 19 13 

176. Liik.taidot oma arvio C -13 -07 11 

177. Liikuntakasvatuksesta -07 13 74 
saadut kokemukset A

178. Liikuntakasvatuksesta -OS 11 80 
saadut kokemukset B

179. Liikuntakasvatuksesta -21 -02 40 
saadut kokemukset C

180, Liik,opett.kannustus A 57 -02 69 

181. Liik.opett.kahnustus B 57 -02 69 

181, Liik.opett.kannustus C 29 -04 40 

li3, Muiden opett.kannustus 28 06 21 

184. Koulujen väl.joukkueet A 51 05 -08

185. Koulujen väl.joukkueet B 45 04 -01

186. Koulujen väl.joukkueet C 12 -13 10

187, Osall.koulujenvälisiin A 64 09· 02

188. Osall,koulujenvälisiin B 66 09 03

189, Osall.koulujenvälisiin C 19 -OS 04

190, Koulun sisäiset kilp. A -02 20 -15

191. Koulun sisäiset kilp. B -04 23 -12

192. Koulun sisäiset kilp. C 09 00 02

193. Koulun seura tai kerho A 10 77 02

194. Koulun seura tai kerho B 06 73 13

195. Koulun seura tai kerho C 06 23 06

196, Osall.kerhon harjoit. A 13 76 -05

197. Osall.kerhon harjoit. B 10 71 09

198. Osall,kerhon harjoit. C 06 23 02

A=kansakoulussa 

B=kansalais- ja keskikoulussa 

C=lukiossa 

IV V 

13 -01

-13 62

-os 65

16 65

-10 65

-02 71

16 70

-18 06

-04 15 

03 25 

14 06 

14 06 

33 09 

-11 08 

12 -02

10 -06

48 -11

14 24

10 26

44 21

49 -04

58 -02

53 01

04 01

31 05

57 03

-00 14

25 20

53 16

% kok.var:sta 

% yht.var:sta 

9,7 9.5 9.3 8,2 10.4 

20,5 20.3 19.7 17.4 22,2 

h2

08 

56 

64 

49 

65 

70 

55 

60 

68 

27 

82 

82 

37 

14 

28 

22 

28 

50 

51 

28 

30 

40 

29 

60 

65 

39 

62 

62 

36 

47.1 

100 
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Ensimmäisellä komponentilla painottuivat koulun kerhotoi

minta ja osallistuminen siihen, jotka jo muodostamistapansa 

perusteella korreloivat keskenään. Lisäksi tulivat mukaan 

liikunnanopettajan kannustusta kuvaavat muuttujat. Komponen

tille annettiin nimeksi "koulujenvälinen kilpailutoiminta" 

ja sen osuus koko varianssista oli 9.7 % ja yhteisvarianssis

ta 20. 5 %. 

II komponentti "Vapaaehtoinen kerhotoiminta koulussa" 

193. Koulun seura tai kerho kansakoulussa .77 

196. Osallistuminen kerhon harjoiiuksiin

kansakoulussa .76 

194. Koulun seura tai kerho kansalais- tai

keskikoulussa • 73

197. Osallistuminen kerhon harjoituksiin

kansalais- tai keskikoulussa • 71

Toisella komponentilla painottuivat koulun piirissä tapah

tuva urheiluseura- ja kerhotoiminta sekä osallistuminen siihen. 

Kahta koulutusvaihetta (kansakoulua sekä kansalais- tai keski

koulua) kuvaavat muuttujat olivat jälleen mukana. Komponentti 

sai nimen "vapaaehtoinen kerhotoiminta koulussa'' ja sen selitys

osuudet olivat 9.5 % koko varianssista ja 20.3 % yhteisvarians

sista. 

III komponentti "Liikuntakasvatuksesta saadut kokemukset" 

178. Liikuntakasvatuksesta saadut kokemuk-

set kansalais- tai keskikoulussa ,80 

177. Liikuntakasvatuksesta saadut kokemukset

kansakoulussa .74 

181. Liikunnanopettajan kannustus kansalais-

tai keskikoulussa .69 

180. Liikunnanopettajan kannustus kansa-

koulussa .69 

179. Liikuntakasvatuksesta saadut kokemukset

lukiossa .40 

182. Liikunnanopettajan kannustus lukiossa .40 
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Kolmannella komponentilla saivat merkittävät painokertoi

met kokemukset koulun liikuntakasvatuksesta sekä liikunnanopet

tajan kannustus. Nämäkin muuttujat siis koostuivat kolmea eri 

koulutusvaihetta koskevista samanlaisista arvioista ja muodos

tivat yhdessä oman komponenttinsa. Siitä käytetäänkin nimeä 

"liikuntakasvatuksesta saadut kokemukset". Merkillepantavaa 
,-

kuitenki� on, että liikunnanopettajan antama kannustus tuli

esiin juuri tässä komponentissa. Komponentti selitti koko va

rianssista 9.3 % ja yhteisvarianssista 19.7 %. 

IV komponentti "Koulun sisäinen kilpailutoiminta" 

191. Koulun sisäiset kilpailut kansalais-

tai keskikoulussa .58 

195. Koulun seura tai kerho lukiossa .57 

192. Koulun sisäiset kilpailut lukiossa .53 

198 •. Osallistuminen kerhon harjoituksiin lukiossa .53 

190. Koulun sisäiset kilpailut kansakoulussa .49 

186. Koulujenväliset joukkueet lukiossa .48 

189. Osallistuminen koulujenvälisiin lukiossa .44 

Neljännellä komponentilla painottuivat kaikki koulun sisäis

tä kilpailutoimintaa kuvaavat muuttujat. Näistä kilpailutoimin

ta kansalais- tai keskikouluaikana sai �orkeimman painokertoimen. 

Lisäksi tulivat mukaan koulun kerhotoiminta ja siihen osallistu

minen lukiossa sekä koulujenvälinen kilpailutoiminta ja siinä 

mukanaolo niin ikään lukiossa. Komponentti nimettiin "koulun 

sisäiseksi kilpailutoiminnaksi" ja sen selitysprosentit olivat 

8.2 % koko varianssista ja 17.4 % yhteisvarianssista. 
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V komponentti "Menestyminen koululiikunnassa" 

175. Liikunnalliset taidot muihin oppilai

siin verrattuna kansalais- tai keski-

koulussa .71 

176. Liikunnalliset taidot muihin oppilaisiin

verr. lukiossa .70 

174. Liikunnalliset taidot muihin oppilaisiin

verr. kansakoulussa .65 

170. Liikuntanumero kansalais- tai keski-

koulussa ,65 

171. Liikuntanumero lukiossa .65 

169, Liikuntanumero kansakoulussa ,62 

Viides komponentti nimettiin "menestymiseksi koululiikun

nassa", sillä siinä saivat korkeimmat painokertoimet eri koulu

muodoissa annetut liikuntanumerot sekä omakohtaiset arviot lii

kunnallisista taidoista luokkatovereihin verrattuna, Komponent

ti selitti muuttujien koko varianssista 10.4 i ja yhteisestä 

varianssista 22.2 i. 

Monet koulutusta kuvaavat. komponentit muodostuivat kysymyk

sittäin siten, että samalle komponentille tulivat mukaan eri 

koulumuotoja kuvaavat, samaa asiaa mittaavat muuttujat, Erityi

sesti kansakouluaika sekä kansalais- tai keskikouluaika olivat 

selvästi yhteydessä toisiinsa. Lukiota kuvaavat muuttujat sen 

sijaan sijoittuivat suureksi osaksi neljännelle komponentille, 

Voidaan kuitenkin epäillä, korreloivatko esimerkiksi eri 

koulumuotojen kilpaurheilutoiminnat todella keskenään siten, 

että ne oppilaat, jotka ovat käyneet kansakoulunsa koulussa, 

jossa järjestettiin kilpailuja, ovat sattuneet myös sellaiseen 

keskikouluun, jossa on kilpailutoimintaa jne. Yhtenä selityk

senä saattaisi olla paikkakunnan urheilullinen ilmapiiri sekä 

se, että varsinkin kansa- ja kansalaiskoulu mutta myös keski

koulu ja lukio ovat usein olleet yksi ja sama koulu. Tällöin 

tietysti kilpaurheilutoimintaakin kuvaavan muuttujan arvo on 

säilynyt samana. Kun kuitenkin komponentit muodostuivat nimen

omaan kysymyksittäin, on syytä epäillä myös sitä, että kysymyk

set ovatkin mitanneet enemmän yksilön kokemuksia ja muistiku

via kilpailutoiminnasta kuin täsmällisesti objektiivista to

dellisuutta. 
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5.4.2. Koulutustausta aikuisiän liikuntaharrastuksen kokonais

määrän selittäjänä 

Pääkomponenttianalyysin perusteella valittiin jatkoanalyysei

hin kutakin komponenttia edustavat muuttujat. Näiden yhteyk

siä nykyiseen liikuntaharrastukseen tarkasteltiin regressio

analyysin avulla. Lisäksi otettiin mukaan koulutustasoa ku

vaava muuttuja, joka ei tullut mukaan mihinkään komponenttiin. 

Menestymistä koululiikunnassa tarkasteltiin kansalais- ja 

keskikouluaikaisen lii:kuntanulileron perusteella. Tämä muuttuja 

valittiin, koska se sai liikuntanumeroista suurimman latauksen 

kyseisellä komponentilla. Liikuntanumeroi ta taas preferoi tiin 

omakohtaisiin taitoarvioihin verrattuna siksi, että liikunta

numerot olivat konkreettisempia kuin pelkkiin arviointeihin pe

rustuvat taitomuuttujat. 

Myös liikuntakasvatuksesta saatuja kokemuksia kuvaavassa 
komponentissa painottui voimakkaimmin kansalais- ja keskikou

luaika, joten se valittiin mukaan jatkoanalyyseihin. Vapaa

ehtoista kerhotoimintaa koskevissa kysymyksissä tiedusteltiin 

toisaalta, esiintyikö sitä sekä toisaalta, osallistuiko hen

kilö siihen. Molemmista muuttujista otettiin mukaan jatko

analyyseihin kansalais- ja keskikouluvaihe, vaikka kansakoulu

vaihe saikin korkeammat painokertoimet,. Kansalais- ja keski

kouluvaihe valittiin siksi, että näin saatiin kaikki koulutus

ta kuvaavat muuttujat samasta ikävaiheesta, mikä helpotti myö

hemmin polkumallien rakentamista. 

Koulun sisäistä kilpailutoimintaa edustamaan valittiin 

niin ikään kansalais- tai keskikouluaika, joka sai korkeimman 

painokertoimen vastaavalla komponentilla. Koulujenvälistä 

kilpailutoimintaa tutkittiin sekä kysymällä, esiintyikö sitä, 

että tiedustelemalla, osallistuitteko siihen. Molemmat muut
tujat kohdistettuina kansalais- ja keskikouluaikaan otettiin 

mukaan jatkoanalyyseihin. 

Korrelaatioita tarkasteltaessa voitiin todeta, että nais

ten ryhmässä ei esiintynyt yhtään merkitsevää riippuvuutta 

koulutustaustaa kuvaavien muuttujien ja aikuisiän liikunta

harrastuksen kokonaismäärää kuvaavien muuttujien välillä. 
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Miesten ryhmässä sen sijaan korreloi kesäiseen liikuntaharras
tuksen useuteen merkitsevästi kouluaikainen liikuntanumero 

sekä koulun piirissä järjestetty vapaaehtoinen kerhotoiminta 
ja osallistuminen siihen (taulukko 19). Harrastuksen useu
teen talvella olivat yhteydessä edellisten lisäksi liikunta

kasvatuksesta saadut kokemukset siten, että myönteiset koke
mukset ennakoivat aikuisiän harrastusta. Talvella liikun
taan käytettyyn aikaan korreloivat merkitsevästi liikunta

numero sekä molemmat vapaaehtoista kerhotoimintaa kuvaavat 
muuttujat (kerhojen olemassaolo ja osallistuminen kerhotoi

mintaan). Kesällä käytettyyn aikaan oli yhteydessä vain 

osallistuminen kerhotoimintaan kouluaikana (selitysprosentti 
4. 0 % ) •

Koulussa järjestetty kerhotoiminta ja osallistuminen 

siihen korreloivat jo teknisestikin toisiinsa, mutta lisäksi 
osallistuminen kerhotoimintaan ja liikuntanumero olivat riip
puvuussuhteessa toisiinsa (r= .39). Tä�tä seurasi se, että 
osallistuminen kerhotoimintaan riitti yksin kuvaamaan yhteyt

tä niin kesäiseen liikuntaharrastuksen useuteen (selityspr?

sentti 7. 2 %) kuin talvella liikuntaan käytettyyn aikaankin 

(selitysprosentti 16. 8 %), eivätkä muut muuttujat juuri 
lisänneet multippelikorrelaatiota. 

TAULUKKO 19. Koulutustaustaa kuvaavat muuttujat aikuisiän 
liikuntaharrastuksen kokonaismäärän selittäjinä 

(regressioanalyysi). 

Osall. koulun vapaaeht. 
kerhotoimintaan 

Liikuntakasv. saadut kok. 

Selitysprosentti (1 OOxR2) 

MIE!-llif1 

Liikuntaharrastuksen Liikuntaan käytetty_ 
useus aika 

Kesä Talvi Kesä Talvi 

r r r r 

. 27 .27 . 31 . 28 . 20 .20 .41 . 41 

.21 . 1 8 

7. 2 % 12.3 % 4.0 % 16.8 % 

l) Naisten ryhmässä ei esiintynyt yhtään merkitsevää korrelaatiota.
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Talvisen liikuntaharrastuksen useuteen sen s1Jaan korre

loivat kerhotoiminnan lisäksi myös myönteiset kokemukset kou

lun liikuntakasvatuksesta. Yhdessä nämä kaksi muuttujaa selit

tivät selitettävän muuttujan varianssista 12.3 1. 

5.4.3. Koulutustausta aikuisiässä harrastettavien liikunta

muotojen selittäjänä 

Yksittäisiä liikuntamuotoja tarkasteltaessa löytyi merkitse

viä yhteyksiä naistenkin ryhmästä. Kotivoimisteluun korreloi 

koulussa järjestetty vapaaehtoinen kerhotoiminta (selityspro

sentti 3.2 1) ja naisvoimistelun harrastukseen koulun sisäi

nen kilpailutoiminta sekä osallistuminen vapaaehtoiseen kerho

toimintaan (taulukko 20), Regressioanalyysi osoitti kuitenkin, 

että koulun sisäinen kilpailutoiminta selitti yksinkin siinä 

määrin naisvoimisteluharrastuksen varianssia (selitysprosent

t� 3.1 1), ettei muita selittäjiä malliin tarvittu. 

Miesten ryhmässä olivat hiihtoharrastukseen yhteydessä 

koulutus ja koulussa järjestetty vapaaehtoinen kerhotoiminta 

(taulukko 20), Jälkimmäinen ei kuitenkaan merkittävästi lisän

nyt selityskykyä, joten koulutuksen määrä näytti olevan tärkein 

hiihtoharrastusta selittävä tekijä (s�litysprosentti 9.1 1), 

Riippuvuuden suunta oli sellainen, että enemmän koulutusta saa

neet harrastivat hiihtoa muita useammin. Kävelyharrastukseen 

korreloi merkitsevästi vain vastaajan oma koulutustaso (seli

tysprosentti 3.6 1), Painonnostoharrastukseen olivat yhtey

dessä sekä osallistuminen koulujenvälisiin kilpailuihin että 

mukanaolo koulun kerhon harjoituksissa. Koulujenvälinen kil

pailutoiminta riitti kuitenkin yksinkin kuvaamaan selitysyhteyt

tä koulutusmuuttujien ja painonnostoharrastuksen välillä (se

litysprosentti 3.8 1), 

Pycräilyharrastukseen oli yhteydessä kolme muuttujaa, 

koulutus, koulussa järjestetty kerhotoiminta ja vähäinen osal-



TAULUKKO 2 0. Koulutustaustaa  ku vaavat muu ttujat a ikui s iän yks i ttäisten li ikuntamu otojen ha rras

tuks en seli t t äjinä (regress i oanal y ys i). 

N A I s E T 

Hiihto Koti- Kävely Lentopallo Pyöräily Uinti Vapaa-
voi mistelu voimistelu 

r f.J r /b r t, r fo r (b r (h r (!J 

Koulun vapaaeht. kerhotoi m. . 18 . 18 

Koulun sis. kilpailutoiminta . 18 . 18 

Selitysprosentti (100 x R
2
) 3.2 % 3. 1 %

M I E H E T 

.Hiihto Kävely ,Lentopallo Painon- Pyöräily Pöytä- Uinti 
nosto tennis 

r f!, r (Ä r j!J r (!; r (JJ r fb r (!) 

Koulutus .30 .30 .19 . 19 . 19 . 19 

Koulun vapaaeht. kerhotoim. .20 .24. 

Osall. koulujenväl. kilp.toim. . 19 . 19 -.24 -.28 

Selitysprosentti (100 X R2) 9. 1 % 3.6 % 3.8 % 11. 4 % 3.6 %
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!istuminen koulujenväliseen kilpailutoimintaan. Regressioana

lyysissä selittivät koulun kerhotoiminta ja osallistumattomuus 

koulujenvälisiin kilpailuihin yhdessä 11.4 % pyöräilymuuttu

jan varianssista. 

Palloiluharrastuksiin, lentopalloon ja pöytätennikseen, 

ei merkitseviä yhteyksiä löytynyt lainkaan. Uintiharrastusta 

sen sijaan selitti koulutus. Enemmän koulutusta saaneilla 

oli uinti jonkin verran yleisempi harrastusmuoto kuin muilla 

(selitysprosentti 3.6 %). 

5.5. Nuoruuden toveripiiri aikuisiän liikuntaharrastusten, 

selittäjänä 

5.5.1. Nuoruuden toveripiiriä kuvaavien muuttujien keski

näiset yhteydet 

Nuoruuden toveripiiriä kuvaavien selittävien muuttujien väli

siä yhteyksiä tarkasteltiin korrelaatioiden avulla (korrelaa

tiomatriisi liitteessä 11 ). Korrelaatiomatriisista voitiin 

löytää ensinnäkin ryhmittymä, jossa toverien lukumäärää kuvaa

vat muuttujat korreloivat keskenään. Samaa sukupuolta ollei

den tovereiden lukumäärän ja eri sukupuolta olleiden toverei

den lukumäärän välinen korrelaatio oli .38. Näihin korreloi 

jo teknisestikin tovereiden kokonaismäärä, joka valittiin se

littäväksi muuttujaksi jatkoanalyyseihin. 

Seuraavan muuttujaryhmän muodostivat samaa sukupuolta ol

leita tovereita koskevat muuttujat, kuten heidän liikuntahar

rastuksensa, kiinnostuksensa liikuntaa kohtaan sekä kannustuk

sensa liikuntaharrastukseen ja penkkiurheiluun. Ainoastaan sa

maa sukupuolta olleiden tovereiden urheilumenestys ei korre

loinut muiden kanssa, mikä johtui muuttujan puutteellisesta 

hajonnasta. Kaikki edellä mainitut neljä muuttujaa dikotomi

soitiin ja sen jälkeen muodostettiin uusi summa-asteikko, jo

ta kutsutaan nimellä "samaa sukupuolta olleiden tovereiden 

liikunnallisuus". Tätä asteikkoa käytettiin selittäjänä jat

koanalyyseissa (asteikon muodostaminen liitteessä 11). 

Samalla tavalla kuin edellinen muuttuja, muodostettiin myös 

muuttuja "eri sukupuolta olleiden tovereiden liikunnallisuus" 
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seuraavista primaarimuuttujista: eri sukupuolta olleiden tove

reiden liikuntaharrastus, kiinnostus liikuntaa kohtaan sekä 

kannustus liikuntaharrastukseen ja penkkiurheiluun. Myös nä

mä primaarimuuttujat korreloivat keskenään voimakkaasti (as

teikon muodostaminen liitteessä 11. 

Edellisten muuttujaryhmien ulkopuolelle jäi, tovereiden 

urheilumenestystä kuvaavien muuttujien lisäksi, tovereiden va

likoitumisperuste, jolla ei esiintynyt merkittäviä yhteyksiä 

muihin selittäviin muuttujiin. Tämä muuttuja ristiintaulukoi

tiin selitettävien muuttujien kanssa, .koska sen korreloimatto

muus selittyi ilmeisesti muuttujan luokitteluasteikollisuudes

ta. Taulukoinnit eivät kuitenkaan paljastaneet merkitseviä 

riippuvuuksia tämän muuttujan ja aikuisiän liikuntaharrastus

ten välillä. 

5.5.2. Nuoruuden toveripiiri aikuisiän liikuntaharrastuksen 

kokonaismäärän ja aikuisiässä harrastettavien liikun

tamuotojen selittäjinä 

Nuoruuden toveripiiriä kuvaavien muuttujien tulomomenttikertoi

met aikuisiän liikuntaharrastukseen (taulukko 21) osoittivat, 

että naisten ryhmässä oli samaa sukupuolta olleiden tovereiden 

liikunnallisuus yhteydessä aikuisiän liikuntaharrastuksen useu

teen sekä kesällä (seli tysprosentti 4. 0 %) että talvella (seli

tysprosentti 2.9 %). Miehillä riippuvuus oli merkitsevä vain 

kesäharrastuksen kohdalla (selitysprosentti 3.6 %). Sen lisäk

si oli miesten ryhmässä merkitsevä yhteys eri sukupuolta ollei

den tovereiden liikunnallisuuden ja kesällä liikuntaan käytetyn 

ajan välillä (selitysprosentti 3.6 %). Yhteydet olivat siis 

varsin vähäisiä ja selitysosuus nousi parhaimmillaankin vain 

4.0 %:iin. 

Myös yksittäisten liikuntamuotojen harrastukseen oli nuo

ruuden toveripiiriä kuvaavilla muuttujilla vain harvoja yhteyk

siä (taulukko 21), Naisilla ainoa merkitsevä korrelaatio oli 

samaa sukupuolta olleiden tovereiden liikunnallisuuden ja uin

tiharrastuksen välillä (selitysprosentti 2.9 %). Miehillä 

korreloi samaa sukupuolta olleiden tovereiden liikunnallisuus 



TAULUKKO 2 1. Nuoruuden toveripiiriä kuvaavat muuttujat aikuisiän liikuntaharrastuiten selittäjinä. 

Samaa sukup. oll. tover. liik. 

Eri sukup. oll. tover. liik. 

Selitysprosentti (100 X R2)

Liikuntaharrastuksen kokonaismäärä 

NAISET 

Liikuntaharrastuksen 
useus 

Kesä Talvi 

r r 

.20 . 17 

4.0 % 2.9 %

Liikuntaan käytetty 
. aika 

Kesä 

r 

Talvi 

r 

MIEHET 

Liikuntaharrastuksen 
useus 

Kesä 

r 

.19 

3.6 % 

Talvi 

r 

. ..... 

Liikuntaan käytetty 
aika 

Kesä 

r 

. 19 

3.6 % 

Talvi 

r 

Yksittäiset liikuntamuodot 

Hiihto Koti-
voimistelu 

r r 

Samaa sukup. oll. tov. liik. 

Selitysprosentti (100 X R
2)

Hiihto Kävely 

r r 

Eri sukup. oll. tov. liik. -. 18 

Samaa sukup.oll. tov. liik. 

Toverien lukumäärä 

Selitysprosentti (100 X R2 ) 3.2 %

NAISET 

Kävely Lentopallo Pyöräily 

r r r 

MIEHET 

Lentopallo Painon- Pyöräily 
nosto 

r r r 

.26 

6.8 %

Uinti 

r 

. 17 

2.9 %

Pöytä-
tennis 
r 

Nais
voimistelu 

r 

Uinti 

r 

.20 

4.0 % 
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1entopalloharrastukseen (selitysprosentti 6.8 %) ja eri suku
puolta olleiden tovereiden liikunnallisuus negatiivisesti hiih
toharrastukseen (selitysprosentti 3.2 %). Lisäksi nuoruuden 
toveripiirin koko oli yhteydessä aikuisiän uintiharrastukseen 
(selitysprosentti 4.0 %). 

5.6. Joukkotiedotuksen seuraaminen nuorµudessa aikuisiän 
liikuntaharrastuksen kokonaismäärän ja aikuisiässä 
harrastettavien liikuntamuotojen �elittäjänä 

Joukkotiedotus ja sen seuraaminen nuoruusiässä ei juuri korre
loinut merkitsevästi aikuisiän liikuntaharrastukseen. Ainoat 
yhteydet olivat miesten ryhmässä luettujen sanomalehtien si
sältämän urheiluaineksen kokonaismäärän ja kesällä liikuntaan 
käytetyn ajan välinen negatiivinen riippuvuus (selitysprosent
ti 5.3 %) sekä jonkin urheilulehden lukemisen ja talvella lii
kuntaan käytetyn ajan välinen korrelaatio (selitysprosentti 
3,6 %) (taulukko 22). 

TAULUKKO 22. Joukkotiedotusta kuvaavat muuttujat aikuisiän 
liikuntaharrastuksen kokonaismäärän selittäjinä 
(miehet 1)

) . 

Urheilun osuus sanomalehdessä 
Urheilulehden tulo kotiin 

Selitysprosentti (100xR
2
)

Liikuntaharrastuksen 
useus 

Kesä Talvi 

Liikuntaan käytetty 
aika 

Kesä Talvi 
r r 

- • 21

• 19

4.4 3.6 

1) Naisten ryhmässä ei esiintynyt yhtään merkitsevää korrelaatiokerrointa.
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Koska joukkotiedotusta kuvaavien muuttujien joukossa oli 
mukana myös sellaisia muuttujia, joiden voidaan olettaa olevan 
yhteydessä yksilön käyttäytymiseen vain silloin, kun yksilö on 
ollut alttiina kyseisen tekijän vaikutukselle, tarkasteltiin 
korrelaatioita myös siten, että tämä alttiinaolo vakioitiin. 
Niinpä sanomalehden urheilusivun lukemista voidaan pitää edel
lytyksenä sille, että sanomalehden urheilusivun sisältö voi 
vaikuttaa yksilöön suoraan. Vaikka urheilusivuja lukematto
mat jätettiin pois, ei merkitsevien korrelaatioiden määrä li
sääntynyt. Sanomalehden sisältämän urheilun määrän negatiivi
nen riippuvuus miesten liikuntaan käyttämään aikaan kesällä 
säilyi merkitsevänä. 

�yös yksittäisten liikuntamuotojen harrastusta selittivät 
joukkotiedotusta kuvaavat tekijät varsin vähän. Naisten ryh
mässä ainoastaan kotiin tulleiden sanomalehtien puolue ja nii
den sisältämä urheilu korreloivat hiihtoharrastukseen. Nämä 
muuttujat korreloivat myös keskenään, joten ainoa selitysyh
teys regressioanalyysin avulla tarkasteltuna oli se, että oi
keistolehtiä lukeneet harrastivat hiihtoa enemmän kuin vasem
mistolehtiä lapsuudessaan lukeneet (selitysprosentti 6.3 %) 
(taulukko 23), 

Miesten ryhmässä korreloi hiihtoharrastukseen urheilun 
osuus kotiin tulleiden sanomalehtien pa�stati}asta (selitys
prosentti 3.2 %). Kävelyharrastus oli sitä todennäköisempää 
mitä vähemmän kotiin oli tullut sanomalehtiä (selitysprosent
ti 3.2 %).

Lentopalloharrastukseen olivat yhteydessä urheilusivujen 
lukeminen sekä urheiluohjelmien seuraaminen televisiosta nuo
ruudessa. Jälkimmäinen muuttuja riitti kuitenkin yksinkin ku
vaamaan selitysosuutta (selitysprosentti 4.2 %). Painonnosto
harrastusta selitti niin ikään urheiluohjelmien seuraaminen 
televisiosta nuoruudessa (selitysprosentti 8.4 %). Pöytäten
nisharrastukseen oli yhteydessä kolme selittävää tekijää. 
Urheilulehden tulo kotiin sekä lapsuudessa että nuoruudessa 
ja lisäksi television urheiluohjelmien seuraaminen lapsena 
korreloivat kaikki pöytätenniksen peluuseen. Viimeksi mainit
tu tuli kuitenkin ainoana selittäjänä esiin valikoivassa reg
ressioanalyysissa (selitysprosentti 6.3 %). Pyöräilyn ja uin
nin harrastaminen eivät olleet riippuvuussuhteessa tutkittui
hin joukkotiedotusmuuttujiin. 



TAULUKKO 2 3. Joukkotiedotusta kuvaavat muuttujat aikuis iän yks ittäisten liikuntamuotojen  harrastuks en 

s elittäjin ä (regres s io an alyys i). 

Kotiin tulleiden sanomal. 
puolue (➔vas.) (laps.) 

Selitysprosentti (100 x R
2)

Kotiin tulleiden sanomalehtien 
urh. määrä (nuor.) 

Hiihto 

r 

-.25 -.25 

6.0 %

Hiihto 

r 

. 18 . 18 

Kotiin tull. sanomal. määrä (nuor.) 

Urh.ohj. seur. TV:stä (nuor.) 

Urh.ohj. seur. TV:stä (lapsuus) 

Selitysprosentti (100 x R
2) 3.2 %

N A I S E T 

Koti- Kävely Lentopallo Pyöräily 
voimistelu 

r 

Kävely 

r /':> 

-.18 -.18 

3.2 %

r r fJ 

M I E H E T

Lentopallo Painon
nosto 

r r 

.20 .20 .29 .29 

4.2 % 8.4 %

r

Pyöräily 

r (b 

Uinti 

r (b 

Pöytä
tennis 

r 

.25 .25 

6.3 %

Vapaa
voimistelu 

r 

Uinti 

r (!J 

<D 
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5.7. Paikkakuntakohtaiset ominaisuudet aikuisiän liikuntahar

rastusten selittäjinä 

5.7.1. Paikkakuntakohtaiset ominaisuudet aikuisiän liikunta

harrastuksen kokonaismäärän selittäjinä 

Paikkakuntakohtaiset muuttujat valittiin kolmesta ikävaihees

ta ja kustakin vaiheesta muodostettiin 33 muuttujaa kuvaamaan 

sitä paikkakuntaa, jolla henkilö oli asunut suurimman osan täs

tä ajasta. Esianalyyseissa tddettiin lisäksi, että maaseudul

la ja kaupungeissa korreloivat erilaiset tekijät liikuntahar

rastuksen kehittymiseen. Tämän vuoksi laskettiin analyysit 

erikseen maalla asuneiden sekä kaupungeissa ja kauppaloissa 

asuneiden ryhmissä. Korrelaatioiden perusteella valittiin mu

kaan ne muuttujat, joilla oli merkitsevä yhteys aikuisiän har

rastukseen. Tämän jälkeen laskettiin valikoivat regressioana

lyysit erikseen kullakin ikätasolla ja molemmissa paikkakunta

ryhmissä. Näin laskettuihin regressiomalleihin valikoituneet 

muuttujat otettiin mukaan uuteen regressioanalyysiin, jossa 

kullekin selitettävälle muuttujalle pyrittiin löytämään mah

dollisimman hyvä selityskombinaatio kaikista valituista paik

kakuntamuuttujista (liitteet 12-14). 

Yksittäisten paikkakuntamuuttuj ien. tarkastelu saattaa 

kuitenkin antaa sekavan ja perustelemattoman kuvan paikkakun

takohtaisten tekijöiden merkityksestä liikuntaharrastuksen ke

hittymiselle. Yksittäiset muuttujat nimittäin valittiin kuvaa

maan paikkakunnan yleisiä liikuntakulttuurisia ominaisuuksia 

ja analyysin pääasiallinen tarkoitus oli löytää sellaiset muut

tujat, joita voitaisiin käyttää tällaisten yleisominaisuuksien 

ilmaisimina. Niinpä yksittäistä selittävää muuttujaa ei ole 

syytä tulkita vain esimerkiksi paikkakunnan jalkapallomenestyk

seksi, vaan se on tarkoitettu samalla kuvaamaan sitä kokonai

suutta, johon kuuluvat paikkakunnalla järjestettävät urheilu

tilaisuudet (jalkapallo-ottelut), esikuvat (pelaajat), urhei

lupaikat (kentät), valmennus- ja ohjaustoiminta (juniorityö) 

sekä koko urheiluun (jalkapalloon) myönteisesti suhtautuva 
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ilmapiiri paikkakunnalla, Tarkoituksena oli siis selvittää 

epäsuorasti sitä, onko edellä mainituilla tekijöillä merkitys

tä, ei vain paikkakunnan jalkapallojoukkueen menestymiselle, 

vaan myös väestön liikuntaharrastukselle yleensä. 

Tästä syystä on selitettävien paikkakuntamuuttujien yhtey

det aikuisiän harrastukseen.vain lueteltu ja tulokset pyritty 

tulkitsemaan useamman kuin yhden korrelaation pohjalta. Näin 

voitanee perustella sitäkin, että myös miesten liikuntaharras

tusta selittämään otettiin paikkakunnan naisurheilun tasoa ku

vaavia muuttujia ja päinvastoin, sillä esimerkiksi naisvoimis

telun taso paikkakunnalla kuvastanee myös ohjatun liikuntatoi

minnan tilaa paikkakunnalla yleensä. 

Aikuisiän liikuntaharrastuksen useutta ja liikuntaan käy

tettyä aikaa selitettäessä kohosivat selitysprosentit miesten 

ryhmässä suuremmiksi kuin naisilla, Parhaiksi selittäjiksi 

osoittautuivat miesten ryhmässä paikkakunnan naisvoimistelume

nestys ja väkiluku maaseudulla. Muut mukaan tulleet muuttujat 

esiintyivät vain yhdessä selitysmallissa joko maaseudulla tai 

kaupungeissa. Tällaisia olivat paikkakunnan kilpaurheilun yleis

taso (indeksi), lentopallo- ja jalkapallotaso, naisten yleis

urheilu- ja uintitaso sekä etäisyys lähimmälle pallokentälle 

(liite 12). 
Edelleen voitiin havaita, että kaupungissa lapsuutensa 

ja nuoruutensa viettäneillä olivat selittävät tekijät yksino

mian urheilutoiminnan tasoa kuvaavia muuttujia, kun taas maa

seudulla asuneiden harrastukseen olivat yhteydessä myös sellai

set tekijät kuin paikkakunnan koko ja etäisyydet liikuntapai

koille. 

Naisten ryhmässä yhteydet jäivät vähäisiksi ja keskittyi

vät kuvaamaan ympäristöolosuhteita myöhemmässä nuoruudessa, 

kun taas miehillä, erityisesti maaseudulta kotoisin olevilla, 

keskeiset selitysyhteydet löytyivät lapsuudesta ja varhaisnuo

ruudesta. Paikkakunnan yleisurheilumenestys osoittautui nais

ten ryhmässä parhaaksi selittäjäksi. Se korreloi positiivises

ti maaseudulla asuneiden keskuudessa kesällä liikuntaan käy

tettyyn aikaan ja negatiivisesti kaupungissa asuneiden talvi

harrastuksen useuteen. Muut selittäjät �livat naispesäpalloi

lun taso sekä etäisyys uimahalliin kaupungissa. 
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5,7.2, Paikkakuntakohtaiset ominaisuudet aikuisiässä harras

tettavien liikuntamuotojen selittäjinä 

Yksittäisten liikuntamuotojen harrastusta selitettäessä kiinnit

tyi huomio erityisesti siihen, etteivät lapsuuden ja nuoruuden 

kotipaikkakunnan urheilun tasoa kuvaavat muuttujat lainkaan se

littäneet saman lajin harrastusta aikuisiässä. Sen sijaan niil

lä oli yhteyksiä muiden lajien harrastuks�in. 

Naisten hiihtoharrastusta selittivät paikkakunnan naispe

säpalloilun taso, heikko yleisurheilumenestys sekä pitkä etäi

syys kotoa uimahalliin. Kotivoimistelun harrastukseen olivat 

yhteydessä paikkakunnan heikko pesäpallomenestys, pitkä matka 

urheilukentälle sekä urheiluseuratyyppi, joka Kiviahon (1970) 

mukaan merkitsee sitä, että kyseisillä paikkakunnilla toimii 

enimmäkseen yleisseuroja '(liite 13), 

Kävelyharrastusta selittivät Kiviahon (1970) indeksin mu

kainen vähäinen kansallisten lajien (lentopallo, pesäpallo, 

painonnosto) osuus paikkakunnalla, lyhyt etäisyys pallokentäl

le sekä paikkakunnan heikko painimenestys. Lentopallon pelaa

miseen korreloivat paikkakunnan painonnostotaso ja pallokentän 

sijaitseminen kaukana kotoa sekä pyöräilyharrastukseen ainoas

taan paikkakunnan yleisurheilutaso. Uintiharrastukseen olivat 

yhteydessä heikko naispesäpalloilun taso ja korkea paikkakun

nan keskilämpötila (Kolkki 1960), Naisvoimistelu taas näytti 

olevan riippuvuussuhteessa urheilun kielijakoisuuteen (Kivi

aho 1970) siten, että CIF:n valta-alueilla kasvaneilla nais

voimistelun harrastus aikuisiässä oli yleisempää kuin muilla. 

Lisäksi pitkä etäisyys uimapaikaHe korreloi naisvoimistelu

harrastukseen. 

Yleisesti ottaen löytyi eri liikuntamuotojen harrastusta 

selittäviä tekijöitä niin kaupungista kuin maaseudultakin, 

niin lapsuudesta kuin nuoruudestakin. Sen sijaan kansalais

ja keskikouluaikaiset paikkakuntamuuttujat selittivät muita 

ikävaiheita vähemmän naisten aikuisiän lajiharrastusta. 

Miesten ryhmässä olivat hiihtoharrastukseen yhteydessä 

vähäinen kansallisten lajien (Kiviaho 1970) osuus paikkakun

nalla, paikkakunnan lumiolosuhteet (keskimääräinen lumipeit

teen syvyys suuri, Huovila 1970), sekä urheilun kielijakoisuus 
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(Kiviaho 1970) siten, että CIF:n alueilla kasvaneilla aikuis

iän hiihtoharrastus oli vähäisempää kuin muilla. Kävelyharras

tusta selittivät paikkakunnan painin taso, uudenaikaisten 

(pöytätennis, jalkapallo, jääkiekko, koripallo) ja kuntour

heilullisten (voimistelu, suunnistus, naisvoimistelu, uinti) 

lajien heikko (Kiviaho 1970) asema paikkakunnalla sekä lisäksi 

pitkä etäisyys urheilukentälle. Lentopallon peluuseen korre

loivat paikkakunnan heikko jääkiekkomenestys sekä keskimääräi- · 

nen lämpötila (Kolkki 1960). Painonnostoon ja kuntokoulussa 

käyntiin oli yhteydessä urheilun kaksijakoisuus (Kiviaho 1970) 

siten, että harrastus oli yleisempää SVUL:n vaikutusalueilla 

kasvaneilla kuin tyypillisiltä TUL:n kannatusalueilta kotoisin 

olevilla (liite 14). 

Naisten hiihtotaso, miesten pesäpalloilun taso sekä pitkä 

etäisyys luistinradalle selittivät pyöräilyharrastusta. Pöytä

tenniksen peluuseen olivat yhteydessä sekä miesten että naisten 

pesäpalloilutaso ja lisäksi koripalloilun taso. Aikuisiän 

uintiharrastusta selittivät puolestaan painin ja naisvoimis

telun taso kasvupaikkakunnalla. 

Maaseutukunnista löytyi yleisesti ottaen enemmän selittä

viä muuttujia kuin kaupungeista ja kuten naisillakin, kansa

lais- ja keskikouluikää kuvaavat muuttujat selittivät kaupun

kilaisten keskuudessa harrastustoimintaa heikommin kuin mui

den ikäkausien ominaisuudet. Yhteydet lapsuuden ja nuoruuden 

kotipaikkakunnan ja aikuisiän liikuntaharrastusten välillä 

olivat kokonaisuudessaan,epäsystemaattisia ja vai-

keasti tulkittavia. Jatkoanalyyseissa onkin tästä syystä tar

kasteltu kotipaikkakuntaa kuvaavia muuttujia ainoastaan koko

naisselitysosuutta tutkittaessa. 
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6. SOSIAALISTAVIEN TEKIJÖIDEN YHTEISET VAIKUTUKSET AIKUISIÄN

LIIKUNTAHARRASTUKSIIN.

6.-1. Lapsuudenkotia, koulutustaustaa ja nuoruuden toveripiiriä 

kuvaavat ominaisuudet �ikuisiän liikuntaharrastusten se

littäjinä 

Hypoteesin 1. testaamiseksi suoritettiin polkuanalyysit, joihin 

otettiin selittäviksi ,muuttujiksi sellaiset lapsuudenkotia, kou

lutusta ja nuoruuden toveripiiriä kuvaavat muuttujat, joilla 

oli havaittu merkitsevä yhteys selitettävään muuttujaan. Nais
ten polkukaaviot on esitetty kuvioissa _8 - 9 ja miesten kuviois

sa 10 - 12. Naisten ryhmässä merkitseviä riippuvuuksia esiintyi 

varsin vähän, niin että polkuanalyysi voitiin suorittaa vain 

kahden selitettävän muuttujan suhteen. �otia ja toveripiiriä 

kuvaava muuttuja oli mukana molemmissa näistä polkumalleista. 

Kun lisäksi kaikkiaan yhdestätoista selitettävästä muuttujasta 

seitsemää selitti kotia kuvaava muuttuja, kolmea koulutusta 

ja niin ikään kolmea toveripiiriä kuvaava muuttuja, voidaan to

deta lapsuudenkodin olevan merkittävä sosialisaatiotekijä 

naisten aikuisiän liikuntaharrastusta selitettäessä. Polkuana
lyysit osoittivat, että kotitaustalla on yhteyttä sekä koulun 

liikuntakokemuksiin että toveripiiriin·. Nämä yhteydet näkyivät 

aikuisiän harrastustoimintaa selitettäessä siten, että muista 

muuttujista riippumatonta ns. suoraa vaikutusta ilmaisevat pol

kukertoimet olivat yleensä hieman alkuperäisiä korrelaatioker

toimia pienemmät. 

Miesten ryhmässä polkuanalyysin tulokset olivat samansuun

taisia, joskin joissakin tapauksissa polkukertoimet osoittau

tuivat selvästi alkuperäisiä korrelaatiokertoimia pienemmiksi. 
Tämä oli seurausta siitä, että kotia kuvaavat muuttujat korre

loivat voimakkaasti koulutusta ja toveripiiriä kuvaaviin muut

tujiin. Sen lisäksi miesten ryhmässä esiintyi myös koulun ja 
toveripiirin välisiä yhteyksiä. 

Miehillä kotia ja koulutusta kuvaavia muuttujia esiintyi 

kahdeksassa polkumallissa. Lisäksi pöytätenniksen peluuta se

littivät ainoastaan kotia kuvaavat muuttujat ja pyöräilyä pel-
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kästään koulutusta kuvaavat muuttujat. Koulutusmuuttujat osoit

tautuivat kuitenkin useimmissa tapauksissa selityskyvyltään pa

remmiksi kuin kotitaustaan liittyvät ominaisuudet. Toveripii

riä kuvaavia muuttujia oli mukana viidessä selitysmallissa. 

Naisten liikuntaharrastuksen useutta kesäaikana selittivät 

sekä sisarben liikunnallisuus että samaa sukupuolta olleiden 

tovereiden liikunnallisuus. Nämä muuttujat korreloivat myös 

keskenään (.20), joten polkukertoimet osoittautuivat jonkin 

verran alkuperäisiä korrelaatiokertoimia pienemmiksi (kuvio 8). 

Molemmilla selittäjillä oli silti myös suoraa vaikutusta nais

ten aikuisiän liikuntaharrastuksen kokonaismäärään. 

Yhteyttä aiottiin tarkastella myös taulukoimalla, mutta 

tulokset osoittivat, että naisilla, joiden sisaret eivät ol

leet olleet liikunnallisesti aktiivisia, ei myöskään yleensä 

ollut liikunnallisesti aktiivisia ystäviä nuoruudessaan. Ta

pausten määrä jäi näin ollen yhdessä ryhmässä (N=4) liian pie

neksi taulukointia ajatellen. 

418 Sisarten 
liikunnallisuus 

.20 

' 

225 Samaa sukupuolta 
(. 21) olleiden tovereiden 
. 1 8 liikunnallisuus 

(. 20) 
. 16 

11/ 11/ 

Liikuntaharrastuksen 
• 97

useus kesällä aikui� J 

sena 
X 

KUVIO 8. Sisarten liikunnallisuus ja samaa sukupuolta olleiden 

tovereiden liikunnallisuus aikuisiän kesäisen liikunta

harrastuksen useuden selittäjinä (naiset) 

u
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418 Sisarten 
liikunnallisuus 

. 20 

11 

(. 1 8) 
225 Samaa sukupuolta 

• 1 S
olleiden tovereiden 
liikunnallisuus 

(. 17) 
. 14 

,, 111 

Uintiharrastus • 9 7
X 

aikuisena u 

KUVIO 9. Sisarten liikunnallisuus ja samaa sukupuolta ollei

den tovereiden liikunnallisuus aikuisiän uintiharras

tuksen selittäjinä (naiset) 

Liikuntaharrastuksen useutta talvella selitti ainoastaan 

samaa sukupuolta olleiden tovereiden liikunnallisuus ja kesäl

lä liikuntaan käytettyä aikaa sisarten liikunnallisuus. Tal

vella liikuntaan käytettyyn aikaan ei naisten ryhmässä korre

loinut mikään kotia, koulua tai toveripiiriä kuvaavista muuttu

jista. 

Yksittäisistä liikuntamuodoista uintiharrastukseen olivat 

yhteydessä sisarten liikunnallisuus ja samaa sukupuolta ollei

den tovereiden liikunnallisuus. Kuten edellä jo todettiin, nä

mä korreloivat myös keskenään (.20). Polkuanalyysissa polku

kertoimet laskivatkin alle korrelaatiokertoimen merkitsevyys

rajan (kuvio 9), joten alkuperäiset yhteydet olivat syntyneet 

molempien �uuttujien vaikutuksesta. Taulukoitaessa tarkaste

lua haittasi jälleen vähäinen tapausmäärä ryhmässä, jossa si

sarten liikunnallisuus oli vähäinen, mutta ystävien runsas. 
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TAULUKKO 24. Sisarten liikunnallisuus ja koulun sisäinen 
kilpailutoiminta aikuisiän naisvoimisteluhar
rastuksen selittäjinä (naiset) 

Sisarten liikunnallisuus -
Koulun sisäinen kilpailutoiminta 

ei kyllä 
Aikuisiän naisvoimisteluharrastus (19) (25) 

Ei harrasta 
Harrastaa 

Ei harrasta 
Harrastaa 

' ' 

100. 
0 

100 

84 

.,__!L 
100 

n.s.

Sisarten liikunnallisuus + 

Koulun sisäinen kilpailutoiminta 
ei kyllä 

(41) (30) 

78 
22 

100 

P< • OS 

63 
37 

100 

n.s.

n.s. 

Naisvoimistelu näytti olevan riippuvuussuhteessa sisarten 
liikunnallisuuteen ja koulun sisäiseen kilpailutoimintaan. 
Muuttujat eivät kuitenkaan täyttäneet polkuanalyysin edellyttä
mää kausaaliolettamusta, joten tuloksia tarkasteltiin taulukoi
malla (taulukko 24 ). Kodin liikunnallisuuden todettiin olleen 
merkityksellinen erityisesti niille, joiden koulussa ei kilpai
lutoimintaa järjestetty. Koulun kilpailutoiminnalla sen sijaan 
ei ilman kodin osuutta ollut merkitsevää yhteyttä aikuisiän 
naisvoimisteluun. Yhdessä nämä muuttujat vaikuttivat siten, 
että liikunnallisesta kodista ja kilpailutoimintaa järjestä
neestä koulusta vaikutteensa saaneista harrasti aikuisena nais
voimistelua 37 \, kun tässä suhteessa negatiivisia vaikutteita 
saaneista ei harrastajia näyttänyt löytyvän lainkaan. 
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Kotivoimisteluun olivat yhteydessä sekä kodin poliitti
nen ilmapiiri että koulun vapaaehtoinen kerhotoiminta. Muuttu

jien kesken ei voitu olettaa esiintyvän kausaalisuhdetta, joten 
polkuanalyysia ei voitu suorittaa. Taulukointia haittasi vä
häinen tapausten määrä ja kun selitysyhteyksille ei muutenkaan 

näyttänyt löytyvän mielekäs�ä tulkintaa, ei tuloksia katsottu 
aiheellisek$i esittää. 

Kävelyharrastusta selitti ainoastaan sisarten liikunnal

lisuus. Hiihtoharrastukseen ja lentopallon peluuseen ei sen 
sijaan löytynyt lainkaan merkitseviä yhteyksiä. Pyöräilyhar

rastukseen korreloivat kotia kuvaavat muuttujat, isän ammatti 
ja sisarten liikunnallisuus. Kuten jo kodin selitysyhteyksiä 
kuvaavassa kappaleessa todettiin, nämä muuttujat eivät korre

loineet keskenään, joten selitysyhteydetkin säilyivät samoina. 

420 Veljien 
liikunnallisuus 

• 26

197 Osallistuminen 
(. 2 3) 

. 1 5 
koulun vapaaeht . 
kerhotoimintaan � 

.....__ _____ _,,......J N· 33-)

(. 31) 
.24 

1 �.27,
r-.______...__ _________ ---.

(. 2 7) 
. 20 

J 

225 Samaa sukupuolta 
olleiden tovereiden .91 
liikunnallisuus 

(. 1 9) 
.08 

Liikunnanharrastuksen 
useus kesällä - • 95 X "=,,------ u

KUVIO 10. Veljien liikunnallisuus, koulun vapaaehtoiseen kerho
toimintaan osallistuminen ja samaa s�kupuolta ollei
den tovereiden liikunnallisuus aikuisiän miesten ke
säisen liikuntaharrastuksen useuden selittäjinä. 
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Miesten ryhmässä liikuntahatrastuksen useutta kesällä se

littivät veljien liikunnallisuus, osallistuminen koulun vapaa

ehtoiseen kerhotoimintaan ja samaa sukupuolta olleiden tove

reiden liikunnallisuus. Polkuanalyysi (kuvio 10) osoitti, et� 

tä suurin osa tovereiden vaikutuksesta oli syntynyt muiden 

muuttujien välityksellä, sillä kodin ja koulun osuuden vakioin

ti supisti tovereiden selitysosuuden vähäiseksi. Myös kodin 

suoraa vaikutusta ilmaiseva polkukerroin jäi alle korrelaatio

k�rtoimen merkitsevyysrajan, joten koulun kerhotoiminnan vai

kutus osoittautui miesten kesäisen liikuntaharrastuksen kan

nalta keskeisimmäksi selittäjäksi. Taulukoinneissa jäivät 

muutamat ryhmät jälleen varsin pieniksi. Mikäli veljet oli

vat olleet liikunnallisia ja koulun kerhotoiminta oli päässyt 

vaikuttamaan, oli myös toveripiiri ollut liikunnallisesti ak

tiivinen (yhtä tapausta lukuunottamatta (= 7 %). Samoin osal

listuminen koulun kerhotoimintaan oli ollut vain vähäistä, 

jos veljet eivät olleet olleet liikunnallisia. Tästä syystä 

taulukoinnit jätettiin tarkastelun ulkdpuolelle. 

153 Isän kannustus 

(. 2 2) 
• 1 7

197 Osallistuminen koulun 
vapaaehtoiseen kerho
toimintaan 

Liikuntaharrastuksen 
useus talvella 

. 94 
lfc------Xu 

KUVIO 11. Isän kannustus ja osallistuminen koulun 

vapaaehtoiseen kerhotoimintaan miesten aikuis

iän talvisen liikuntaharrastuksen useuden se

littäjinä. 
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Talviharrastuksen useutta selittivät isän kannustus, osal

listuminen koulun kerhotoimintaan ja koulun liikuntakasvatuk

sesta saadut kokemukset. Tutkittaessa kodin ja koulun vaikutuk

sia yhdessä (kuvio 11) havaittiin kerhotoiminnan osuus kotia 

keskeisemmäksi sikäli, että polkuanalyysissä isän kannustuksen 

suoraa vaikutusta osoittava.polkukerroin jäi alle korrelaatio

kertoimen merkitsevyysrajan. Ristiintaulukoitaessa todettiin, 

etteivät isän kannustusta vaille jääneet olleet myöskään otta

neet osaa koulun kerhotoimintaan, joten tapausten määrä osoit

tautui jälleen tarkastelua rajoittavaksi tekijäksi. 

197 Osallistuminen koulun 
vapaaehtoiseen kerho
toimintaan 

.07 

226 Eri sukupuolta olleiden 
tovereiden liikunnallisuus 

,, 

(. 1 9) 
. 18 

11 

(.20) 
. 19 

. 97 
Liikuntaan käytetty �<�--------xu
aika kesällä 

KUVIO 12. Osallistuminen koulun vapaaehtoiseen kerhotoimintaan 

ja eri sukupuolta olleiden tovereiden liikunnallisuus 

miesten aikuisiän kesällä liikuntaan käytetyn ajan 

selittäjinä. 
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Kesällä liikuntaan käytettyyn aikaan korreloivat osal

lituminen koulun kerhotoimintaan sekä eri sukupuolta olleiden 

tovereiden liikunnallisuus. Tässä tapauksessa teivät selittä

vät muuttujat juuri korreloineet keskenään ja koulu vaikutti 

myöhempään harrastukseen toveripiiriä voimakkaammin (kuvio 

12). Taulukoitaessa tapausten määrät jäivät niin pieniksi, 

ettei vertailuja eri vaikuttajien kesken ollut mahdollista 

tehdä. 

153 Isän kannustus 

(. 2 3) 
. 16 

Liikuntaan käytetty 
aika talvella 

197 Osallistuminen koulun 
vapaaehtoiseen kerho
toimintaan 

(. 41) 
.38 

• 9

KUVIO 13. Isän kannustus ja osallistuminen koulun vapaa

ehtoiseen kerhotoimintaan miesten aikuisiän 

talvella liikuntaan käytetyn ajan selittäjinä. 

Talvella liikuntaan käytettyä aikaa selittivät isän kan.:: 

nustus sekä jälleen osallistuminen liikuntakerhon toimintaan 

koulussa. Koulun merkitys osoittautui selvästi voimakkaammak

si ja, kun muuttujat korreloivat myös merkitsevästi keskenään 
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(r=.19), putosi kodin ja selitettävän muuttujan välinen polku

kerroin alle korrelaatiokertoimen merkitsevyysrajan, kun kou

lun osuus vakioitiin. Tämä suora yhteyskin säilyi kuitenkin 

selvästi positiivisena (kuvio 13). Taulukoitaessa eivät ta

pausten määrät nytkään riittäneet kaikissa ryhmissä johtopää

tösten tekoon. 

(. 2 0) 
• 21

.99 

420 Veljien liikun
nallisuus 

.03 

226 Eri sukupuolta ol� 
leiden tovereiden 
liikunnallisuus 

167 Koulutus 

Aikuisiän hiihto
harrastus 

.93 

KUVIO 14. Veljien liikunnallisuus, koulutus ja eri sukupuolta 

olleiden tovereiden liikunnallisuus miesten aikuis

iän hiihtoharrastuksen selittäjinä. 

Aikuisiän hiihtoharrastus oli riippuvainen veljien lii

kunnallisuudesta, koulutuksesta ja eri sukupuolta olleiden to

vereiden vähäisestä liikunnallisuudesta. Polkuanalyysissa ei 

voitu olettaa kausaalisuhdetta veljien liikunnallisuuden ja 

henkilön oman koulutuksen välille. Tästä syystä näiden �nhden 

X 
u



133 

muuttujan välistä suhdetta tarkasteltiin taulukoimalla. Eri 

sukupuolta olleiden tovereiden liikunnallisuutta ei sensijaan 

voitu tarkastella vähäisen tapausten määrän vuoksi. Koulutuksen 

ja veljien liikunnallisuuden taulukointi osoitti, ettei vakioin

tien jälkeen esiintynyt merkitseviä riippuvuuksia (taulukko 25). 

Alkuperäiset yhteydet olivat siis syntyneet molempien tekijöi

den vaikutuksesta. 

TAULUKKO 2 5. Koulutus ja veljien liikunnallisuus miesten 

aikuisiän hiihtoharrastuksen selittäjinä 

Kansakoulun käyneet 

Veljien liikunnallisuus 

+ 

Aikuisiän hiihtoharrastus (41) (24)

Ei harrasta 

Harrastaa 

Ei harrasta 

Harrastaa 

78 

22 

58 

42 

100 100 

n.s. 

Vähintään keskikoulun käyneet 

Veljien liikunnallisuus 

+ 

( 15) (22)

% % 

60 36 n.s.

40 64 

100 100 

n. s. n.s.
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Polkukaavio osoitti eri sukupuolta olleiden tovereiden liikun

nallisuuden olleen hieman muita yleisempää vähemmän koulutettu

jen keskuudessa (r=.13). Tämä aiheutti sen, että ystävien lii

k�nnallisuuden suora yhteys riippuvaan muuttujaan jäi alle kor

relaatiokertoimien merkitsevyysrajan (kuvio 14). 

164 Aidin uskonnollisuus 

\□o 

(. 2 4) 
167 Koulutus 

.24 

(. 1 9) 
. 1 9 

·� •V

Aikuisiän kävelyharrastus �
. 96 

,-

KUVIO 15. Aidin uskonnollisuus ja oma koulutus miesten 

aikuisiän kävelyharrastuksen selijttäjinä. 

Kävelyharrastukseen liittyivät äidin uskonnollisuus ja 

vastaajan oma koulutustaso. Aidin uskonnollisuuden olisi voi

nut periaatteessa olettaa vaikuttavan lapsen koulutukseen. 

Muuttujat eivät kuitenkaan korreloineet keskenään, joten alku

peräiset selitysyhteydet säilyivät polkuanalyysissa (kuvio 15). 
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420 Veljien liikunnallisuus 

(. 19) 
• 1 2

Aikuisiän lento
palloharrastus 

. 31 

225 Samaa sukupuolta olleide 
tovereiden liikunnalli
suus 

.96 �---'---X 
n 

KUVIO 16. Veljien liikunnallisuus ja samaa sukupuolta olleiden 

tovereiden liikunnallisuus miesten aikuisiän lento

palloharrastuksen selittäjinä. 

Veljien ja samaa sukupuolta olleiden tovereiden liikun

nallisuus olivat ennakoivina tekijöinä aikuisiän lentopallohar

rastusta selitettäessä. Polkuanalyysissa ystävien suora vai

kutus osoittautui voimakkaammaksi kuin kodin (kuvio 16). Vel

jien liikunnallisuuden ja aikuisiän lentopalloharrastuksen 

välinen polkukerroin jäi alle korrelaatiokertoimen merkitsevyys

rajan, mutta tovereiden liikunnallisuus säilytti riippuvuutensa 

selitettävään muuttujaan. Tämä näkyi taulukoitaessakin, si

ten, että toverien liikunnallisuus lisäsi merkitsevästi aikuis

iän harrastustodennäköisyyttä silloin, kun veljet eivät olleet 

olleet liikunnallisia (taulukko 26). Päinvastaisessa tapaukses

sa riippuvuus ei osoittautunut merkitseväksi ja molempien te

kijöiden vaikuttaessa yhdessä positiivisesti ei harrastusto

dennäköisyys enää juuri lisääntynyt. Niinpä pelkästään liikun

nallisesti aktiivisten veljien kanssa kasvaneista 31 1 harras

ti aikuisena lentopalloa. Pelkästään liikunnallisessa toveri

piirissä aikansa viettäneillä vastaava luku oli 33 1 ja niillä, 

joilla sekä veljet että toverit olivat olleet liikunnallisesti 

aktiivisia, oli harrastusprosentti 36 1. Molempien tekijöiden 

vaikuttaessa negatiivisesti jäi harrastajien määrä 7 l:iin. 
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TAULUKKO 26. Veljien liikunnallisuus ja samaa sukupuolta ol

leiden tovereiden liikunnallisuus miesten aikuis

iän lentopalloharrastuksen selittäjinä 

Aikuisiän lentopalloharrastus 

Ei harrasta 

Harrastaa 

Ei harrasta 

Harrastaa 

Veljien liikunnallisuus -

Tovereiden liikunnallisuus 

+ 

(27) (21) merk. 

% % 

93 67 p < . 05 

7 33 

100 100 

Veljien liikunnallisuus +

Tovereiden 1 iikunnall isuus 

+ merk. 

(13) (33)

% % 

69 64 n.s.

_lL 36 

100 100 

n. s. n.s.

Painonnostuharrastusta selittivät veljien liikunnalli

suus ja osallistuminen koulujenväliseen kilpailutoimintaan. 

Polkuanalyysissa kodin suora vaikutus säilyi, mutta koulujen

välisen kilpailutoiminnan ja aikuisiän painonnostoharrastuksen 

välinen polkukerroin jäi alle korrelaatiokertoimen merkitsevyys

rajan (kuvio 17). Tarkempi analyysi osoitti, että aikuisiässä 

harrastivat painonnostoa ja kuntokoulussa käyntiä kahta poik

keusna lukuunottamatta vain sellaiset miehet, joilla oli ollut 

liikunnallisia veljiä ja jotka itse olivat ottaneet osaa kou

lujenvälisiin kilpailuihin nuoruudessaan. Myös ne kaksi muu

ta, jotka lisäksi harjoittivat painonnostoa, olivat kotoisin 

liikunnallisia veljiä sisältäneestä perheestä. 
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420 Veljien liikunnallisuus 

(.25) 
. 23 

. 22 \/ 

188 Osallistuminen koulujen-
väliseen kilpailutoimintaan 

/19)
14 

Aikuisiän painon-
.96 

X 
nostoharrastus 

- u 

KUVIO 17. Veljien liikunnallisuus ja osallistuminen koulujen

väliseen kilpailutoimintaan miesten aikuisiän painon

nostoharrastuksen selittäjinä. 

(. 2 0) 
. 1 8 

420 Veljien liikunnallisuus 

• 1 3

205 Tovereiden 
lukumäärä 

(. 2 0) 
. 1 9 

Aikuisiän 
uintiharrastus 

.95 

167 Koulutus 

(. 1 9) 
. 20 

KUVIO 18. Veljien liikunnallisuus, koulutus ja tovereiden 

lukumäärä miesten aikuisiän uintiharrastuksen 

selittäjinä. 
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Uintiharrastus oli riippuvainen veljien liikunnallisuu

desta, koulutuksesta ja tovereiden lukumäärästä. Nämä kolme 

muuttujaa selittivät kukin lähes yhtä suuren osan uintiharras

tuksen varianssista. Koulutuksen ja veljien liikunnallisuuden 

ei voitu olettaa olevan kausaalisuhteessa keskenään, joten 

polkumallit rakennettiin ilman näiden muuttujien yhteyttä. 

Muutkin selittäjien väliset i�rrelaatiot osoittautuivat vähäisiksi, 

joten kaikki alkuperäiset yhteydet säilyivät polkuanalyysissa 

(kuvio 18). 

TAULUKKO 27. Koulutus ja veljien liikunnallisuus miesten 

aikuisiän uintiharrastuksen selittäjinä 

Aikuisiän uintiharrastus 

Ei harrasta 

Harrastaa 

Ei harrasta 

Harrastaa 

Kansakoulun käyneet 

Veljien liikunnallisuus 

+ 

(41) (24)

% % 

78 67 
n.s.

22 33 

100 100 

Vähintään keskikoulun käyneet 

Veljien liikunnallisuus 

+ 

(15) (22)

% % 

87 50 n. s.
13 50 

100 100 

n.s. n.s.
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Tarkasteltaessa koulutuksen ja veljien liikunnallisuuden 

vaikutuksia aikuisiän uintiharrastukseen taulukoimalla (tau

lukko 27), havaittiin merkitsevien riippuvuuksien häviävän. 

Harrastustodennäköisyyden lisääntyminen ei myöskään ollut suo

raviivaista, sillä keskikoulun käyneillä, joiden veljet olivat 

olleet liikunnallisesti aktiivisia, oli uinnin harrastajien 

määrä 50 %. Kun tähän lisättiin vielä kolmannen muuttujan, 

toveripiirin vaikutus, ei harrastajien määrä enää lisääntynyt, 

vaan oli 47 %. Kaikkien kolmen tekijän vaikuttaessa negatii

viseen suuntaan, oli uintia harrastavien osuus 13 %. 

Pyöräilyharrastukseen löytyi yhteyksiä ainoastaan kou

lua kuvaavista muuttujista ja pöytätenniksen peluuseen vastaa

vasti vain kotiin liittyvistä tekijöistä. Edellisiä on jo 

käsitelty kappaleessa 5,4.3. ja jälkimmäisiä kappaleessa 5.3.3. 

6.2. Mallien ja vahvistamisen osuus sosialisaatioteki

jöiden vaikutuksessa 

Koska sosialisaatiotekijöiden oletettiin vaikuttavan harrastuk

sen kehittymiseen sekä tarjoamalla jäljittely- ja samastumis

malleja,että vahvistamalla sosiaalistettavan käyttäytymistä, 

tarkasteltiin erikseen sitä, mikä merkitys lapsuudenkodin 

ja nuoruuden toveripiirin vaikutuksessa on malleilla, mikä 

vahvistamisella. Samalla haluttiin selvittää vaikutusten 

sukupuolispesifisyyttä. Tätä tarkastelua varten otettiin ns. 

aktiivista mallivaikutusta (Patriksson 1979, 171) kuvaamaan 

muuttujat: isän, äidin, veljien ja sisarten harrastus sekä 

samaa ja eri sukupuolta olleiden tovereiden harrastus. Pas

siivista mallivaikutusta (Patriksson 1979, 169) ilmaisemaan va

littiin muuttujat: isän, äidin, veljien ja sisarten kiinnostus 

liikuntaan sekä samaa ja eri sukupuolta olleiden tovereiden 

kiinnostus liikuntaan. Vahvistamista taas katsottiin osoittavan 

muuttujien: isän, äidin, veljien ja sisarten kannustus lii-
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kunnanharrastamiseen sekä samaa ja eri sukupuolta olleiden 

tovereiden kannustus. 

Naisten ryhmässä korreloi kuusi kotia kuvaavaa muuttujaa 

merkitsevästi aikuisiän liikuntaharrastuksen kokonaismäärään 

(taulukko 28). Näistä kolme kuvasi samaa sukupuolta olleiden 

perheenjäsente� äidin tai sisarten kiinnostusta liikuntaa!koh

taan, kaksi vahvistamista ja yksi aktiivista mallivaikutusta. 

Yksikään merkitsevistä korrelaatioista ei liittynyt isän tai 

veljien ominaisuuksiin. Äidin vaikutus kanavoitui ensi si

jassa vahvistamisen ja passiivisen mallin kautta. Sisaria 

kuvaavista muuttujista passiivisilla malleilla oli kaksi mer

kitsevää korrelaatiota, aktiivisilla malleilla ja vahvistami

sella kummallakin yksi korrelaatio naisten liikuntaharrastuk

sen kokonaismäärään. 

Yksittäisten liikuntamuotojen harrastukseen oli merkitse

vässä yh�eydessä ainoastaan yksi kotia kuvaava muuttuja. Si

sarten passiivinen malli korreloi aikuisiän pyöräilyharrastuk

seen. 

Toveripiiriä kuvaavat muuttujat osoittautuivat myös riippu

vaisiksi sukupuolesta. Yhtä lukuunottamatta kaikki merkitse

västi korreloineet muuttujat kuvasivat samaa sukupuolta ollei

den tovereiden ominaisuuksia. Liikuntaharrastuksen kokonais

määrään olivat yhteydessä aktiiviset ja passiiviset mallit. 

Molemmilla oli kaksi merkitsevää korrelaatiota aikuisiän har

rastukseen. 

Lajiharrastuksia selitettäessä korreloi kotivoimisteluun 

eri sukupuolta olleiden tovereiden vahvistaminen. Pyöräily

harrastusta taas selitti samaa sukupuolta olleiden tovereiden 

kannustus. Kävelyyn oli yhteydessä samaa sukupuolta olleiden 

tovereiden passiivinen malli ja uintiharrastukseen sekä aktii

vinen että passiivinen malli. Passiivisia malleja kuvanneista 

toveripiirimuuttujista siis kaksi, samoin vahvistamista kuvan

neista kaksi ja lisäksi yksi aktiivista mallivaikutusta kuvan

nut muuttuja korreloivat naisten aikuisiän lajiharrastukseen. 



TAULUKKO 28. Mallit ja vahvistaminen naisten liikuntaharrastusten selittäjinä 

SELITETTA"VÄ MUlJITUJA 

Liikuntaharras- Liikuntaan 
tuksen useus käytetty aika 

Koti-
kesä talvi kesä talvi voimistelu Kävely Pyöräily 

Aktiiviset mallit 
isä .10 . 08 -.03 .01 -.06 -.os 
äiti .10 . 02 . 07 -.02 -.02 .09 
veljet . 04 -.os -.01 -.02 -.os .08 
sisaret .17

x 
.04 .14 . os -.07 .10 

toverit (samaa sukupuolta) .2l
x 

.18 . 08 .11 -.os .04 
toverit (eri sukupuolta) . 01 .03 .04 .03 .03 -.06 

Passiiviset mallit 
isä .04 -.03 -.03 -.03 .00 .00 
äiti .18

x 
.03 .14 .00 -.09 .09 

veljet .11 -.02 .10 .01 .06 . os 
sisaret .2l

x 
.06 .22

x 
.08 - .11 .13 

toverit (samaa sukupuolta) .17
x 

.18
x .08 .11 -.os .2o

x 

toverit (eri sukupuolta) . 01 .03 .04 .03 . os . 08 

Vahvistaminen 
isä .08 .01 .03 -.02 -.00 -.01 
äiti .19

x 
. 08 .14 .os .01 -.01 

veljet . 09 .04 .08 -.02 -.os -.01 
sisaret .18x .12 .15 .os -.09 . os 
toverit (samaa sukupuolta) .15 .14 .10 .14 . 07 .09 
toverit (eri sukupuolta) .13 .04 .11 .06 .18

x 
.02 

x) 
Merkitsevä p<.05 

Hiihto- ja lentopalloharrastukseen sekä naisvoimisteluun ei korreloinut merkitsevästi 

yksikään muuttuja. 

.os 

.03 

.01 

.10 

.12 

.04 

. 08 

.07 

.04 

.17
x 

.06 
.06 

. 02 

.00 

. 02 

.08 

.16
x 

. 02 

Uinti 

.00 

.01 
-.04 

.08
x 

.18 
-.04 

-.06 
. 01 

-.04 
.15 
.24

x 

. 03 

-.01 
.07 
. 02 
. os 
.14 

-.06 
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Myös miesten ryhmässä liikuntaharrastuksen kokonaismäärään 

korreloivat kotimuuttujista erityisesti vahvistamista kuvaavat 

tekijät (taulukko 29). Isän, veljien ja sisarten kannustuksella 

oli kullakin kaksi merkitsevää korrelaatiota aikuisiän harras

tukseen. Äidin kannustuksella sen sijaan ei näyttänyt olevan 

yhteyksiä miesten harrastuksiin. Passiivisista malleista isän 

osuus oli �erkittävin, mutta myös äidin ja veljien suhtautumi

sella liikuntaan oli yhteyttä miesten liikuntaharrastuksen koko

naismäärään. Aktiivisista malleista ainoastaan veljien harras

tus korreloi merkitseyästi aikuisiän harrastukseen. 

Yksittäisten liikuntamuotojen harrastusta selitettäessä 

korostuivat erityisesti passiiviset mallit ja vahvistaminen. 

Lisäksi sukupuolisp�sifisyys tuli erittäin selvästi näkyviin. 

Kahdestatoista merkitsevästä korrelaatiosta vain yhdessä oli 

mukana sisaria kuvaava muuttuja. Aktiivisista malleista isä 

ja veljet olivat yhteydessä painonnostoharrastukseen. Samoin 

korreloivat painonnostoon isän ja veljien passiiviset mallit. 

Pöytätenniksen peluuseen olivat niin ikään yhteydessä isän 

ja veljien kiinnostus liikuntaan. Lisäksi veljien tarjoama 

passiivinen malli selitti merkitsevästi hiihto- ja lentopallo

harrastusta. Vahvistamista kuvaavista muuttujista isän osuus 

liittyi painonnostoharrastukseen, sisarten osuus lentopalloon 

sekä veljien osuus lentopallon ja pöytätenniksen peluuseen .. 

Yksikään toveripiiriä kuvannut muuttuja ei korreloinut 

merkitsevästi miesten aikuisiän liikuntaharrastuksen kokonais

määrään. Lajiharrastukseen oli yhteydessä kolme muuttujaa. 

Samaa sukupuolta olleiden tovereiden passiiviset mallit korre

loivat lentopallon ja pöytätenniksen harrastukseen. Aktiivi

sista malleista samaa sukupuolta olleiden tovereiden harrastus 

selitti lentopallon peluuta. Vahvistamisella ei näyttänyt 

olevan yhtään merkitsevää korrelaatiota aikuisiän harrastuksiin, 

ei liioin eri sukupuolta olleita tovereita kuvanneilla muuttu

jilla. 



TAULUKKO 29. Mallit ja vahvistaminen miesten liikuntaharrastusten selittäjinä 

SELITETTÄVÄ MUUTIUJA 

Liikuntaharras- Liikuntaan 
tuksen useus käytetty aika 

Lento-
kesä talvi kesä talvi Hiihto pallo 

Aktiiviset mallit 
isä .13 .14 . 08 .15 .09 -.06 
äiti .07 .09 -.OS .13 .17 .03 
veljet .2ox .. 15 .15 .15 .12 .03 
sisaret . 07 .06 .08 .02 -.01 .12 
toverit (samaa sukupuolta) .11 .os .06 . os .14 .2ox 

toverit (eri sukupuolta) .13 .09 .12 .09 -.06 -.00 

Passiiviset mallit 
isä .2ox .17 .18 x .15 .15 .13 
äiti . 23X .16 .14 . 08 .08 .13 
veljet .16 .14 .10 .2ox .2ox .19x 

sisaret .06 .03 -.02 -.04 .10 .12 
toverit (samaa sukupuolta) .15 .10 .08 .13 .17 .z8 x 

toverit (eri sukupuolta) .03 .06 .os .os -.11 -.09 

Vahvistaminen 
isä .15 .22x .11· .23x .17 .17 
äiti .09 .14 .01 .04 .12 .13 

veljet .24x .2lx .11 .12 .os .23x 

sisaret .22x .19x .14 .10 .04 .28 x 

toverit (samaa sukupuolta) .13 . 08 . 07 .00 .09 .17 
toverit (eri sukupuolta) .10 .os .10 .02 -.04 -.00 

x ) Merkitsevä p<.05 
Kävely-, pyöräily- ja uintiharrastukseen ei korreloinut merkitsevästi yksikään 
muuttuja 

Painon- Pöytä-
nosto tennis 

.23x .04 

.11 .04 

.18 x .17 
-.09 . os 

.03 .06 

.10 -.02 

.2s x .29x 

.16 .15 

.24x . 31 

.01 .15 

.15 .2lx 

-.03 .Q2 

. 23x .14 

.11 .11 

.17 .23x 

. 08 .09 

.09 .15 
- . 09 . 07 
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7. SOSIAALISTAVAT TEKIJÄT SEKÄ LAPSUUS- JA NUORUUSIÄN LII

KUNTAHARRASTUKSET AIKUISIÄN HARRASTUSTEN SELITTAJINA

7.1. Liikuntaharrastuksen kokonaismäärä 

Onko lapsuudenkodilla, koulutuksella ja nuoruuden toveripiiril

lä yhteyttä aikuisiän liikuntaharrastuksiin myös silloin, 

kun lapsuuden ja nuoruuden harrastustoiminta on vakioitu? Tätä 

ongelmaa (hypoteesi 2) tutkittiin polkuanalyysin avulla siten, 

että sosialisaatiomuuttujista muodostettiin ensin uudet muuttu

jat. Nämä uudet muuttujat saatiin laskemalla ensin sosiali

saatiomuuttujien regressioanalyysit erikseen kuhunkin selitet

tävään muuttujaan. Tämän jälkeen regressioyhtälön avulla saa

tu uusi muuttuja asetettiin polkumalliin parhaan selityskyvyn 

omaavan harrastusmuuttujan kanssa. 

Naisten liikuntaharrastuksen useutta kesällä selitettäessä 

näytti nuoruuden harrastustoimintaa edustava muuttuja, nuoruu

den urheiluseurajäsenyys, vaikuttavan selitettävään muuttujaan 

suurelta osin muiden muuttujien kautta, sillä alkuperäinen kor

relaatiokerroin .19 pieneni polkuanalyysissa polkukertoimeksi 

.14 (kuvio 19). Urheiluseuraan kuuluminen nuorena ei siis yk

sistään ollutkaan yhteydessä aikuisiän harrastukseen. Merkit

sevä korrelaatio oli syntynyt sosialisaatiotekijöiden, kodin 

ja toveripiirin vaikutuksesta siten, että sosialisaatiomuuttu

jat selittivät sekä aikuisiän harrastusta että nuoruusajan ur

heiluseurajäsenyyttä. 

Liikuntaharrastuksen useuteen talvella samoin kuin lii

kuntaan käytettyyn aikaan kesällä korreloivat vain harvat muut

tujat, harrastusmuuttujista ainoastaan penkkiurheilun a harras

tettu pesäpallo negatiivisesti. Polkuanalyysikaan ei tuonut 

paljon uutta informaatiota, sillä selitettäessä liikuntahar

rastuksen useutta talvella ei polkumalli täyttänyt kausaalisuu

den ehtoja, eikä analyysia näin ollen lainkaan suoritettu. Ke-
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sällä liikuntaan käytettyä aikaa tutkittaessa sosialisaatio

muuttuja korreloi positiivisesti harrastusmuuttujaan ja tästä 

syystä alkuperäiset kertoimet voimis•tuivat polkuanalyysissa 

(kuvio 20). Ilman sosialisaatiotekijöiden osuutta olisi lap

suuden ja nuoruuden penkkiurheilun negatiivinen merkitys aikuis

iän harrastuksen kannalta vielä suurempi. Vastaavasti pesäpal

lon harrastaminen penkkiurheiluna itse asiassa supisti so

sialisaatiotekijöiden myönteistä vaikutusta. 

418 Koti 

(. 26) 
• 23

11 Liikuntaharrastuksen 
useus kesällä 

201 Urheiluseuran 
jäsenyys nuorena 

(. 19) 
. 14 

.96 

KUVIO 19. Sosiaalistavat tekijät ja nuoruusiän urheiluseura

jäsenyys aikuisiän kesäisen liikuntaharrastuksen 

useuden selittäjinä. 
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418 Sisarten 
liikunnallisuus 

(. 21) 

.24 

13 Liikuntaan käytetty 
aika kesällä 

250 Pesäpallo penkki
urheiluna varhais
nuoruudessa 

IE'------- xu.96 

KUVIO 20. Sisarten liikunnallisuus ja pesäpallon harrastaminen 
penkkiurheiluna naisten aikuisiässä kesällä liikun
taan käyttämän ajan selittäjänä. 

Talvella liikuntaan käytettyä aikaa ei naisilla selittä
nyt mikään tämän tutkimuksen sosialisaatiomuuttujista. Nuo
ruusajan penkkiurheilun myönteinen vaikutus säilyi siis ainoa
na merkitsevänä yhteytenä. 

Miesten ryhmässä selitettäessä liikuntaharrastuksen useut
ta kesällä kävi samoin kuin naistenkin· ryhmässä. Nuoruusiän 
harrastusmuuttujan, hiihtoharraatuksen; salityskyvystä hävisi 
merkittävä osa sosialisaatiomuuttujien vakioinnin jälkeen. So
sialisaatiotekijät, koti, koulu ja toveripiiri olivat yhteydessä 
sekä nuoruusajan että aikuisi�n harrastukseen, ja hiihtoharras
tuksen korrelaatio aikuisiän kbkonaisharrastus oli syntynyt 
sitä kautta (kuvio 21). 

Samalla tavalla, joskaan ei yhtä selvästi, kävi aikuisiän 
talvisra liikuntaharrastuksen useutta selitettäessä (kuvio 22). 
Tässä yhteydessä kokeiltiin kah.takin eri harrastusmuut tuj aa. 
Menestys ensimmäisissä urheilukilpailuissa ei kuitenkaan ollut 
selvässä kausaalisuhteessa muihin muuttujiin, eikä malli näin 
ollen täyttänyt polkuanalyysille asetettavia ehtoja. Yleisur-



X 
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420 Koti 

225 Toverit 

(. 3 2) 
.30 

11 Liikuntaharrastuksen 
useus kesällä 

.94 

329 Hiihto 
nuorena 

147 

KUVIO. 21. Sosiaalistavat tekijät ja nuoruusiän hiihtoharrastus 

miesten aikuisiän kesäisen liikuntaharrastuksen useu

den selittäjinä. 

153 Koti 

197 Koulu 

252 Yleisurheilu penkki-
urheiluna nuorena 

(. 3 5) 
. 32 

(. 2 0) 
. 1 2 

. 93 1 2 Liikuntaharrastuksen 
useus talvella 

KUVIO 22. Sosiaalistavat tekijät ja yleisurheilun harrastaminen 

penkkiurheiluna miesten aikuisiän talvisen liikunta

harrastuksen useuden selittäjinä. 
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heilun harrastaminen penkkiurheiluna taas menetti merkitsevän 

kertoimensa aikuisiän harrastukseen sosialisaatiotekijöiden 

vakioinnin myötä. 

Kesällä liikuntaan käytettyä aikaa selitettäessä eivät se

littävät muuttujat korreloineet lainkaan keskenään (kuvio 23). 

Tämä olikin ymmärrettävää, sillä liikuntaan positiivisesti 

suhtautuneet sosiaalistajat ovatkin ilmeisesti yhteydessä ur

heiluseurajäsenyyteen, mutta eivät siihen, minkä liiton alai

seen seuraan kuulutaan. Niinpä aikuisiän harrastusta selitti

vät toisaalta sosiaalistavat tekijät, koulu ja toveripiiri, 

toisaalta nimenomaan TUL:oon kuuluminen nuoruudessa. 

5003 197 Koulu 

226 Toverit 
.03 

(. 2 6) 
. 26 

1201 Urheilun järjestö
valinta nuorena 
(SVUL - TUL) 

13 Liikuntaan käytetty .94 
aika kesällä 

i.;;..---------X
u 

KUVIO 23. Sosiaalistavat tekijät ja urheilun järjestövalinta 

nuorena miesten aikuisiässä kesällä liikuntaan 

käyttämän ajan selittäjinä. 
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Talvella liikuntaan käytettyyn aikaan korreloi kaksikin 

harrastusmuuttujaa, joista yleisurheilun harrastaminen nuorena 

otettiin mukaan polkuanalyysiin siksi, ettei menestyminen en

simmäisissä kilpailuissa ollut selvässä kausaalisuhteessa so

sialisaatiomuuttujiin. Polkuanalyysin tulos (kuvio 24) oli 

samansuuntainen kuin harrastuksen useutta tutkittaessa. Nuo

ruusajan harrastusmuuttujien korrelaatio aikuisiän harrastuk

siin oli syntynyt sosialisaatiomuuttujien ansiosta, sillä nämä 

selittivät sekä nuoruuden että aikuisiän liikuntaharrastusta. 

153 Koti 

(. 4 4) 
. 41 

1 

1 197 

5002 

Koulu . 24 

354 Yleisurheilu 
nuorena 

14 Liikuntaan käytetty 
aika talvella 

�---------
. 89 

X 
u 

KUVIO 24. Sosiaalistavat tekijät ja yleisurheiluharrastus 

nuoruudessa miesten aikuisiässä talvella ja liikuntaan 

käyttämän ajan selittäjinä. 

Sosialisaatiomuuttujat säilyttivät yleensä selitysyhtey

tensä aikuisiän liikuntaharrastuksen kokonaismäärään, vaikka 

nuoruusajan harrastus otettiinkin huomioon. Niillä näyttää 

siis olevan myös pitkäaikaista vaikutusta liikuntaharrastukseen. 

Nuoruusajan harrastustoimintaa kuvaavat muuttujat sen sijaan 

menettivät vakioitaessa vaikutusyhteytensä eräitä erityistapauk

sia lukuunottamatta. 
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7.2. Yksittäisten liikuntamuotojen harrastus 

_Yksittäisten liikuntamuotojen tarkastelu suoritettiin sa
maan tapaan kuin liikuntaharrastuksen kokonaismääränkin. Nais

ten hiihtoharrastukseen ei korreloinut yksikään sosialisaatio

muuttujista,' joten nuoruusiän hiihtoharrastus jäi ainoaksi se

littäjäksi. Aikuisiän kotivoimisteluharrastukseen taas ei kor

reloinut mikään tutkituista harrastusmuuttujista, joten sosia

lisaa tiomuuttuj a t sel\tti vä t sellaisenaan tätä muuttujaa. Kä

velyharrastusta selittävät tekijät eivät oletusten vastaisesti 

korreloineet lainkaan keskenään (kuvio Z�). Niinpä nuoruuden 

kävelyharrastuksen vaikutus aikuisiän vastaavaan harrastukseen 
säilyi sosialisaatiomuuttujan vakioinnista huolimatta. Samoin 

sosialisaatiomuuttuja, sisarteri liikunnallisuus, säilytti alku

peräisen yhteytensä aikuisiän kävelyharrastuksein. Lentopallo

harrastukseen korreloi ainoastaan lapsuusajan penkkiurheilu, 

joten polkuanalyysia ei voitu lainkaan suorittaa. 

418 Sisarten 
liikunnallisuus 

(. 1 7) 
• 1 7

609 Kävely 
aikuisena 

336 Kävely nuorena 

KUVIO 25. Sisarten liikunnallisuus ja nuoruuden kävelyharrastus 

naisten aikuisiän kävelyharrastuksen selittäjinä. 



130 Isän ammatti 

(-.18) 418 Sisarten liikunnallisuus 
-. 21

(. 1 9) 
. 16 

612 Pyöräily 
aikuisena 

Pyöräily 
nuorena 

1 51 

.98 

KUVIO 26. Isän ammatti, sisarten liikunnallisuus ja nuoruuden 

pyöräilyharrastus naisten aikuisiän pyöräilyharras

tuksen selittäjinä. 

Pyöräilyn polkuanalyysi osoitti, että kaikkien muuttujien 

yhteydet pyöräilyharrastukseen säilyivät ennallaan muista 

muuttujista riippumatta (kuvio 26). Selittävät muuttujat tosin 

korreloivat lievästi keskenään, mutta vakioinnit eivät merkit

sevästi muuttaneet riippuvuuskertoimia. Isän ammatin vaikutus 

osoittautui erikoiseksi. Se korreloi negatiivisesti aikuisiän 

pyöräilyharrastukseen, mutta positiivisesti nuoruudessa har

rastettuun pyöräilyyn. Ylemmistä yhteiskuntaluokista kotoisin 

olevat näyttivät harrastavan pyöräilyä nimenomaan aikuisena, 

kun taas alemmista kerrostumista kotoisin olevat pyöräilijät 

muita enemmän nuoruudessaan. Kun nuoruuden pyöräilyharrastus 

kuitenkin oli positiivisessa yhteydessä aikuisiän harrastukseen, 

voimistuivat alkuperäiset riippuvuudet polkuanalyysissa. Tulos 

muistutti hiihtoharrastusta analysoitaessa tehtyä havaintoa 

koulutuksen ja hiihtoharrastuksen välisestä riippuvuudesta. 
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418 Koti 5014 

225 Toverit 

(. 2 3) 
• 1 4

614 Uinti aikuisena 

352 Uinti 
nuorena 

• 91 
X �-------- u

KUVIO 27. Sosiaalistavat tekijät ja nuoruuden uintiharrastus 

naisten aikuisiän uintiharrastuksen selittäjinä. 

Uintiharrastusta selitettäessä oli nuoruusajan harrastuk

sella keskeinen osuus, sillä sosialisaatiotekijöiden vaikutus 

näytti suureksi osaksi syntyneen nuoruuden uintiharrastuksen 

kautta (kuvio 27). Sosialisaatiotekijät olivat siis vaikutta

neet myönteisesti uintiharrastuksen syntymiseen ja harrastus 

jatkui sitten aikuisikään kotitaustasta ja nuoruusajan tovereis

ta riippumattakin. 

Naisvoimistelun polkuanalyysi osoitti, että sosialisaa

tiomuuttujien yhteydet nuoruusiän harrastukseen olivat vähäi

set (kuvio 28). Näin ollen nuoruuden naisvoimistelulla oli 

myös suoraa vaikutusta aikuisiän vastaavaan harrastukseen ja 

sosialisaatiomuuttujienkin polkukerroin vastasi alkuperäistä 

korrelaatiokerrointa. 



418 Koti 

(. 2 5) 
• 2 5

5 0 11 

1 91 Koulu 

(. 21) 

615 Naisvoimistelu 
aikuisena 

.03 

353 Naisvoimistelu 
nuorena 

. 20 

.95 
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KUVIO 28. Sosiaalistavat tekijät ja nuoruuden naisvoimistelu

harrastus naisten aikuisiän naisvoimisteluharrastuk

sen selittäjinä. 

Miesten ryhmässä eivät sosialisaatiotekijät juuri korre

loineet nuoruusiän hiihtoharrastukseen ja tästä syystä polku

kertoimet vastasivat hyvin alkuperäisiä korrelaatiokertoimia 

(kuvio 29). Niin sosialisaatiotekijöillä, kodilla, koululla 

ja toveripiirillä kuin nuoruusiän hiihtoharrastuksellakin oli 

siis myös suoraa vaikutusta aikuisiän hiihtoharrastukseen. 

Sosialisaatiomuuttujien ja aikaisempaa harrastustoimintaa 

kuvaavien tekijöiden välillä ei ollut riittävästi ajallista 

syvyyttä kävelyharrastusta tutkittaessa eikä lentopalloharras-
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420 Koti 

167 Koulu 

226 'Toverit 

(. 3 7) 
.34 

·607 Hiihto
aikuisena 

5010 

.85 

.06 

329 Hiihto 
nuorena 

KUVIO 29. Sosiaalistavat tekijät ja nuoruuden hiihtoharrastus 

miesten aikuisiän hiihtoharrastuksen selittäjinä. 

tusta selitettäessä. Tästä syystä ei ollut mahdollista tehdä 

kausaaliolettamuksia eivätkä polkuanalyysin ehdot näin ollen 

tulleet täytetyiksi. 

Painonnosto- ja kuntokouluharrastusta selitettäessä kor

reloivat sosialisaatiotekijät ja urheilumenestys voimakkaasti 

keskenään. Siitä huolimatta molemmilla oli myös suoraa yhteyttä 

aikuisiän painonnostoharrastukseen (kuvio 30). 

Aikuisiän pyöräilyharrastusta selittävistä tekijöistä ei
polkumallia voitu rakentaa ilman vastavuoroisia vaikutussuhtei
ta, joita polkuanalyysin käyttö ei salli. Näin ollen urheilu
seurajäsenyyden ja koulujenvälisiin kilpailuihin osallistumisen
(keskinäinen r=.37) yhteinen selitysmalli jätettiin rakentamatta.



420 Koti 

(. 2 8) 
. 20 

5007 
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263 Urheilu
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.28) 
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KUVIO 30. Sosiaalistavat tekijät ja urheilumenestys miesten 

aikuisiän painonnosto- ja kuntokouluharrastuksen 

selittäjinä. 

(. 2 4) 
. 1 3 

419 Isän 
liikunnallisuus 

. 31 

420 Veljien 
liikunnallisuus 

(. 2 6) 
• 1 8

(. 14) 
. 09 

(. 1 9) 
. 16 

312 Pesäpallo kilpa
·urheiluna lapsena

613 Pöytätennis 
aikuisena --�·�9�1 ___ X

_-'-.9"-"'--8 __ X V

KUVIO 31. Isän ja veljien liikunnallisuus sekä pesäpallon 

harrastus kilpaurheiluna lapsuudessa miesten aikuis

iän pöytätennisharrastuksen selittäjinä 
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Pöytätennisharrastusta selittivät sekä isän että veljien 
liikunnallisuus ja lisäksi osallistuminen pesäpallon junioriot
teluihin. Isän liikunnallisuus vaikutti suurelta osin muiden 
muuttujien kautta ja myös veljien liikunnallisuuden ja aikuis
iän pöytätenniksen peluun välinen polkukerroin jäi vain niu
kasti korrelaatiokertoimen merkitsevyysrajan yläpuolelle (ku
vio 31.). Lapsuusajan harrastustoimintaa kuvaava muuttuja, 
pesäpall'ci'n harrastaminen kilpailumielessä, sen sijaan säilytti 
selitysyhteytensä vakioinneista huolimatta. Kodin liikunnalli
suus oli siis aikaans,anut osallistumisen pesäpallon juniori
otteltiihin, joka edelleen vaikutti aikuisiän pöytätennisharris
tukseen. 

420 Koti 

205 Toverit 

(. 3 0) 
. 21 

167 Koulu 

5006 

614 Uinti aikuisena 

352 Uinti nuoruudessa 

X 
u 

KUVIO 32. Sosiaalistavat tekijät ja nuoruuden uintiharrastus 
miesten aikuisiän uintiharrastuksen selittäjinä 
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Aikuisiän uintiharrastukseen korreloi voimakkaimmin uinti

harrastus nuoruudessa. Polkuanalyysissa sen kerroin säilyi 

lähes ennallaan (kuvio 32), mutta myös sosialisaatiotekijöillä, 

kodilla, koululla ja toveripiirillä, oli suoraa vaikutusta 

aikuisiän uintiharrastukseen, vaikka sosialisaatiotekijät se

littivät merkitsevästi myös nuoruuden uintiharrastusta. 

Yksittäisiä liikuntamuotoja selitettäessä lapsuuden ja 

nuoruuden harrastustoiminta osoittautui merkittävämmäksi te

kijäksi kuin liikuntaharrastuksen kokonaismäärää tutkittaessa. 

Erityisesti saman lajin harrastuksen jatkuminen nuoruudesta 

aikuisikään oli merkille pantavaa. Sosiaalistavilla tekijöil

läkin oli kuitenkin suoria yhteyksiä aikuisiän lajiharrastuk

seen, joten niillä näyttää olevan pitkäaikaista vaikutusta 

myös lajitasolla. 
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8. KAIKKIEN SELITTÄVIEN MUUTTUJIEN YHTEISET SELITYSOSUUDET

8.1. Liikuntaharrastuksen kokonaismäärä 

Edellisessä kappaleessa esitettyihin polkuanalyyseihin sisältyi

vät ainoastaan sosialisaatiomuuttujat sekä lapsuuden ja nuoruu

den liikuntaharrastusta kuvaavat muuttujat. Kaikkien tutkimuk

sessa mukana .olleiden selittävien muuttujien yhteisen selitys

kyvyn tutkimiseksi otettiin mukaan valikoiviin regressioanalyy

seihin vielä joukkotiedotusta, lapsuuden ja nuoruuden kotipaikka

kuntaa sekä aikuisiän ajankäyttöä ja elinolosuhteita kuvaavat 

muuttujat. Regressioanalyysin tulokset osoittivat, että seli

tettäessä liikuntaharrastuksen useutta ja liikuntaan käytettyä 

aikaa olivat keskeisimmässä asemassa juuri aikuisiän harrastus

toimintaa ja elinolosuhteita kuvaavat muuttujat. Niiden ohella 

myös sosialisaatiotekijöillä oli oma osuutensa selitysmalleissa. 

Miesten ryhmässä lisäksi lapsuuden ja nuoruuden kotipaikkakuntaa 

edustavat muuttujat olivat varsin usein selittäjinä. Sen si

jaan, samoin kuin jo polkuanalyysienkin kertoimista ilmeni, 

lapsuuden ja nuoruuden harrastustoiminta ei juuri päässyt näissä 

analyyseissa esiin. 

Naisten ryhmässä selittivät sisarten liikunnallisuus ja ny

kyinen fyysinen aktiivisuus työmatkoilla liikuntaharrastuksen 

useudesta kesällä 7.9 % (taulukko 30). Talviharrastuksen seli

tysprosentti oli 15.4 % ja selittäjinä aikuisiän elokuvissakäyn

ti, vähäinen alle kouluikäisten lasten lukumäärä, alhainen 

yleisurheilun taso nuoruuden kotipaikkakunnalla, 

mikäli kotipaikkakunta oli ollut kaupunki tai kauppala, sekä 

samaa sukupuolta olleiden nuoruudenystävien liikunnallisuus. 

Liikuntaan käytettyä aikaa kesällä selittivät parhaiten si

sarten liikunnallisuus, osallistuminen järjestötoimintaan ai

kuisena ja vähäinen pesäpallon seuraaminen penkkiurheiluna 

kansalais- ja keskikouluaikana (taulukko 30). Selitysprosentti 

oli 11.8 %. Talvella liikuntaan käytettyä aikaa selitettäessä 

tuli selitysmalleihin @1kaan pelkästään aikuisikää kuvaavia 

muuttujia. Fyysinen aktiivisuus työmatkoilla, vähäinen alle 

kouluikäisten lasten lukumäärä ja penkkiurheilu aikuisena selit

tivät yhdessä 13.7 % selitettävän muuttujan varianssista. 



TAULUKKO 30. Aikuisiän liikuntah arrastuksen kokonaismäärää selittävät tekijät 

( regressioanaly ysi - naiset). 

418 Sisarten liikunnallisuus 

29 Työmatkan kulkutapa kesällä 

44 Elokuvissa käynti 

436 Alle kouluikäisten lasten lukumäärä 

2526 Kotipaikkakunnan yleisurheilun taso nuorena (k) 

225 Samaa sukupuolta olleiden tovereiden liikunnall. 

117 Osallistuminen muiden järjestöjen toimintaan 

250 Pesäpallo penkkiurheiluna varhaisnuoruudessa 

70 Penkki urheilu 

30 Työmatkan kulkutapa talvella 

Selitysprosentti (100 X R
2
)

(k) kaupungit, kauppalat

Liikuntaharrastuksen 
useus 

Kesä Talvi 

r {? r b 

. 21 . 21 

. 18 . 18 

.24 .20 

-.24 -.18 

-.18 -.19 

. 17 . 17 

7.9 % 15. 4 %

Liikuntaan käytetty 
aika 

Kesä Talvi 

r {!J r (b 

.21 .22 

-.27 -.24 

.21 . 19 

-.16-.19 

.20 .20 

.21 . 17 

11. 8 % 13.7 % 

u, 

<.D 
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Miesten liikuntaharrastuksen useutta kesällä selitti perä

ti kuusi muuttujaa ja niinpä selitysprosenttikin kohosi 35.2 

%:iin (taulukko 31), Mukana olivat ulkotyöt, kyläilyt ja vie

raiden vastaanotto, Jyväskylässä asuttu aika, veljien liikun

nallisuus sekä kotipaikkakunnan asukasluku kansalais- ja keski

kouluiässä ja etäisyys pallokentälle lapsuudessa, mikäli hen

kilö oli viettänyt lapsuutensa ja varhaisnuoruutensa maaseu

dulla. Talviharrastuksen useutta selittivät niin ikään koti

paikkakunnan asukasluku sekä lisäksi ulkotyöt, omakohtaiset 

taideharrastukset, osa�listuminen koulun liikuntakerhon toimin

taan sekä koulun liikuntakasvatuksesta saadut kokemukset. 

Selitysprosentti oli 32.7 %. 

�esällä liikuntaan käytettyä aikaa selitettäessä tulivat 

malliin mukaan paikkakunnalla (Jyväskylässä) �suttu aika ja 

osallistuminen koulussa järjestettyyn liikuntakerhotoimintaan 

(taulukko 31). Näiden kahden muuttujan yhteiden selitysprosent

ti oli 17.1 %. Talvella käytettyä aikaa selittivät molemmat 

edellisessä mallissakin mukana olleet riippumattomat muuttujat 

sekä lisäksi omakohtaiset taideharrastukset, naisvoimistelun 

taso lapsuuden kotipaikkakunnalla, maaseudulla sekä alhainen 

urheilun yleistaso nuoruuden kotipaikkakunnalla, jos koti 

oli sijainnut kaupungissa tai kauppalassa. Nämä muuttujat 

pystyivät yhdessä selittämään 40.7 % talvella liikuntaan 

käytetyn ajan varianssista. 

8.2. Yksittäisten liikuntamuotojen harrastus 

Yksittäisten liikuntamuotojen harrastusta selittivät naisten 

ryhmässä parhaiten lapsuuden ja nuoruuden paikkakuntamuuttujat. 

Niiden ohella oli merkitystä myös lapsuuden ja nuoruuden har

rastustoimintaa kuvaavilla muuttujilla. Lisäksi nykyisillä 

elinolosuhteilla ja sosialisaatiomuuttujilla oli jonkin verran 

osuutta selitysyhteyksissä. 

Miesten ryhmässä selittävinä muuttujina esiintyivät aikai

sempaa harrastustoimintaa kuvaavat muuttujat sekä sosialisaa

tio- ja paikkakuntatekijät. Sen sijaan nykyiset elinolosuhteet 

eivät juuri lajikohtaisessa tarkastelussa selitysosuutta lisän

neet. 



TAULUKKO 31. Aikuisiän liikuntaharrastuksen kokonaismäärää selittävät tekijät 

(regressioanalyysi - miehet)  

Liikuntaharrastuksen Liikuntaan käytetty 
useus aika 

Kesä Talvi Kesä Talvi 

r (3 r (!:) r (!J r (!:, 

1472 Kotipaikkakunnan asukasluku varh.nuor. (m) .29 .23 .30 . 31 

85 Ulkotyöt kesällä .27 .25 

99 Kyläily ja vieraiden vastaanotto .28 .22 

1540 Kodin etäisyys pallokentästä lapsena (m) .22 .26 

420 Veljien liikunnallisuus .23 .22

6 Paikkakunnalla asuttu aika .25 .20 .36 .36 .24 .25 

197 Osallistuminen koulun vap.eht. kerhotoim. . 31 .20 .20 .20 .41 .40 

41 Ulkotyöt talvella .23 .31 

46 Omakohtaiset taideharrastukset . 21 .25 

178 Liikuntakasvatuksesta saadut kokemukset .21 .22 

2535 Kotipaikkakunnan yleinen urh.menestys nuorena (k) -.26 -.26 

68 Omakohtaiset taideharrastukset .24 .26 

1467 Kotipaikkakunnan naisvoimist. taso nuorena (m) .26 .20 

Selitysprosentti (100 x R2
) 35.2 % 32.7 % 17. 1 % 40.7 % 

(k) = kaupungi:t: ja kauppalat 

(m) = maaseutu 

°' 
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Naisten hiihtoharrastuksen selitysmalliin tuli peräti 

kahdeksan muuttujaa (taulukko 32). Aviopuolison liikunta
harrastus, nuoruuden hiihtoharrastus ja kodin etäisyys uima

hallista lapsuudessa kaupungeissa asuneilla olivat kaikki 
positiivisessa yhteydessä seli ttävä-än muuttujaan. Lyhyt 
etäisyys pallokentälle (harjoituskentälle) aikuisiässä, syn

tymävuosi (vanhemmat hiihtivät muita enemmän) sekä vähäinen 

p�nkkiurheilun harrastus kansålais- tai k�skikouluiässä kor
reloivat niinikään hiihtoharrastukseen. Lisäksi olivat mukana 
kotiin tulleiden sanomalehtien oikeistolaisuus lapsuudessa se
kä korkea sosioekonominen asema nykyisin. Selitysprosentti 
kohosi 34.1 %:iin. 

Kotivoimistelua selittivät pääasiassa nuoruusiän paikka
kuntaolosuhteet. Kaupungeissa asuneille kotipaikkakunnan ur
heiluseuratyyppi ja alhainen pesäpallon taso sekä maaseudulla 
asuneilla etäisyys urheilukentälle olivat parhaita kotivoimis

telun selittäjiä (taulukko 32). Niiden lisäksi lapsuuden
kodin poliittinen ilmapiiri (oikeistolaisuus) oli yhteydessä 
selittävään muuttujaan. Selitysprosentti oli 16.8 %. 

Kävelyn harrastuksesta onnistuttiin selittämään 19 % ja 
mukana olivat nuoruuden kävelyharrastus, osallistumattomuus 
juniorikilpailuihin, sisarten liikunnallisuus sekä kansallis

ten lajien vähäinen osuus nuoruuden k6tipaikkakunnalla, jos 
kotipaikkakuntana oli ollut maalaiskunta (taulukko 32). 

Lentopallon pelaamista selittivät vähäinen alle koulu
ikäisten lasten lukumäärä, penkkiurheilun harrastus lapsuu
dessa, yleisurheilun taso kotipaikkakunnalla lapsuudessa 
maaseudulla sekä etäisyys pallokentälle nuoruudessa kaupun
geissa (taulukko 32). Selitysprosentiksi saatiin 16 %. 

Pyöräilyn selitysmallissa olivat mukana nuoruuden pyöräi
lyharrastus, isän ammatti (ylemmistä yhteiskuntaluokista kotoi
sin olevat harrastivat enemmän) sekä yleisurheilun taso kansa
lais- tai keksikouluiässä kotipaikkakunnalla, jos se oli ollut 

maaseutu (taulukko 32). Selitysprosentti oli 14.3 %. 

Uintiharrastuksen varianssista kyettiin selittämään 21.6 %, 
kun mallissa olivat mukana uintiharrastus nuoruudessa, vähäinen 
lentopalloharrastus lapsuudessa sekä alhainen naispesäpalloi

lun taso kaupungissa tai kauppalassa, joka oli ollut kotipaikka
kuntana nuoruudessa (tatilukko 32). 
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122 Aviopuolison harrastus 

329 Hiihto nuorena 

239 Kotiin tulleiden sanomalehtien puolue (laps.) 

2549 Etäisyys uimahalliin lapsena (k) 

121 Syntymävuos i 

4 Sosioekonominen asema 

560 Etäisyys pal loi lukentäl le 

251 Penkkiurhei lu varhaisnuoruudessa 

2510 Kotipaikkakunnan urheiluseuratyyppi-ind. nuorena (k) 

2524 Kot ipaikkakunnan pesäpallon taso 'nuorena (k) 

165 Lapsuuden kodin poliittinen ilmapiiri 

1539 Etäisyys urhei lukentäl le nuorena (m) 

336 Kävelyharrastus nuorena 

295 Osallistuminen juniorikilpailuihin 

418 Sisarten 1 i ikunnal I isuus 

HIIHTO 

p. 

. 2 7 . 21 

.26 . 18 

-.25 -. 18 

.23 .20 

- . 22 -. 22 

-. 23 -. 18 

-. 19 -. 18 

-. 16 -. 16 

KOTI-

VOIMISTELU 

. 21 .24 

-. 19 -.24 

-. 19 -.21 

. 18 . 19 

KÄVELY 

(3 

. 2f. .24 

-.21, -.22 

. 17 . 19 

1512 Kotipaikkakunnan kansalliset lajit-ind. nuorena (m) -.20 -.19 

435 Alle kouluikäisten lasten lukumäärä 

14bO Koti paikkakunnan yleisurheilun taso l <lpsena (m) 

2542 Etäisyys harjoituskentäl le (pal lokentäl le) nuorena (k) 

2li8 Penkkiurhei lu lapsena 

1493 Koti paikkakunnan yleisurheilun taso vcirh.nuor. (m) 

344 Pyöräily nuorena 

130 1 sän ammatti 

352 Uinti nuo,·ena 

2531 Koti paikkakunnan naispesäp"l !on taso nuorena (k) 

275 Lentopallo 1 apsena 

14lt1 Kotipaikkakunnan urh. kielijakoisuus-ind. lapsena (m} 

2547 Etäisyys uimapaikal le varhaisnuoruudessa (k) 

191 Koulun sisäinen kilpaihJtoiminta 

353 Naisvoimistelu nuorena 

Sel itysprosentti (100 x R
2

) 

(k) kaupunki tai kaupp�la 

(m) ·maaseutu 

34. 1 % 16. 8 % 

LENTO

PALLO 

r 

-. 27 -. 25 

. 18 .19 

. 17 . 19 

. 18 . 17 

16.0 % 

PYÖRÄILY 

. 24 .26 

. 17 . 23 

-. 18 -.22 

UINTI 

-39 .38 

-.22 - . 18 

-. 17 -. 16 

2 1.6 % 

NAIS

VOIHI STELU 

-. 26 -. 26 

.24 .24 

. 18 .21 

.21 . 21 

20. 4 % 
°' 

(.,,j 
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Naisvoimistelun harrastusta selittivät saman lajin har

rastus nuoruudessa, koulun sisäinen kilpailutoiminta, urheilun 

kielijakoisuus lapsuuden kotipaikkakunnalla, mikäli se oli ol

lut maalaiskunta sekä kodin etäisyys kesäuimapaikasta kansalais

tai keskikouluaikana kaupungissa (taulukko 32). Yhdessä nämä 

muuttujat selittivät 20.4 % selittävän muuttujan varianssista. 

Mieste� ryhmässä olivat hiihtoharrastusta selittämässä 

n�oruuden hiihtoharrastuksen ohella koulutus, paikkakunnan lumi

olosuhteet lapsena ja vähäinen kansallisten lajien osuus.kan

salaiskoulu- ja keskikouluiässä, kun kotipaikkakuntana oli 

ollut maalaiskunta, sekä urheilun kielijakoisuus lapsuudessa, 

jos koti oli sijainnut kaupungissa tai kauppalassa (taulukko 

33). Selitysprosentiksi saatiin 37.1 %. 

Kävelyharrastuksen selitysmallissa tuli selitysprosentiksi 

26.6. % ja selittäjinä olivat lapsuuden jääpalloharrastus, 

kansalais- ja keskikouluiässä kotiin tulleiden sanomalehtien 

vähäinen lukumäärä sekä nykyinen sosioekonominen asema 

(ylemmät yhteiskuntaluokat enemmän) (taulukko 33). Lisäksi 

tuli mukaan kaksi paikkakuntakohtaista muuttujaa: uudenaikais

ten lajien heikko asema lapstiuden kotipaikkakunnalli ja kunto

urheilulajien heikko asema nuoruuden kotipaikkakunnalla, mikäli 

nämä paikkakunnat olivat olleet maalaiskuntia. Lentopallohar

rastusta selittivät varhaisnuo�uudessi penkkiurheiluna harras

tettu pesäpallo sekä lapsuudessa harrastettujen liikuntamuoto

jen lukumäärä (taulukko 33). Yhdessä näiden muuttujien seli

tysosuudeksi muodostui 16.4 %. 
Painonnostoharrastuksen selittäjiksi tulivat oma urheilu-

menestys, urheilun seuraaminen televisiosta nuoruudessa ja ur

heilun kaksijakoisuus sillä kaupunkipaikkakunnalla, joka oli 

ollut kotipaikkakuntana lapsuudessa (taulukko 33). Multippeli

korrelaation avulla laskettu selitysprosentti oli 18.1 %. 

Pyöräilyä selitettäessä olivat selitysmallissa mukana 

paikkakuntamuuttujista etäisyys luistinradalle nuoruudessa sekä 

jääkiekon-taso kansalais- ja keskikouluaikaisella kotipaikkakun

nalla, kaupungeissa ja kauppaloissa (taulukko 33). Muista 

muuttujista koulun liikuntakerhotoiminta ja osallistumattomuus 

koulujenväliseen kilpailutoimintaan täydensivät mallia siten, 

että selitysprosentiksi saatiin 25.8 %. 



TAULUKKO 33. Aikuisiän yksittäisten liikuntamuotojen harrastusta selittävät tekijät (regressioanalyysi-miehet) 

329 Hiihto nuoruudessa 

167 Koulutus 

1616 Kotipaikkakunnan lumiolosuhteet lapsena (m) 

2441 Koti paikkakunnan urh. kiel ijakoisuus-ind. lapsena 

1479 Koti paikkakunnan kans. laj ien-ind. varh.nuor. (m) 

270 Jääpallo lapsena 

1514 Koti paikkakunnan kun tou rh. lajien-ind. nuorena (m) 

1447 Koti paikkakunnan uudena i k; lajien-ind. 1 apsena (m) 

4 Sosioekonominen asema (Rauhala) 

(k) 

236 Koti i ntu 11 ei den sanoma 1 ehti en I ukum. varhaisnuoruudessa 

250 Pesäpallo penkkiurheiluna varhaisnuoruudessa 

327 H<1rrastettujen 1 i ikuntamuotojen lukumäärä lapsena 

233 Urheiluohjelmien seuraaminen TV:stä nuorena 

263 Urhe i lumenestys 

2442 Kotipaikkakunnan urheilun kaksijakoisuus-ind. lapsena (k) 

2545 Kodin etäisyys luistinradasta nuorena (k) 

188 Osa 11 istuminen koulujen väli 5 i in ki I pa i I uih in 

2484 Kotipaikkakunnan jääkiekkoilun caso varh.nuoruudessa (k) 

194 Vapaaehtoinen kerhotoiminta koulussa 

6 Paikkakunnalla asuttu aika 

424 Vanhimman lapsen ikä 

312 Pesäpallo ki·Jpaurhei Juna lapsena 

420 Ve 1 j ien 1 i i kunna 11 i suus 

352 Uinti nuoruudessa 

1439 Kotipaikkakunnan asukasluku lapsena (m) 

290 Uinti lapsuudessa 

Se! itysprosentti (100 x R2) 

(k) = kaupunki tai kauppa I a 

(m) = maal.=iiskunta 

HIIHTO 

. 39 . 36 

. 30 . 31 

. 25 . 20 

. 18 . 2 1 

-.26 -.18 

37. 1 % 

KÄVELY 

(l 

.26 .23 

-. 19 -. 28 

-. 19 -. 24 

-. 25 -. 25 

-. 18 -.24 

26. 6 % 

LENTO

PALLO 

r., 

. 34 .29 

.28 . 23 

16.4 % 

PAINON

NOSTO 

. 29 . 25 

. 28 . 24 

-. 21 -. 21 

18. 1 % 

PYÖRÄILY 

. 27 . 29 

-.24 -.30 

. 25 . 24 

. 20 . 24 

25.8 % 

PÖYTÄ

TENNIS 

(l 

.43 .40 

-. 21 -.24 

.32 .22 

.26 .20 

34. 4 % 

UINTI 

(3 

. 52 . 41 

. 18 .26 

. 47 . 25 

37 .4 % 
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Pöytätennisharrastuksesta onnistuttiin selittämään 34.4 % 

(taulukko 3�), kun selittäjinä olivat paikkakunnalla (Jyväs

kylässä) asuttu aika, pesäpallon harrastaminen kilpailumielessä 

lapsena, veljien myönteinen suhtautuminen liikuntaan sekä van

himman lapsen ikä (mitä nuorempi sitä todennäköisempää harras

tus). Uintiharrastusta selitti aikaisemman uintiharrastuksen 

(lapsuus ja nuoruus) ohella ainoastaan lapsuuden kotipaikkakun

nan asukasluku, jos koti oli sijainnut maaseudulla (taulukko 

33). Yhdessä nämä kolme muuttujaa saivat selitysprosentin 

nousemaan 37.4 %:iin., 
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9. KASVUYMPARISTO JA AIKUISIAN ELINOLOSUHTEET LIIKUNTb

HARRASTUSTEN SELITTAJINA

9.1. Liikuntaharrastuksen kokonaismäärä 

Kaikkien muuttujien yhteiset regressioanalyysit osoittivat, 

että aikuisikää kuvaavilla muuttujilla oli merkittävä osuus 

liikuntaharrastusta selitettäessä. Ajkuisiän elinolosuhteiden 

ei kuitenkaan voitu olettaa olevan riippuvuussuhteessa lapsuus

ja nuoruusajan liikuntaharrastuksiin eikä liikuntaharrastuksen 

kehittymistä kuvaaviin tekijöihin. Tästä syystä tarkasteltiin 

aikuisikää kuvaavien muuttujien sekä lapsuutta ja nuoruutta 

kuvaavien kehitystekijöiden yhteisiä riippuvuuksia aikuisiän 

harrastustoimintaan taulukoimalla. 

Ennen tauluko intej a muodostettiin kasvuy.mpäris tö-i·stä summa

muuttujat siten, että kustakin muuttujaryhmästä (koti, koulu, 

toveripiiri ja aikaisempi harrastustoiminta) valittiin mukaan 

se muuttuja, jonka korrelaatio selitettävään tekijään oli voi

makkain, mutta vähintään merkitsevä. Näin saadut muuttujat di

kotomisoitiin ja sen jälkeen ne laskettiin painottamattomina 

yhteen. Uudet summamuuttujat kuvasivat siten lapsuuden ja nuo

ruuden sosiaalistumis- ja harrastusympäristöjen suotuisuutta 

liikuntaharrastuksen kehittymistä ajatellen. 

Tarkasteltaessa naisten liikuntaharrastuksen useutta kesäl

lä havaittiin harrastustodennäköisyyden lisääntyvän myönteif�n, 

kasvuympäristön mukana riippumatta siitä, oliko henkilöllä 

omia lapsia vai ei (taulukko 34). Samoin harrastustodennäköi

syys oli johdonmukaisesti suurempi niillä, joilla ei ollut alle 

kouluikäisiä lapsia kasvuympäristöstä riippumatta. Erot eivät 

kuitenkaan vakioituina olleet enää merkitseviä, joten kumpikaan 

muuttuja ei yksin pystynyt selittämään aikuisiän harrastusta, 

vaan alkuperäiset riippuvuudet olivat syntyneet osaksi toisen 

muuttujan avustuksella. Muuttujien kasautuvaa vaikutusta ku

vastaa se, että positiivisissa ympäristöissä kasvaneiden lap

settomien naisten keskuudessa oli vähintään kaksi kertaa viikos

sa liikuntaa harrastavia 70 %, kun heitä negatiivissa ympäris

töissä eläneiden ja alle kouluikäisiä lapsia omaavien joukossa 

oli vain 23 %. 
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TAULUKKO 34. �asvuympäristö, ja alle kouluikäiset lapset nais

ten kesäisen liikuntaharrastuksen useuden selittäjinä (luvut 

ilmoittavat prosentteina niiden määrän, jotka ovat harrasta
neet liikuntaa vähintään 2 kertaa viikossa) 

KASVUYMPARISTON LIIKUNTAMYONTEISYYS 
- - + - + + Tapausten 

+ + + määrät 

Ei lapsia 30 42 70 (23) (31) (10) n.s.
Lapsia 23 31 46 (47) (36) (13) n.s.

n.s. n.s. n.s.

Liikunt'aharrastuksen useutta talvella selitti vakiointien 
jälkeen merkitsevästi ainoastaan alle kouluikäisten lasten ole
massaolo (taulukko 35). Tarkasteltaessa vähintään kaksi kertaa 
viikossa harrastavien määriä, osoittautuivat tulokset osittain 

epäjohdonmukaisiksi siten,�että eniten harrastajia olikin nii
den ryhmässä, jotka olivat kasvaneet liikunnan kannalta epäsuo

tuisissa kehitysympäristöissä ja joilla ei ollut pieniä lapsia. 

Kasvuympäristöjen suhteen ei kuitenkaan merkitseviä eroja esiin
tynyt. Todettakoon, että mikäli harrastusasteikko olisi kat
kaistu siten, että harrastajiksi olis{ katsottu kaikki vähintään 

2 kertaa kuussa liikuntaa harrastaneet, olisivat tulokset va
kiointien jälkeen olleet alkuperäisten riippuvuuksien suuntai
set. Merkitsevät yhteydet sen sijaan olisivat tällöin hävin
neet kokonaan. Johdonmukaisuuden vuoksi katkaisukohta kuiten
kin säilytettiin samana kuin muissakin analyyseissa: 
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TAULUKKO 3S. Kasvuympäristö ja alle kouluikäiset lapset nais

ten talvisen liikuntaharrastuksen useuden selittäjinä (luvut

ilmoittavat prosentteina niiden määrän, jotka ovat harrastaneet 
liikuntaa vähintään 2 kertaa viikossa) 

Ei lapsia 

Lapsia 

KASVUYMPARISTON 
- +

+ + 

so 29 

16 23 

< • 0 S n. s.

LIIKUNTAMYONTEISYYS 
Tapausten 
määrät 

.(12) (S2) n.s.

(2S) (71) n.s.

Kesällä liikuntaan käytettyä aikaa selitettäessä vakioin
nit hävittivät merkitsevät riippuvuudet (taulukko 3�). Kuiten
kin sekä myöntei�en kas�uymRäristö, että alle kouluikäisten las

ten puuttuminen lisäsivät johdonmukaisesti harrastustodennäköi
syyttä kaikissa ryhmissä. Molempien tekijöiden vaikuttaessa 

positiivisesti oli harrastajien määrä 6S %, kun se negatiivis
ten tekijöiden vallitessa jäi 38 %:iin. 

TAULUKKO 36. ·Kasvuympäristö ja alle kouluikäiset lapset nais-
teri kesällä liikuntaan käyttämän ajan selittäjinä (luvut ilmoit-
tavat prosentteina niiden määrän, jotka ovat käyttäneet lii
kuntaan aikaa vähintään 2 kertaa viikossa) 

KASVUYMPARISTON LIIKUNTAMYONTEISYYS 

Tapausten 
- + + + määrät

Ei lapsia 49 6S (47) (17) n. s.
Lapsia 38 48 (79) (23) n.s.

n.s. n. s.

. 
. 

1 
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Talvella liikuntaan käytettyyn aikaan .korreloi kehityste
kijöistä ainoastaan nuoruudessa harrastettu penkkiurheilu. Kun 
se taulukoitiin ristiin alle kouluikäisten lasten lukumäärää 
kuvaavan muuttujan ja selittävän muuttujan kanssa, havaittiin, 
että vähäinen tapausten määrä esti tarkastelun suorittamisen. 

Miesten ryhmässä liikuntaharrastuksen useutta kesällä se
littivät sekä :kasvuympäristö että paikkakunnalla asuttu aika. 
Yhteises's'ä tarkastelussa ainoa merkitsevä yhteys havaittiin nii
den ryhmässä, jotka olivat eläne_et liikunnallisesti suotuisissa 
kehitysympäristöissä (taulukko 37). Näistä vähintään kymmenen 

' ' 

vuotta Jyväskylässä asuneet harrastivat enemmän liikuntaa kuin 
myöhemmin paikkakunnalle muuttaneet. Muutenkin kauan påikka
kunnalla asuneet ·harrastivat johdonmukaisesti enemmän liikuntaa 
kuin myöhemmin muuttaneet. Samoin myönteisissä kehitysympä-
ris,töissä kasvaneet osallistuivat kaikissa ryhmissä liikuntaan 
useammin kuin negatiivisissa ympäristöissä eläneet, vaikka erot 
eivät olleetkaan merkitseviä. Positiivisessa ympäristössä 
kasvaneista "kanta-asukkaista" (Heinilä 1959) 67 % harrasti lii
kuntaa vähin,tään kaksi kertaa viikossa, kun vastaava luku myö
hemmin muuttaneilla ja negatiivisten kcJ,svuympäristöjen valli
tessa oli 21 % • 

TAULUKKO 37. ;<asvuympäristö ja paikkakunnalla asuttu aika mies
ten kesäisen liikuntaharrastuksen useu�en selittäjinä (luvut 
ilmoittavat prosentteina niiden määrän, jotka ovat harrastaneet 
liikuntaa vähintään 2 kertaa viikossa) 

KASVUYMPÄRISTON LIIKUNTAMYONTEISYYS 
Paikkakunnalla - -. + + - + + + Tapaust�n
asuttu aika - ·  - - + + + + + määrät 

< 10 V 21 22 35 (24) (32) (20) n.s.
l 10 V 28 45 67 (18) (11) (15) n.s.

n.s. n.s. <.OS 
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T alviharrastuksen useutta tarkasteltaessa kasvuympäris-

tön ja nykytilanteen välinen suhde kääntyi päinvastaiseksi. 

Ainoa merkitsevä yhteys löytyi nyt niiden ryhmästä, joiden avio

puolisot eivät harrastaneet liikuntaa (taulukko 38). Liikun

nallisesti myönteisissä ympäristöissä kasvaneet harrastivat täs

sä ryhmässä selvästi muita useammin liikuntaa. Muut riippu

vuudet eivät olleet merkitseviä, vaikka kasvuympäristö oli 

positiivisessa yhteydessä aikuisiän harrastukseen niidenkin 

ryhmässä, joiden aviopuolisot harrastivat liikuntaa. Myös vai

mon liikuntaharrastus merkitsi yhtä ryhmää lukuunottamatta 

todennäköisempää liikuntaharrastusta kuin harrastamattomuus, mut

ta erot eivät olleet tilastollisesti merkitseviä. 

TAULUKKO 38. Kasvuympäristc ja aviopuolison liikuntaharrastus 

miesten talvisen liikuntaharrastuksen useuden selittäjinä 

(luvut ilmoittavat prosentteina niiden määrän, jotka ovat har

rastaneet liikuntaa vähintään 2 kertaa viikossa) 

KASVUYMPÄRISTON LIIKUNTAMYONTEISYYS. 

- - + - + + Tapausten 
+ + + määrät 

Naimaton tai 
vaimo ei harrasta 11 17 67 (19) (24) (12) <.0(1)1

Vaimo harrastaa 21  25 53 (14) (32) (19) n.s.

n.s. n.s. n.s. 

Kesällä liikuntaan käytettyä aikaa selitti merkitsevästi 

myönteinen kasvuympäristö siinä ryhmässä, joka oli asunut paik

kakunnalla vähintään kymmenen vuotta (taulukko 39). Muut erot 

eivät olleet merkitseviä, vaikkakin johdonmukaisesti saman

suuntaisia kuin alkuperäiset riippuvuudet. 
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TAULUKKO 39. Kasvuympäristö ja paikkakunnalla asuttu aika mies

ten kesällä liikuntaan käyttämän ajan selittäjinä (luvut ilmoit

tavat prosentteina niiden määrän, jotka ovat käyttäneet liikun

taan aikaa vähintään 2 kertaa viikossa) 

Paikkakunnalla 
asuttu aika 

< 10 V 

> 10 V

KASVUYMPÅRISTON LIIKUNTAMYONTEISYYS 

34 

38 

-· - +

- + + 

+ + +

50 

72 

n.s. n.s. 

Tapausten 
määrät 

(50) (26)

(26) (18)

n. s.

< • 0 5

Talvella liikuntaan käytettyä aikaa tutkittaessa ilmenivät 

merkitsevät erot kummankin selittävän muuttujan positiivisessa 

päässä (taulukko 40). Liikunnallisesti positiivisilla tausta

tekijöillä oli merkityst� erityisesti kauan paikkakunnalla asu

neiden keskuudessa ja paikkakunnalla asuttu aika selitti lii

kuntaharrastusta nimenomaan myönteisissä kasvuympäristöissä 

eläneiden keskuudessa. 

TAULUKKO 41._ Kasvuympäristö ja paikkalcunnalla asuttu aika mies

ten talvella liikuntaan käyttämän ajan selittäjinä (luvut il

moittavat prosentteina niiden määrän, jotka ovat käyttäneet 

liikuntaan aikaa vähintään 2 kertaa viikossa) 

Paikkakunnalla 
asuttu aika 

< 10 V 

> 10 V 

KASVUYMPARISTON 

33 

33 

n.s.

-· -

- + 

+ + 

36 

69 

<.01 

+ 

+ 

+ 

LIIKUNTAMYONTEI$YYS 

Tapausten 
määrät 

(18) (58) n. s.

(15) ( 2 9) <. 01 
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Yhteenvetona näytti siis siltä, että naisten ryhmässä riip

puvuudet yleensä heikkenivät vakioitaessa. Ainoastaan yksi 

vähäiseen tapausmäärään perustunut yhteys säilyi merkitsevänä. 

kasvuympäristöt sen paremmin kuin nykyistä elämäntilannetta 

kuvanneet muuttujatkaan eivät yksin näyttäneet selittävän nais

ten aikuisiän liikuntaharrastuksen kokonaismäärää, vaan merkit

seviin yhteyksiin olivat olleet vaikuttamassa molemmat selittä

vät tekijät. 

Miesten ryhmässä sekä myönteiset liikunnalliset kokemukset 

sosiaalistumisympäristöistä että edulliset nykyiseen elämänti

lanteeseen liittyvät tekijät olivat myös yksistään merkityksel

lisiä aikuisiän harrastusta ajatellen. Merkitsevät yhteydet 

sijoittuivat lähes poikkeuksetta positiiviseen päähän. Se osoit

taa, että miehilläkin ratkaiseva lisäys harrastustodennäköisyy

dessä oli syntynyt vasta sitten, kun toinen tekijä ensin oli 

antanut myönteisen pohjan harrastukselle. 

9.2. Yksittäisten liikuntamuotojen harrastus 

Eri liikuntamuotojen harrastusta tarkasteltiin samaan tapaan 

kuin liikuntaharrastuksen kokonaismäärääkin. Naisten hiihto

harrastusta selitti kehitysympäristöjä kuvaavista muuttujista 

ainoastaan nuoruuden hiihtoharrastus (taulukko 42). Taulukoi

taessa aviopuolison harrastus osoittautui merkitykselliseksi 

myös silloin,kun nuoruuden hiihtoharrastus oli vakioitu. Nuo

ruuden hiihtoharrastus sen sijaan selitti aikuisiän vastaavaa 

harrastusta pääasiassa silloin, kun henkilö ei ollut naimisissa 

tai hänen aviopuolisonsa ei harrastanut liikuntaa. Aviopuolison 

harrastuksen lisäksi tarkasteltiin samalla tavalla iän ja ammat

tiaseman yhteyttä nuoruuden ja aikuisiän hiihtoharrastukseen. 

Tulokset osoittautuivat pääpiirteissään samansuuntaisiksi kuin 

aviopuolison harrastustakin tutkittaessa. 
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TAULUKKO 42. Kasvuympäristö (nuoruuden hiihtoharrastus) ja 

aviopuolison liikuntaharrastus naisten aikuisiän liikuntahar

rastuksen selittäjinä (luvut ilmoittavat prosentteina hiihtoa 

harrastaneiden määrän) 

Aviopuolisön 
liikuntaharrastus 

Naimaton tai ei 
harrasta 

Harrastaa 

NUORUUDE N HIIHTOHARRASTUS 

14 

47 

+ 

46 

69 

<.01 <.OS 

Tapau-sten 
määrät 

(36) 

(15) 

(69) 

( 4 2) 

<.001 

n. s. 

Kotivoimistelua selitettäessä (taulukko 43) tulos oli sa� 

mansuuntainen kuin hiihtoharrastusta tutkittaessa. Kehitysym-

päristöjen merkitys säilyi vaikioitaessakin. Sen sijaan kodin 

etaisyys hiihtomaastosta selitti aikuisiän kotivoimistelua vain 

silloin, kun kasvuympäristö oli ollut epäsuotuisa. Koti-

voimistelua pyrittiin myös selittämään aviopuolison liikuntaa 

kohtaan tunteman kiinnostuksen avulla. Merkitsevät riippuvuu

det kuitenkin hävisivät, kun kasvuympäristön osuus otettiin 
. ' 

huomioon. Kehitysympäristilillä sen sijaan oli merkitystä sil-

loin, kun henkilö ei ollut naimisissa tai hänen miehensä ei 

ollut kiinnostunut liikunnasta. 

TAULUKKO 43. Kasvuympäristö ja kodin etäisyys hiihtomaastosta 

naisten kotivoimisteluharrastuksen selittäjinä (luvut ilmoitta

vat prosentteina kotivoimistelua harrastaneiden määrän) 

KOTIVOIMISTELUN KANNALTA ;v:!YöNTEISET KEHITYSTEKIJÄT 

Kodin etäisyys + + Tapausten 
hiihtomaastosta - + määrät 

< o,s km 5 22 (87) (18) < .001 

> 0,5 km 14 42 (44) (12) < .01 

< .  os n. s. 
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Uintiharrastuksen kannalta lapsuuteen ja nuoruuteen liit

tyvät tekijät osoittautuivat ratkaiseviksi (taulukko 44). Myön

teisissä ympäristöissä kasvaneet ja jo lapsuudessa tai nuoruudes

sa uintiharrastuksensa aloittaneet harrastivat uintia aikuisena

kin merkitsevästi muita useammin riippumatta siitä, millä etäi

syydellä uimahallista he asuivat. Lyhyt matka uimahalliin ei 

sen sijaan näyttänyt merkitsevästi lisäävän aikuisiän uintihar

rastuksen todennäköisyyttä uintiympäristössä kasvaneiden keskuu

dessa, eikä liioin niiden joukossa, jotka olivat kasvaneet uinti

harrastuksen kannalta negatiivisissa kehitysympäristöissä. 

TAULUK KO 44. K asvuympäristö ja kodin etäisyys uimahallista 

naisten uintiharrastuksen selittäjinä (luvut ilmoittavat pro

sentteina uintia harrastaneiden määrän) 

UINTIHARRASTUKSEN KANNALTA MY0NTEISET KEHITYSTEKIJÄT 

Kodin etäisyys uimahallista - + + Tapausten 
- - + + + + määrät 

< 1 � 3 3  78 (24) (23) <.01 

> 1 � 36 63 (83) (32) <.05 

n.s. n.s. 

Myös naisvoimistelun harrastus osoittautui paaasiassa 

riippuvaiseksi kasvuympäristöstä. Myönteinen kasvuympäristö 

lisäsi aikuisiän harrastustodennäköisyyttä riippumatta siitä, 

millaiset aikuisiän elinolot olivat. (taulukko 45). Poika

lasten lukumäärä sen sijaan ei ollut merkitsevästi yhteydessä 

naisvoimisteluun missään kasvuympäristöryhmässä, vaikka sen 

suhde selitettävään muuttujaan säilyi kaikissa tapauksissa 

positiivisena. 
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TAULUKKO 45, Kasvuympäristö ja poikalapset naisvoimisteluhar

rastuksen selittäjinä (luvut ilmoittavat prosentteina naisvoi

mistelua harrastaneiden määrän) 

NAISVOIMISTELUN KANNALTA MYÖNTEISET KEHITYSTEKIJÄT 

- - + - + + Tapausten 
+ + + määrät 

Ei poikia 0 10 28 (21) (40) (25) <.01 

On poikia 7 20 48 (14) (40) (21) <.01 

n.s. n.s. n.s.

Kävely- ja pyöräilyharrastuksia ei naisten ryhmässä voitu 

tarkastella siksi, että yksikään tutkituista aikuisikää kuvaa

vista muuttujista ei korreloinut merkitsevästi niihin. Lento

palloharrastusta selitettäessä taas havaittiin alkuperäisen 

riippuvuuden syntyneen harvojen ääritapausten johdosta, joten 

yhteyttä ei ollut mahdollista tarkastella taulukoimalla. 

Miesten ryhmässä aikuisiän hiihtoharrastusta selittivät 

ennen muuta kehitysympäristöjä kuvaavat tekijät. Kasvuympä

rist0. ja hiihtoharrastuksen välinen riippuvuus säilyi merkit

sevänä sekä työväestön että johtajien ja toimihenkilöiden kes

kuudessa (taulukko 46). Ammattiasemalla sen sijaan ei ollut 

merkitsevää yhteyttä hiihtoharrastukseen silloin, kun kehitys

ympäristöjen hiihtomyönteisyyttä kuvaava muuttuja oli vakioitu. 

Ammattiaseman ohella myös syntymävuosi oli yhteydessä aikuis

iän hiihtoharrastukseen, mutta sen tarkastelu ei tuonut mitään 

uutta edellä esitettyyn. Kasvuympäri�t�n selityskyky säilyi 

merkitsevänä myös iän vakioinnin jälkeen, kun taas päinvastai

sessa tapauksessa kehitysympäristöittäin tarkasteltuna iän 

merkitsevät yhteydet hiihtoharrastukseen hävisivät. 
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TAULUKKO 4 6. �asvuympäristö ja ammattiasema miesten hiihtohar

rastuksen selittäjinä (luvut ilmoittavat prosentteina hiihtoa 

harrastaneiden määrän) 

HI IHDON KANNALTA MYÖNTE I SET KEHITYSTEKIJÄT 

Ammattiasema 
-- - - +

Työväestö 16 

Johtavassa asemassa 
oleva tai toimihenkilö 32 

n. s.

- -- + + 

- + + + 

+ + + + 

5 2  

64 

n.s.

Tapausten 
määrät 

(37) (23)

(22) (4 2) <,01 

Kävelyharrastukseen oli yhteydessä kolme kehitysympäris

töihin liittyvää tekijää sekä ammattiasema. kasvuympäristön 
. 

1 

merkitys osoittautui ratkaisevaksi nimenbmaan johtavassa ase-

massa olevien ja toimihenkilöiden ryhmässä (taulukko 47). Sa

moin ammattiasema oli merkitsevässä yhteydessä aikuisiän käve

lyharrastukseen vain niiden joukossa, jotka olivat kasvaneet 

positiivisten kehitystekijöiden vallitessa. Muut yhteydet eivät 

osoittautuneet tilastollisesti merkitseviksi. 

TAULUKKO 47. Kasvuympäristö ja ammattiasema miesten kävely

harrastuksen selittäjinä (luvut ilmoittavat prosentteina kä

velyä harrastaneiden määrän) 

Ammattiasema 

Työväestö 

Toimihenkilöt & 
johtajat 

KAVELYP.ARRASTUKSEN KANNALTA; MYÖNTEISET. KEHITYS.TEKIJÄT 
- - + 

- + + 

+ + + 

23 36 

25 60 

n.s. <.05 

Tapausten 
määrät 

(35) (25)

(24) (4 0)

n.s.

<.01 
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Painonnosto- ja kuntokouluharrastusta selitettäessä lisäsi 
kehitysympäristöjen positiivisuus aikuisiän harrastustodennäköi
syyttä merkitsevästi vain niiden keskuudessa, joiden aviopuo
liso oli kiinnostunut liikunnasta (taulukko 48). Ainoastaan 
tämä yhteys osoittautui merkitsev�ksi, vaikka myös vaimon myön
teinen suhtautuminen liikuntaan säilytti positiivisen riippu
vuutensa pa1inonnostoharrastukseen valtio int ien jälkeenkin. 

TAULUKKO 48. Kasvuympäristö ja aviopuolison kiinnostus lii
kuntaa kohtaan mieste:1 painonnosto- ja kuntokouluharrastuksen 

· selittäjinä (luvut ilmoittavat prosentteina painonnostoa tai
kuntokoulua harrastaneiden määrän)

Avi9puolison PAIN!llNNOSTOHARRASTUKSEN KANNALTA MYÖNTEISET KEHITYSTEKIJÄT 
kiinnostus liikuntaa - + + Tapausten 
kohtaan - - + + + + määrät 

Ei.kiinnostunut 
Kiinnostunut 

4 

6 

6 

25 

n.s. n.s.

(28) (16)

(31) (28)

n.s.
<.OS

Pöytätenniksen peluuta aikuisena selittivät merkitsevästi 
paikkakunnalla asuttu aika silloin, ku'p kasvuympäristö oli 
ollut myönteinen ja liikunnallisten kehitysympäristöjen posi
tiivisuus silloin, kun paikkakunnalla asuttu aika oli vähintään 
10 vuotta (taulukko 49). Voidaankin sanoa, että pöytätennis
harrastusta esiintyi oikeastaan vain niillä, jotka olivat asu
neet pitkään Jyväskylässä ja oiivat kasvaneet positiivisi�sa 
liikuntaympäristöissä. 
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TAULUKKO 49. Kasvuympärist? ja paikkakunnalla asuttu aika 

miesten pöytätennisharrastuksen selittäjinä (luvut ilmoittavat 

prosentteina pöytätennistä harrastaneiden määrän) 

PÖYTÄTENNISHARRASTUKSEN KANNALTA MYÖNTEISET KEHITYSTEKIJÄT 

Paikkakunnalla -. + Tapausten
asuttu aika + + määrät

< l 0 V 2 8 (44) (37) n. s.

i._ 10 V 7 50 · ( 2 9) (16) <.01

n.s. < . 001 

Lentopallo-, pyöräily- ja uintiharrastusta ei miesten 

ryhmässä selittänyt merkitsevästi mikään tutkituista, nykyisiä 

elinoloja kuvaavista muuttujista, joten niitä ei voitu tässä 

yhteydessä tarkastella. 
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10. LIIKUNTAHARRASTUKSEN KEHITTYMISTÄ KUVAAVAT TYYPPITAPAUKSET

10.1. Erotteluanalyysit 

Tilastomatemaattisin keinoin saatua kuvaa liikuntaharrastuksen 

kehittymisestä täydennettiin haastatteluaineistoon perustuvilla 

tapauskuvauksilla. Tyyppitapausten löytämiseksi suoritettiin 

täydennettyyn haastatteluaineistoon (N�400) pohjautuvat erot

teluanalyysit. Tällä ;avalla pyrittiin myös varmentamaan muil

la menetelmillä saatuja tuloksia liikuntaharrastuksia selittä

vistä tekijöistä. 

Erotteluanalyyseja varten muodostettiin sekä naisten että 

miesten j aukosta kaksi ryhmää: säännöllisesti (vähintään 2 

kertaa viikossa) liikuntaa harrastavat ja liikuntaa harrastamat

tomat. Ryhmiä verrattiin keskenään selittävien muuttujien osal

ta ja alustaviin analyyseih�n valittiin mukaan 45 muuttujaa. 

Muuttujat valittiin ensi sijaisesti teoreettisin perustein 

siten, että mukaan tuli eri muuttujaryhmiä edustavia selittäviä 

tekijöitä. Toisena valintaperusteena käytettiin tämän tutki

muksen kuluessa saatuja empiirisiä tuloksia. 

Ensimmäisessä vaiheessa erotteluanalyysit suoritettiin 

valikoivalla menetelmällä. Sekä naisten että miesten ryhmässä 

tarvittiin tällöin vain kolme muuttuja� muodostamaan erottelu

funktioita. Naisten ryhmässä nämä muuttujat olivat harrastet

tujen liikuntamuotojen lukumäärä nuoruudessa, kotiin tulleiden 

sanomalehtien lukumäärä varhaisnuoruudessa ja urheilun osuus 

siinä sanomalehdessä, jota varhaisnuoruudessa oli luettu. Mies

ten ryhmässä erottelufunktion muodostivat muuttujat:, menestymi

nen ensimmäisissä kilpailuissa, kouluaikainen liikuntanumero 

sekä eri sukupuolta olleiden nuoruudenystävien liikunnallisuus. 

Valikoivalla tavalla suoritettavassa erottcluanalyysissa 

"ohielma ottaa malliin mukaan lisämuuttujia vain, jos niiden 

tuoma erot_telu ylittää jonkin tietyn edeltä asetetun kriteerin" 

(merkitsevyysrajan) (Sänkiaho 1974, 82). Erottelijan erottelu

kyky sen sijaan lisääntyy edelleenkin ja se säilyy merkitsevänä 

vielä pitkään, vaikka uudet muuttujat eivät sitä merkitsevästi 

lisääkään. Sitä paitsi erottelukyvyn lisäyksen merkitsevyys 

riippuu myös siitä, montako muuttujaa alkujaan on valittu ana

lyysiin mukaan. Tässä tutkimuksessa pyrittiin aikaansaamaan 



TAULUKKO 50. Diskriminanssianalyysi - naiset 

166 Perheen täysilukuisuus 

178 Koulun liik. kasv. saadut ,kokemukset 

181 Liikunnanopettajan kannustus 

205 Toverien lukumäärä 

225 Samaa sukup. olleiden tovereiden liik. 

236 Kotiin tulleiden sanomalehtien lukumäärä 

326 Menestys ensimmäisissä kilpailuissa 

327 Harrastettujen liik.muot. lukumäärä lapsena 

382 Harrastettujen liik.muot. lukumäärä nuorena 

563 Urheililll osuus sanomalehdessä 

N 

Erottelija 

Ryhmä 

X s 

3.7 0.7 

2.5 0.9 

2.8 0.9 

3.7 3.5 

1 . 2 1 . 1 

1. 4 0.6 

3.7 0.9 

4.3 2.4 

3.6 2.5 

152.9 17.3 

(60) 

-0.6 1.0 

Ryhmä 2 

x s 

3.9 0.3 

2.6 1. 0

3. 1 0.9 

4.6 3.6 

1.7 1.3 

1.2 0.5 

3.6 1. 2

4. 1 2. 0

4.8 2.3 

156.9 20.3 

(58) 

0.6 1.0 

Stand. 

omin.vekt. r 

.40 

-.37 

.27 

. 52 

.30 

-.75 

-.20 

-.44 

.67 

.58 

.34 

-.12 x..
2

=38.15, df=10 

.23 

.24 

.43 Rc=. 54 

-.24 

-. 10 

-. 10 

.45 

.21 

00 



.182 

erottelufunktio, jonka avulla voitaisiin mahdollisimman hyvin 

luokitella tapaukset uudelleen alkuperäisiin ryhmiinsä. Tästä 

syystä suoritettiin uudet erotteluanalyysit eri muuttujamääril

lä, kunnes saavutettiin mallit, joiden erottelukykyä lisämuut

tuj at eivät enää fi.sänneet. 

Miesten ryhmässä hyväksyttiin lopulliseksi luokittavaksi 

erottelufunktioksi 16 muuttujan ratkaisu ja sen erottelukyky 

osoittautui vielä erittäin merkitseväksi (p < • 001) (taulukko 

51). Naisten ryhmässä päädyttiin kymmenen muuttujan ratkai

suun, jonka erottelukyky oli niin ikään erittäin merkitsevä 

(p < .001) (taulukko 50). Mainittakoon, että funktion erot

telukyvyn merkitsevyyden perusteella tehdyt ratkaisut vasta

sivat myös sitä tavoitetta, jonka mukaan funktion perusteel

la suoritettavassa luokittelussa tapausten tuli sijoittua 

mahdollisimman hyvin "oikeisiin" ryhmiinsä. Kokeiluluon

toisesti voitiin nimittäin havaita, että naisten ryhmässä 

"virhetapausten" 

lisää muuttujia. 

ten" määrä säilyi 

jälkeen. 

määrä lisääntyi, jos malliin otettiin 

Miesten ryhmässä sen sijaan "virhetapaus

ennallaan vielä kahdeksankin lisämuuttujan 

Naisilla erotteluanalyysin tulos osoitti, että harrastet-

tujen liikuntamuotojen lukumäärä nuoruudessa, samaa sukupuolta 

olleiden tovereiden liikunnallisuus, p�rheen täysilukuisuus, 

kotiin tulleiden sanomalehtien vähäinen lukumäärä, toveripiirin 

koko sekä urheilun osuus varhaisnuoruudessa kotiin tulleessa 

sanomalehdessä ennakoivat parhaiten aikuisiän liikuntaharras

tusta (taulukko 50). Lisäksi myös koulun liikuntakasvatuksesta 

saadut kokemukset i liikunnaopettajan antama kan-

nustus, heikko menestys ensimmäisissä kilpailuissa sekä lap

suudessa harrastettujen liikuntamuotojen vähälukuisuus olivat 

mukana erottelemassa harrastamattomia ja säännöllisiä harrasta

jia. Erottelufuntion tilastollinen merkitsevyys (p <.001) on 

testattu Wilksin lambdan arvosta lasketulla x
2 -testillä 

(Sänkiaho 1974, 84; Selkäinaho & Tapper 1976, 2 1). Kanonisen 

korrelaation arvoksi saatiin .54. 

Miesten ryhmässä muodostivat erottelufunktion kärjen me

nestys ensimmäisissä kilpailuissa, liikuntanumero koulussa, 

eri sukupuolta olleiden tovereiden liikunnallisuus, osallistu

minen koulun urheilukerhon toimintaan, urheiluseuran jäsenyys 

nuorena sekä pesäpalloharrastus lapsuudessa (taulukko 51). 

Lisäksi 10 muulla muuttujalla oli selvästi nollasta poikkeava 



TAULUKKO 5 1. Diskriminanssianalyysi - miehet

Ryhmä Ryhmä 2 Stand. 

x s x s omin.vekt. r 

130 Isän annnatti 5.3 1. 1 5.7 1 • 1 .28 .27 

1 54 Aidin kannustus 2.5 0.7 2.9 1.0 -. 16 .32 -x.
2
=55.69, df=16

167 Koulutus 1. 5 0.8 1. 6 0.8 .30 • 10 Rc=.67

170 Liikuntanl.Dilero koulussa 8.0 0.9 8.8 0.9 .37 .56

178 Koulun liikuntakasv. saadut kokemukset 2.9 1. 0 2.6 0.9 -.25 -.26

181 Liiklilnanopettajan kannustus 3.0 0.9 3.2 0.9 -.18 .20

185 Koulujen väl. kilp. koulussa 0.9 0.3 0.9 0.3 -. 14 .04

188 Osall. koulujenvälisiin kilpailuihin 0.5 0.5 0.6 0.5 -.25 .15

191 Koulun sisäinen kilpailutoiminta 0.6 0.5 0.7 0.5 -.25 .06

194 Vapaaeht. urh.kerhotoiminta koulussa 0.2 0.4 0.4 0.5 -.17 .28

197 Osall. koulun urheilukerhon toimintaan 0.2 0.4 0.6 0.8 .31 .45

201 Urheiluseuran jäsenyys nuorena 0.5 1. 0 1.2 1.6 .. 30 .42 

226 Eri sukupuolta olleiden tovereiden liik. 1.4 1. 1 1. 8 1. 7 .47 .40 

281 Pesäpallo lapsena 0.5 0.5 0.7 0.4 .42 .36 

326 Menestys ens. urheilukilpailuissa 3:4 0.9 4.0 0.7 .66 .62 

419 Isän liiklilnallisuus 1. 2 1. 2 1. 6 1. 4 .26 .25 

N (59) (43)

Erottelija -0.8 1. 0 l. 1 1. 0
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standardoitu ominaisvektori. Kertoimien etumerkit sen si

jaan vaihtelivat. Ainoastaan yksi muuttuja korreloi nega

tiivisesti erot.te1ufunktioon, mutta peräti seitsemän muuttujan 

o�inaisvektori oli negatiivinen. Tulos johtunee selittävien

muuttujien keskinäisistä korrelaatioista. Erottelufunktio

oli siis mie,stenkin ryhmässä -erittäin merkitsevä (p < .001)

ja kanonisen korrelaation arvo oli .67. 

10.2. Luokittelu ja tapauskuvaukset 

10.2.1. Luokittelun suorittaminen 

Erotteluanalyysin tuloksena saatujen erottelijoiden avulla luo

kit�ltiin tapaukset tiudelleen. Tällä tavoin pyrittiin jälki

käteen "ennustamaan" aikuisiän liikuntaharrastusta. Luokit

telussa käytettiin Mahalanobis-D -arvoa ja a posteriori-to

dennäköisyyttä (Selkäinaho & Tapper 1976). 

Verrattaessa luokittelun avulla saatua tulosta alkuperäi

seen, mitattuun harrastukseen, saatiin vastaavuudeksi naisten 

ryhmässä 71. 2 i ja miesten ryhmä55ä 77. 5 % (taulukko 52). 

Naisilla oli säännöllisistä harrastajista 26 % sijoittunut 

uudelleenluokituksessa harrastamattomi�n ryhmään ja 32 % har

rastamattomista harrastavien ryhmään. Miesten ryhmässä oli 

säännöllisten harrastajien joukossa virhetapauksia 28 %, mut

ta harrastamattomista vain 19 % oli luokiteltu harrastavien 

ryhmään kuuluviksi. 

Virheluokituksen osuutta tarkasteltiin myös erikseen nii

den tapausten joukossa, joiden a posteriori-todennäköisyysarvot 

sijoittuivat välille 0.4-0.6. Virhetapauksia oli tällä toden

näköisyysvälillä suhteellisesti hieman enemmän kuin koko ai

neistossa (naisilla 37 % ja miehillä 38 %), mutta virhetapaus

ten ei k�itenkaan voida sanoa keskittyneen yksinomaan siihen 

joukkoon,-jolla analyysinkin perusteella olisi näyttänyt ole

van lähes yhtä suuri todennäköisyys sijoittua kumpaan ryhmään 

tahansa. 



TAULUKKO 52. Luokitusanalyysin yhteenvetotaulukko. 

NAISET 

Erotteluanalyysin luokitus 

185 

Todennäköisesti 

ei harrasta 

Todennäköisesti 

harrastaa 

Mitattu ei harrasta 

harrastus harrastaa 

41 

1 5 

1 9 

43 

Onnistuneiden luokitusten osuus 71.2 % 

MIEHET 

Erotteluanalyysin luokitus 

Todennäköisesti 

ei harrasta 

Todennäköisesti 

'harrastaa 

Mitattu ei harrasta 48 

1 2 

11 

31 harrastus harrastaa 

Onnistuneiden luokitusten osuus 77.5 % 

10.2.2. Tyypilliset liikunnanharrastajat 

Sellaisia "omaarr'ryhmäänsä sijoittuneita liikunnanharrasta

jia, joiden a posteriori-todennäköisyys luokituksessa oli 

yli 0.9, oli naisten ryhmässä kahdeksan ja miesten ryh

mässä viisitoista. Heitä voidaan pitää tämän analyysin 

perusteella kehityshistorialtaan tyypillisinä, aktiivisina 

liikunnanharrastajina, 
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Naisten ryhmässä korkeimman a posteriori-todennäköisyys

arvon (0. 972) sai henkilö, joka ilmoitti harrastavansa liikun

taa "lähes joka päivä noin puoli tuntia kerrallaan''. 

Tämän osa-aikatyössä käyvän, kaksilapsisen perheen äidin 
tavanomaisimmat liikuntamuodot olivat hiihto, kotivoimis
telu ja kuntokävely. Aikaisemmin hän oli harrastanut myös 
jonkin, verran lentopafloa, mutta perheen paikkakunnan muu
ton ja ensimmäisen lapsen syntymän aikoihin se oli jäänyt. 
Toisen synnytyksen jälkeen sitä vastoin oli nimenomaan 

·kotivoimisteluinnostus alkanut, ja hiihtoharrastuksen elpy
miseenkin, kolmisen vuotta myöhemmin, oli merkittävä osuu
tensa sillä, eitt1i, sitä voi harrastaa yhdessä lasten kanssa.
Kuntokävelyn haastateltava koki tärkeäksi ulkoilun takia
sekä siksi, että sitä voi lähteä harrastamaan yksin ja
milloin tahansa. Lapsuudenkodissa eivät vanhemmat itse
olleet erityisen innokkaita liikunnanharrastajia, mutta
rohkaisivat ja kannustivat lapsiaan harrastamaan. Sisa
rusten ja tovereiden joukossa ei liion ollut yhtään erityi
sen innokasta liikkujaa, mutta suhtautuminen haastateltavan
harrastuksiin oli kauttaaltaan myönteistä. Koululiikun
takokemukset olivat ristiriitaiset. Opettajan suhtautu
minen oli kannustavan myönteistä samoin se, että oli ti
laisuus pelata erilaisia pelejä. Kielteisiä kokemuksia
olivat saaneet aikaan pienen maaseutukoulun puutteelliset
tilat ja välineet. ·. Liikuntanumero oli keskikouluaikana
ollut 9. Merkittävänä aikuisiän harrastukseen vaikuttavana
tekijänä voitanee pitää myös sitä, että aviopuoliso oli
aikoinaan ollut aktiivinen kil Paurheil i i a, i opa la i insa
Suomen mestari. i a toimi aktiivikautensa i älkeen valmen-
ta iana. "Ulkoilun tarve ia kunnon ylläpitäminen" olivat
tärkeimmät harrastusta ohjanneet. motiivit vastaajan oman .,
näkemyksen mukaan ia lisäksi hän halusi korostaa myös sitä,
että "lapsuudesta saatu innostus :oli säilynyt".

Miesten ryhmässä korkein a posteriori arvo oli 0.995.

Tämä henkilö, joka ilmoitti harrastavansa liikuntaa "lähes joka 

päivä noin tunnin ajan", oli ammatiltaan liikunnanopettaja. 

Tästä syystä hänet katsottiin liian erikoislaatuiseksi tapaus

kuvakseen ja tilalle valittiin toinen henkilö. Hän-en a posteriori 

arvonsa oli 0.993 ja liikuntaharrastuksensa 2-3 kertaa viikossa 

tapahtuvaa, n. 2-3 tuntia kerrallaan kestävää. 

Harrastuksista päällimmäisenä oli jalkapallo, jota tämä 
koko ikänsä Jyväskylässä asunut poikamies pelasi myös 
kilpailumielessä IV divisioonassa. Palloilå oli muutenkin 
kesk•eisellä sijalla, sillä jalkapalloon liittyvien "jump
paharjoitusten" lisäksi hän pelasi "kaver.eiden kesken" 
koripalloa ja pöytätennistä. Lapsuudessa ja nuoruudessa 
harrastuksiin oli kuulunut myös useita muita lajeja, kuten 
hiihtoa, jääkiekkoa, lentopalloa, luistelua, voimistelua 
ja pesäpalloa, joista viimeksimainittua myös kilpailumie
lessä juniorisarjoissa. Lapsuudenkoti oli suhtautunut 
erittäin myönteisesti liikuntaan ja vaikka vanhemmat eivät 
itse olleetkaan aktiivisia harrastajia, he seurasivat 
kiinnostuneesti urheilutapahtumia ia kannustivat lapsia 
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osallistumaan liikuntatoimintaan. Veli oli myös aktii
vinen harrastaja ja toveripiirikin suhtautui innostavasti, 
vaikka kaikki eivät itse liikuntaa harrastaneetkaan. Kou
lun liikuntakasvatuksesta oli jäänyt pääasiassa myöntei
siä kokemuksia. Kansakouluaikana liikunnanopetus tosin 
oli ollut "mielivaltaista", mutta ammattikouluaikana "moni
puolisempaa". Liikuntanumero oli alkuaikoina ollut 8-9 
ja koulun loppupuolella 9-10. Oman käsityksensä mukaan 
vastaaja arveli harrastavansa liikuntaa ensisijaisesti 
siksi, että oli saanut."pysyvän kiinnostuksen" sitä koh
taan, mutta myös saavotetuilla tuloksilla oli merkitystä. 
Kolmanneksi syyksi hän katsoi fyysisen kunnon hoitamisen. 

10.2.3. Tyypilliset harrastamattomat 

Samalla tavalla kuin kehityshistorialtaan tyypilliset liikunnan

harrastajat, muodostettiin myös tyypillisten harrastamattomien 

ryhmä. Sellaisia "omaan" ryhmäänsä sijoittuneita harrastamat

tomia, joiden a posteriori-todennäköisyys uudelleenluokitukses

sa oli yli 0.9, oli naisten ryhmässä yhd�ksän ja miesten ryh

mässä kaksikymmentäneljä. 

Naisilla korkeimman a posteriori-todennäköisyysarvon 

(0.986) sai henkilö, joka ilmoitti, ettei harrasta nykyisin lain

kaan liikuntaa. 

Tämän kotirouvah aikabudjetti koostuikin lähes yksinomaan 
talous- ja kotitöistä sekä lastenhoidosta. Lapsia oli 
kaksi, esikoinen 3- ja kuopus 1-vuotias. Lehtien lukemi
sen, radion kuuntelun ja television katselun ohella kului 
aika silloin tällöin käsitöihin sekä kyläilyihin ja vierai
den vastaanottoon. Lapsuutensa hän oli viettänyt isän 
kuoltua isovanhempiensa luona maalla ja "päässyt 13-vuoti
aana pois koulusta" suoraan työelämään. Tässä vaiheessa 
oli toveripiirikin hajonnut paikkakunnaltamuuttojen takia 
ja harrastustoiminta lopahtanut. Sitä ennen haastateltava 
oli hiihtänyt, pyöräillyt, uinut ja juossut sekä pelannut 
lento- ja pesäpalloa. Hiihdossa ja juoksussa hän oli otta
nut osaa kilpailutoimintaankin paikallisessa urheiluseu
rassa. Veljet olivat olleet innokkaita urheilun ja liikun
nan harrastajia, mutta isovanhempia, sisarta ja tovereita 
ei liikunta erityisemmin kiinnostanut. Keneltäkään hän 
ei ollut kokenut saaneensa kannustusta liikunnan harrastami
seen, rajoituksiakaan ei tosin kukaan ollut esittänyt. 
Kouluaikainen liikuntanumero oli ollut 8 ja koululiikunta
kokemukset pääasiassa myönteisiä, joskin halua liikkumiseen 
olisi ollut "enemmän kuin koulussa mahdollisuuksia". Tär
keimpänä syynä harrastamattomuuteensa piti haastateltava 
itse sitä, että "lapset ovat niin pieniä, ettei pääse har
rastamaan mitään". 
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Miesten ryhmässä korkein a posteriori-todennäköisyysarvo 

oli 0.997. Tämä henkilö ei oman ilmoituksen mukaan harrastanut 

lainkaan liikuntaa, eikä ollut koskaan tuntenut sitä kohtaan 

kiinnostusta. 

Lapsuudessaan ja nuoruudessaankaan ei tämä syntyperäinen 
jyväskyläläinen ollut kiinnostunut liikunnasta tai urhei
lusta,, vaan aina oli ollut "paljon muuta tekemistä". 
Sukulaisten ja ystävienkään joukosta ei löytynyt aktiivisia 
liikunnanharrastajia, joskin isä ja toverit olivat olleet 
kiinnostuneita urheilusta. Varsinkin isä oli ollut erit
täin innokas urheilun seuraaja, mutta kukaan ei ollut pyr
kinyt vaikuttamaan haastateltavan omaan harrastukseen, 
suuntaan eikä tofseen. Koulun liikuntatunneista oli jäänyt 
pääasiassa kielteiset kokemukset, kun "kiinnostus koko 
asiaa kohtaan puuttui". Liikuntanumero oli ollut 7. Penk
kiurheilua oli haastateltava harrastanut lapsuudessaan ja 
vieläkin hän ilmoitti katselevansa suurimmat kisat televi
siosta. Sanomalehdestä hän kertoi lukevansa myös urheilu
sivut, lukeminen kun yleensäkin oli tavanomaisin vapaa
ajan harrastus. Lisäksi tämä poikamies käytti aikaansa vie
railuihin, seurusteluun ja television katseluun sekä tans
simassa ja ravintoloissa käymiseen. "Kiinnostuksen puute" 
sekä se, että "työssä saa liikuntaa" olivat haastateltavan 
omasta mielestä tärkeimmät syyt harrastamattomuuteen. 

10.2.4. Poikkeavat harrastamattomat 

Tapauskuvauksen kannalta erityisen kiintoisia ovat ns. "virhe

tapaukset''. Henkilöt, joiden kehityshistoriansa perusteella 

voisi olettaa kuuluvan tiettyyn ryhmään, mutta jotka kuuluvat

kin todellisuudessa toiseen ryhmään, muodostavat aineiston, jota 

ei juuri voi kuvata muutoin kuin yksilökohtaisesti. 

Naisten ryhmässä oli sellaisia, joiden olisi erottelufunk

tion avulla suoritetun luokittelun perusteella pitänyt kuulua 

liikunnanharrastajien ryhmään, mutta jotka eivät todellisuudessa 

harrastaneet liikuntaa, yhteensä 19. Näistä kolmella oli a 

posteriori-todennäköisyys kuulua liikunnanharrastajiin yli 0.8 

Tyypillisin tällainen "ristiriita"-tapaus (a posteriori-arvo 

0.875) paljastui kuitenkin lähemmässä tarkastelussa henkilöksi, 

joka aviopuolisonsa painostuksesta oli vaatinut haastattelijaa 

tekemään uuden haastattelun. Näin haastattelija oli tehnytkin 

ottamatta välillä yhteyttä tutkijaan. Vastaavanlaisii tapauk

sia on sattunut muissakin haastattelututkimuksissa (ks. esim. 

Sievers & Leppo & Koskelainen 1974). Koska tällaisen haastat

telun tietojen luotettavuutta voidaan epäillä, ei tätä henki-
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löä ole otettu mukaan tapauskuvaukseen: 1) Toisaalta tämän 

tapauksen tulostuminen luokittelussa tyypilliseksi "virhetapauk
seksi" osoittanee myös tavallaan analyysin onnistumista. Ta
paushan antaa sen tulkintamahdollisuuden, että juuri nykyhetken 
perhekohtaiset tekijät olivat niitä erityisvaikuttajia, jotka 
ovat saaneet liikunnalliselta kehityshistorialtaan positiivisen 
henkilön jäämään täysin harrastamattomaksi. 

Kaksi muuta naista, joista toisen a posteriori-arvo oli 

0.825 ja toisen 0.814, muistuttivat kehityshistorialtaan ja 

nykytilanteeltaan varsin paljon toisiaan. 

Molemmat olivat kotoisin kaupunkipaikkakunnalta ja muutta
neet muutama vuosi sitten Jyväskylään. Kummankin kotona 
oli suhtauduttu myönteisesti liikuntaan ja ainakin osa 
sisarusparvesta oli ollut mukana aktiivisessa urheilutoi
minnassa. Myös ystävät olivat olleet kohtalaisen myöntei
sesti liikuntaan asennoituneita. Omaan harrastukseensa 
he olivat saaneet tukea kotoaan ja toveripiiristään, jäl
kimmäinen oli jopa kokenut saaneensa avointa kannustusta 
liikuntaan vanhempiensa taholta. Koululiikuntakokemukset 
olivat sekä �yönteisiä että kielteisiä, jälkimmäisellä 
oppikouluaikana enimmäkseen kielteisiä. Edellistä oli 
koulun liikuntatunneissa kiusannut yksipuolisuus, pesä
pallon liiallinen peluuttaminen, jälkimmäisellä taas oli 
ollut "hankala" opettaja. Kuitenkin kumpikin oli lapsena 
harrastanut runsaasti vapaa-ajan liikuntaa, hiihtoa, pesä
palloa ja pyöräilyä. Edellinen oli lisäksi ottanut osaa 
lentopalloon ja jopa mäenlaskuun, kunnes "pelko oli voit
tanut", jälkimmäinen taas luisteluun, pöytätennikseen, 
tennikseen, sulkapalloon ja uintiin. Kumpikaan ei kui
tenkaan ollut missään vaiheessa kuulunut jäsenenä urhei
luseuraan. Murrosiän vaiheilla harrastukset olivat "vä
hitellen vain loppuneet'·', "ajan ja kiinnostuksen puuttues
sau . Täydellisesti ei liikunta silti ollut unohtunut, 
sillä edellinen kävi sentään muutaman kerran talvessa 
hiihtämässä, jälkimmäinen taas kesäisin silloin tällöin 
uimassa. Lisäksi molemmat kulkivat yleensä matkansa kä
vellen. Vaikka nämä henkilöt siis sijoittuivatkin erit
täin harvoin tapahtuvan osallistumisensa vuoksi harrasta
mattomien ryhmään, ei heitä voi pitää täysin harrastamat
tomina, eikä siten lukittelun kannalta täysin "virheelli
sinä" tapauksina. Kummallakin oli selvästi havaittavaa 
kiinnostusta liikuntaa kohtaan ja sitä paitsi harrastuk
sen toteutumista rajoittavina tekijöinä, edellisellä va
jaan vuoden ikäinen vauva, jälkimmäisellä 1- ja 4-vuotiaat 
pikkulapset. 

l) Kyseinen henkilö ei myöskään sisältynyt varsinaiseen tutki
musaineistoon (N=288) , vaan otettiin ainoastaan täydennettyyn
aineistoon muodostettaessa harrastajien ja harrastamattomien
ryhmiä. (N=400) (ks. kappale "Tutkittu näyte") .
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Korkein a posteriori-arvo miesten ryhmässä oli 0.993. 

Kaikkiaan tähän ryhmään kuuluneita miehiä oli yksitoista, jois

ta kaksi ylitti a posteriori-arvon 0,8. Korkeimman arvon saa

nut mieshenkilö osoittautui samanlaiseksi "erittäin harvoin"

harrastajaksi kuin edellä kuvatut samaan ryhmään kuuluneet 

naisetkin. 

Hän harjoitti s11s liikuntaa harvemmin kuin kerran kuus
sa, pääasiassa lenkkeillen, ja ilmoitti, "ettei aika ny
kyisin riitä harrastuksille". Aikaisemmin hän oli har
rastanut hiihtoa, luistelua, nyrkkeilyä, pesäpalloa, voi
mistelua ja yleisurheilua, joista viimeksimainittua myös 
kilpailumielessä: Koti oli ollut liikuntamyönteinen, sa
moin toveripiiri, veljet ja poikakaverit myös aktiivisia 
harrastajia ja kannustajia. Koululiikuntakokemukset oli
vat ristiriitaisia, "vikaa op.etusmenetelmissä". Liikun
tanumero oli oppikouluaikana ollut 9. Opiskelu ja pit
kät etäisyydet harrastuspaikoille opiskeluaikana olivat 
kuitenkin katkaisseet harrastuksen. Avioituminen ja opis
kelupaikkakunnan vaihto Helsingistä Jyväskylään olivat 
osaltaan vaikuttamassa siihen, ettei aikaa harrastuksiin 
näyttänyt löytyvän. Lisänä tulivat vielä kotityöt ja 5-
vuotiaan tytön hoito, jotka veivät osan ajasta. 

10. 2. S. Poikkeavat harrastajat

Toisen virhetyypin muodostivat ne, joista ei kehityshistoriansa 

perusteella "olisi pitänyt" tulla liikunnanharrastajia, mutta 

jotka kuitenkin nykyisin harrastivat liikuntaa. Naisten ryh

mässä tällaisia tapauksia oli yhteensä 14, joista kaksi sai 

suuremman a posteriori-arvon kuin 0.8. Näistä toisella oli 

jopa a posteriori-arvo 0.91 osoittamassa todennäköisyyttä 

kuulua harrastamattomien ryhmään. 

Kuitenkin henkilö ilmoitti harrastavansa liikuntaa 2-3 
kertaa viikossa noin puoli tuntia kerrallaan. Harrastus 
oli talvisin hiihtoa ja kävelylenkkeilyä, kesäisin käve
lyä ja uintia. Näistä uinti oli jatkunut lapsuudesta 
saakka, mutta muissa harrastuksissa oli ollut välillä 
tauko. Kävelyharrastus oli käynnistynyt aluksi työmatko
jen yhteydessä noin vuotta ennen toisen lapsen syntymää. 
Hiihtoharrastus oli tullut mukaan pari vuotta myöhemmin 
"kun ladut olivat niin lähellä". Lapsuudessaan ja nuoruu
dessaan haastateltava oli osallistunut lisäksi lentopal
loon, luisteluun, pesäpalloon, pyöräilyyn ja yleisurhei
luun, joista viimeksimainittuun myös kilpailumielessä. 
Toveripiirin mukana harrastus oli kuitenkin nuoruusiässä 
tauonnut, sillä ystävien joukosta ei säännöllisiä liikun
nanharrastajia löytynyt. Lapsuudenkoti oli ollut uskon
nollinen, eikä liikuntaa harrastanut kukaan. Yleinen suh
tautuminenkin liikuntaan oli negatiivista, lasten harras-
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tuksia ei kuitenkaan pyritty rajoittamaan. Kannustusta 
ei haastateltava ollut saanut muualtakaan ja koululii
kuntakokemuksetkin olivat et�päässä kielteisiä� kun 
"pienellä paikkakunnalla ei ollut välineitä eikä kun-
non tiloja". "Kunnon ylläpito ja mielenterveys" sekä jo 
edellä mainitut hyvät olosuhteet olivat kuitenkin saaneet 
harrastuksen viriämään uudelleen aikuisiässä, joskin tämä 
ansiotyössä käyvä, kaksilapsisen perheen äiti itse katsoi 
"harrastuksensa jäävän liian vähäiseksi ajanpuutteen 
vuoksi". 

Miesten ryhmässä oli sellaisia liikunnanharrastajia, joiden 

kehityshistoriansa perusteella olisi olettanut sijoittuvan har

rastamattomien ryhmään, yhteensä 12. Kuudella heistä oli a 

posteriori-todennäköisyys suurempi kuin 0.8 ja kolmella suurempi 

kuin 0.9. Korkeimman arvon (0.98) saanut mies ilmoitti harras

tavansa liikuntaa joka päivä, kesällä noin tunnin, talvella noin 

puoli tuntia kerrallaan. 

Tämä haastatteluhetkellä kahden alle kaksivuotiaan poika
lapsen isä oli harrastanut nuoruudessaan lähinnä vain 
hiihtoa ja lentopalloa, kunnes muiden harrastusten vuoksi 
oli lopettanut liikuntaharrastuksen kokonaan n. 16-17 vuo
tiaana. Kymmenhenkisessä lapsuudenperheessä ei liikuntaa 
harrastettu lainkaan eikä kukaan myöskään pyrkinyt vaikut
tamaan haastateltavan harrastuksiin. Samaa sukupuolta 
olleiden tovereiden suhtautuminen sen sijaan oli ollut 
myönteistä ja aktiivisia harrastajiakin oli ollut joukossa. 
Koululiikuntakokemukset olivat pääasiassa myönteisä, jos
kin liikuntatunteja "olisi saanut olla enemmän,. samoin 
ohjausta". Harrastamattomuuden kausi oli kestänyt n. 8 
vuotta ja runsas vuosi sitten oli ensin herännyt innostus 
puulaakijalkapalloon ja hieman myöhemmin on käynnistynyt 
säännöllinen lenkkeilyharrastus. 

Kahdella muulla tähän ryhmään kuuluneella mieshenkilöllä 

oli a posteriori-arvo 0.93 osoittamassa todennäköisyyttä kuu

lua harrastamattomien ryhmään. Näistä toisen kehityshistoria 

oli huomattavassa määrin samantyyppinen edellä kuvatun kanssa. 

Hänkin oli elänyt lapsuutensa ja nuoruutensa keskisuoma
laisessa maaseutukunnassa runsaslapsisessa perheessä. Mui
den henkilöiden vaikutus oli ollut vähäistä sekä mallien 
tarjonnassa että kannustuksessa. Koululiikuntakokemukset 
olivat kuitenkin pääasiassa myönteiset, mutta omak

r

ihtai
nen vapaa-ajan harrastus oli rajoittunut lähinnä hiihtoon, 
lentopalloon ja yleisurheiluun, alakouluaikana tosin oli. 
pelattu myös pesäpalloa. 15-vuotiaana oli tapahtunut 
muutto Jyväskylään ja pari vuotta myöhemmin oli liikunta
harrastus lopahtanut ystäväpiirinkin vaihtuessa. Kuutisen 
vuotta myöhemmin olivat työtoverit saaneet aikaan lento� 
pal loporukan iityöpaikkapal loiluna ruoka tunnilla" ja tal vel
la oli virinnyt hiihtoharrastus lähinnä "laihduttamisen 
vuoksi". Vuotta myöhemmin oli mukaan tullut myös kunto
voimistelu, jonne "ystävät saivat houkuteltua". "Liika
painoa ja liikunnan myönteistä vaikutusta työtehoon" piti 
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tämä 3-vuotiaan pojan isä itse tärkeimpinä syinä joka
päiväiselle, n. tunnin mittaiselle liikuntaharrastuksel
leen. 

Toinen 0.93 a posteriori-arvon saanut erosi kahdesta edel

lisestä pääasiassa vain siinä, että hän oli syntyperäinen jy

väskyläläinen eikä hänellä itsellään ollut lapsia. Olennaiset 

kehityshistorian vaiheet olivat kuitenkin yhdenmukaiset ai

kaisemmin kuvattujen kanssa. 

Paljon sisaruksia, lapsuudenkodin vähäinen kiinnostus lii
kuntaan, myönteiset tai keskinkertaiset koululiikuntako
kemukset sekä alunperinkin vain hiihtoon, pesäpalloon ja 
yleisurheiluun rajoittuneen liikuntaharrastuksen taukoa
minen nuoruusiässä vastasivat varsin tarkoin edellä esi
tettyjä kehityshistorioita. Harrastuksen uudelleenviriä
minen oli kuitenkin tapahtunut hieman toisin. Pari-kolme 
kertaa viikossa suoritettu kävely- tai hiihtolenkki oli 
kylläkin alkanut kuulua ohjelmaan vasta pari vuotta ennen 
haastattelua, mutta käynnistyminen oli oma-aloitteinen 
lähinnä "henkisen työn vastapainoksi" syntynyt. 
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Liikuntaharrastuksen jatkuvuutta kuvattiin tässä tutkimuksessa 

vertailemalla retrospektiivisesti mitattuja lapsuus- ja nuoruus

harrastuksia aikuisiän liikuntaharrastuksiin. Aikaisempiin 

tutkimuksiin nojautuen voitiin olettaa liikunta- ja urheiluhar

rastusten vähenevän iän mukana. Laajasti ottaen näin voidaan

kin sanoa tapahtuvan. Erityisesti kilpiurheilun harrastus 

väheni selvästi iän mukana. Sama tulos koski liikuntaharrastus

ta yleensä, kun tarkasteltiin harrastavien ja harrastamattomien 

välistä suhdetta ja myös yksittäisiä liikuntamuotoja tutkitta

essa havaittiin harrastuksen yleensä muutamia poikkeuksia lu

kuunottamatta vähenevän. Koripallo, lentopallo, pöytätennis 

ja suunnistus poikkesivat yleisestä suuntauksesta sikäli, että 

näiden lajien todettiin saayan molemmilla sukupuolilla ''tila

päisesti" lisää harrastajia nuoruudessa. Osa lisäyksestä liit

tyy ilmeisesti psykoseksuaaliseen kehitykseen, kuten Telama 

(1971b) on todennut, sillä jotkut liikuntamuodot saattavat tar

jota yleisesti hyväksyttyjä toisen sukupuolen tapaamismuotoja 

(esim. lentopallo) tai auttaa muulla tavoin kontaktien luomi

sessa. Viimeksi mainittuihin kuulunee myös pyöräily- ja tanssi

harrastuksen lisääntyminen tytöillä tässä ikävaiheessa. Toi

saalta osa "tilapäisestä" lisäyksestä voitanee lukea yleisen ke

hityksen mukanaan tuomaksi, sillä sellaiset lajit kuten kori

pallo, pöytätennis ja suunnistus vaativat suorittajiltaan tiet

tyjä valmiuksia ja kykyjä ennen kuin niiden harrastaminen l�a

jassa mitassa on mahdollista. Epälineaarisen harrastuksen li

sääntymisen ohella tapahtui eräissä liikuntamuodoissa myös li

neaarista lisääntymistä iän mukana. Selvimmin oli havaittavissa 
kävelylenkkeilyn lisääntyminen jatkuvasti lapsuudesta nuoruuden 

kautta aikuisuuteen. 

Yleensä yksittäisten liikuntamuotojen harrastus aikuis

iässä oli vähäistä, muutamia valtalajeja lukuunottamatta. Niinpä 

harrastuksen säilyminen lapsuudesta aikuisuuteen asti näyttäisi 

toteutuvan vain uinnissa ja naisvoimistelussa sekä nuoruudesta 

aikuisuuteen edellisten lisäksi hiihdossa ja pyöräilyssä. Nämä 

neljä olivatkin kävelylenkkien ohella suosituimmat liikuntamuo-



1 94 

dot aikuisiässä. Erityisesti uinnin harrastuksesta voitiin 

edelleen todeta, että sen harrastaminen aikuisena näyttää 

edellyttävän perehtymistä lajiin jo lapsuudessa. 

Liikuntaharrastuksen kokonaismäärässä ei harrastuksen jat

kuvuus lapsuudesta aikuisikään näkynyt niin selvästi kuin yksit

täisissä liikuntamuodoissa. · Tämä johtuu osaltaan tutkimuksessa 
1 

käytetystä mittaamismenetelmästä, sillä lapsuuden ja nuoruuden 

kokonaisliikuntaharrastusta tutkittiin ainoastaan kaksiluok

kaisena. Harrastajien määrä nousi tällöin erittäin suureksi, 

eikä varianssia esiintynyt riittävästi jatkuvuuden tarkastele

miseksi. 

Kokonaisliikuntaharrastuksen jatkuvuuden tarkasteluun vai

kutt_i lisäksi se, että aikuisiän harrastus oli mitattu postiky

selylomakkeella, kun lapsuuden ja nuoruuden harrastustoimintaa 

kuvaavat muuttujat oli saatu haastattelun tuloksena. Yksittäis

ten liikuntamuotojen harrastusta sen sijaan tutkittiin pelkäs

tään haastattelumenetelmällä. 

On kuitenkin syytä korostaa, että miesten ryhmässä esiintyi 

merkitsevä yhteys nuoruus- ja aikuisiän harrastusten välillä. 

Naisilla ei vastaavaa merkitsevää yhteyttä havaittu, mikä osoit

tanee, että liikuntaharrastuksen jatkuvuudessa esiintyy eroja 

naisten ja miesten kesken. Miehillä nuoruuden harrastuneisuus 

siis ennakoi jossain määrin liikuntaan. osallistumista aikuisena, 

mutta naisilla aikuisiän liikuntaharrastuksen kokonaismäärää 

selittävät muut tekijät aikaisempaa harrastustoimintaa paremmin. 

Varsinaisen jatkuvuustarkastelun ohella tutkittiin lapsuu

den ja nuoruuden liikuntaharrastusten yhteyttä aikuisiän harras

tuksiin myös kokonaisuutena siten, että tietyn liikuntamuodon 

oletettiin selittävän myös muiden lajien myöhempää harrastusta. 

Liikuntaharrastuksen kokonaismäärää selitti tällöin merkitse

västi naisten ryhmässä neljä muuttujaa ja miesten ryhmässä seit

semän muuttujaa. Kokonaisregressioanalyyseissa ei näiden muut

tujien osuus kuitenkaan tullut näkyviin, sillä ainoastaan pesä

pallon harrastaminen penkkiurheiluna oli negatiivisessa yhtey� 

dessä naisten liikuntaharrastukseen. Tulos vaikuttaa yllättä

vältä eikä sille ole löydettävissä luontevaa selitystä. Ole

tukset penkkiurheilun motivoivasta vaikutuksesta eivät ainakaan 

tämän perusteella saa tukea. Myös paikkakunnan muuton ja harras

tuneisuuden välisen yhteyden kannalta yhteyden olettaisi olevan 

päinvastainen. Onhan jyväskyläläisillä "kanta-asukkailla" juuri 
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ollut maan parhaat mahdollisuudet pesäpallon seuraamiseen 

penkkiurheiluna. 

Yksittäisten liikuntamuotojen harrastusta selitettäessä 

esiintyi varsinaisen harrastuksen jatkuvuuden ohella myös muita 

selitysyhteyksiä. Naisten hiihtoharrastukseen korreloi nuoruu

den hiihtoharrastuksen ohella penkkiurheilu negatiivisesti. 

Penkkiurheilun motivoiva vaikutus näyttää siis todellakin ky

seenalaiselta, ainakin naisten hiihtoharrastusta ajatellen. 

Palloilulajien kannalta tilanne saattaa kuitenkin olla toihen, 

sillä lapsuuden penkkiurheilu korreloi .positi.ivisesti naisten 

aikuisiän lentopalloharrastukseen. Yksilölajien ja joukkupe

lien harrastukset näyttivät muutenkin liittyvän negatiivisesti 

toisiinsa, sillä aikuisiän uintiharrastukseenkin korreloi uin

nin jatkuvuuden ohella lapsuuden lentopalloharrastus negatiivi

sesti. Kävelyharrastbkseen oli yhteyd�ssä nuoruuden vas

taavan harrastuksen ohella osallistumattomuus juniorikilpailui

hin. Paitsi palloilun ja yksilölajien k�sken näyttäisi nais

ten harrastustoiminnassa esiintyvän ristikkäisyyttä myös kilpa

urheilullisen ja virkistyksellisen liikunnan välillä. 

Miesten ryhmässä jatkuvuutta edustaneiden hiihdon ja uin

nin ohella pesäpallon harrastaminen penkkiurheiluna selitti 

aikuisiän lentopalloharrastusta. Tulos riäyttäisi tukevan nais

ten ryhmässä tehtyä olettamusta joukkuepelien kytkeytymisestä 

yhteen, erillään yksilölajien harrastuksesta sekä myös siitä, 

että penkkiurheilulla lienee merkitystä juuri palloilulajeihin 

motivoitumisen kannalta. Lentopalloharrastukseen oli yhteydessä 

myös lapsuudessa harrastettujen liikuntamuotojen lukumäärä, 

mikä edelleen kertoo monipuolisen liikuntaharrastuksen olevan 

tietynlaisena ,edellytyksenä pallopelien omaksumiselle. Kysymys 

olisikin näin ollen nimenomaan palloilulajien, ei niinkään 

joukkuelajien kytkeytymisestä yhteen, sillä miehillä myös 

pesäpallon harrastaminen kilpaurheiluna lapsuudessa korre-

loi merkitsevästi aikuisiän pöytätenniksen peluuseen. 

Painonnosto- ja kuntokouluharrastusta selitti urheilumenes

tys. Tulos on odotustenmukainen, sillä näennäisestä kuntour

heilumielisyydestään huolimatta painonnostotyyppinen kuntohar

joittelu on vaativaa ja usein suorituksiin (kilomääriin) sidok

sissa olevaa toimintaa. Näin ollen sen omaksuvat helpoimmin 
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harrastuksekseen juuri ne, jotka ovat aikaisemman kilpaurhei

lu-uransa aikana jo perehtyneet voimaharjoittelun perusteisiin. 

Ainoa ristiriitainen tulos palloilu- ja yksilölajien eriyty

vyyttä ajatellen oli lapsuuden jääpalloharrastuksen yhteys 

miesten aikuisiän kävelyharrastukseen. Jääpalloharrastus lap

sena oli tosin varsin vähäistä (13 %), mutta tulos ei silti 

välttämättä ole pelkästään satunnainen. Jääpallo saattaa ni-

mittäin erota muista palloilulajeista siksi, että jääkiekko on 

se talvinen palloilumuoto, joka kytkeytyy selvästi muihin, eri

tyisesti kilpailullisiin, palloilulajeihin. Tällöin jääpallon 

pelaajien harrastuspohj a on otollisempi kehittymään kuntourhei

lullisten yksilölajien suuntaan. 

11.2. Kasvuympäristö aikuisiän liikuntaharrastusten selittäjänä 

11.2.1. Kasv�ympäristön kokonaisselitysosuus 

Liikuntaharrastuksen kehittymiseen vaikuttavina tekijöinä tar

kasteltiin lapsuudenkotia, koulutusta, nuoruuden toveripiiriä, 

joukkotiedotusta ja kotipaikkakuntaa kuvaavia muuttujia. Li

säksi otettiin mukaan lapsuuden ja nuoruuden liikuntaharrastuk

set kokonaisuudessaan. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että·tämän tutkimuksen muuttu

jilla pystyttiin selittämään huomattavasti paremmin miesten 

kuin naisten liikuntaharrastuksia. Merkitseekö tämä sitä, ettei 

lapsuuden ja nuoruuden kasvuympäristöllä ole niin voimakasta 

yhteyttä naisten aikuisiän liikuntaharrastuksiin kuin miehillä, 

vai sitä, että tässä tutkimuksessa käytetyt selittävät muuttu

jat olivat naisten osalta puutteelliset, ei ole varmuudella 

osoitettavissa. Aikaisemmat liikuntaan sosiaalistumista selvi

telleet tutkimukset ovat yleensä päätyneet samansuuntaisiin tu

loksiin (ks. esim. Greendorfer 1979a, Hobart 1975, Spreitzer & 

Snyder 1976), mikä saattaisi olla osoituksena siitä, ettei 

naisten aikuisiän liikuntaharrastus ole yhtä riippuvainen lap

suus- ja nuoruusajan kokemuksista kuin miesten. Greendorfer 

(1979b) onkin todennut tämäntyyppisen tutkimuksen ennustavan 

tehokkaammin miesten kuin naisten harrastuksia siksi, että poi

kien liikuntaan sosiaalistuminen on muodoiltaan vakiintuneempaa 

ja institutionaalistuneempaa kuin tytöillä. Samaa tulkintaa tu-
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kee sekin, että naisilla nykyisiä elinolosuhteita kuvaavat muut

tujat selittivät selvästi parhaiten liikuntaharrastuksen koko

naismäärää, ja varsin hyvin myös yksittäisten liikuntamuotojen 

harrastusta. Niin ikään kaikkien muuttujien regressioanalyy

seissa painottuivat nykyisiä elinolosuhteita kuvaavat muuttujat 

voimakkaimmin naisten liikuntaharrastuksen kokonaismäärää tut

kittaessa. Yksittäisten liikuntamuotojen harrastusta selitet

täessä tulivat sen sijaan selvimmin esiin lapsuuden ja nuoruu

den kotipaikkakuntaa sekä tuon ajan harrastustoimintaa kuvaa

vat muuttujat. Sosialisaatiomuuttujista lähinnä kodilla oli 

jossain määrin merkitystä paikkakuntakohtaisten, aikaisempaa 

harrastustoimintaa sekä aikuisiän elinoloja kuvaavien tekijöiden 

ohella, naisten aikuisiän liikuntaharrastuksia selitettäessä. 

Myös miehillä lapsuuden ja nuoruuden kotipaikkakuntaa ku

vaav,at muuttujat selittivät hyvin aikuisiän liikuntaharras

tusta. Nykyisillä elinoloilla oli merkitystä lähinnä liikunta

harrastuksen kokonaismäärän kannalta, kun taas aikaisemmat lii

kuntaharrastukset selittivät pääasiassa yksittäisten .liikunta

muotojen harrastusta. Sosialisaatiomuuttujista osoittautuivat 

voimakkaimmiksi koulua kuvaavat tekijät, joskin kodilla ja jouk

kotiedotuksella oli myös joitakfumerkittäviä yhteyksiä miesten 

aikuisiän liikuntaharrastuksiin. 

11.'2.2. Lapsuuden ja nuoruuden kotipaikkakuntaa kuvaavat 

muuttujat 

Lapsuuden ja nuoruuden koitipaikkakuntaa kuvaavien ominaisuuk

sien ja aikuisiän liikuntaharrastusten välillä havaittiin selvä 

yhteys. Tulosta voidaan pitää yllättävänä sikäli, että paikka

kuntakohtaiset muuttujat muodostivat hyvin heterogeenisen muut

tujajoukon ja kuvasivat paikkakunnan liikuntakulttuuria osittain 

globaalilla tasolla, ainakin näennäisesti irrallaan niiden 

yksilöiden kehityksestä, joiden harrastuksia pyrittiin selittä

mään. Toisaalta muuttujat juuri heterogeenisuutensa vuoksi ku

vasivat monipuolisesti paikkakunnan liikuntakulttuurin ominai

suuksia lähiympäristöstä (etäisyydet liikuntapaikoille} aina 

paikkakunnan yleisiin ominaisuuksiin (asukasluku, keskilämpöti

la ym.) asti. 



198 

Maaseutumaista ja kaupunkimaista taustaa kuvaavat muuttu
jat, jotka erotettiin toisistaan, selittivät kummatkin naisten 
liikuntaharrastuksia. Miesten ryhmässä sen sijaan oli paikka
k:untakohtais illa tekijöillä jonkin verran enemmän merkitystä 
maaseudulla asuneille kuin kaupunkilaisille. 

Lapsu"\1den ja nuoruuden- kotipaikkakunnan yleiset ominaisuu
det selittivät merkitsevästi ainoastaan maaseudulla kasvaneiden 
miesten harrastuksia. Paikkakunnan asukasluku oli huomattavin 
selittäjä ja isoimmilta maaseutupaikkakunnilta lähtöisin olevat 
näyttivät harrastavan aikuisena kaupunkiympäristössäkin muita 
useammin liikuntaa niin kesällä kuin talvellakin. Tulos on yh
teydessä havaintoihin, joiden mukaan maaseudulla ja erityisesti 
haj�-asutusalueilla asuvat harrastavat muita vähemmän liikuntaa 
sekä nuoruudessaan (Telama & Laakso 1981) että aikuisena (Laak
so· 1979b). Kysymyksessä näyttää kuitenkin olevan laajempi, ilmei
sesti elämäntapaan liittyvä kysymys, eikä vain harrastusmahdol
lisuuksien puuttuminen, koska tulos näkyy vielä kaupunkiin muu
ton jälkeenkin. Lisäksi on huomattava, että näiden henkilöiden 
harrastuksia vähentää vielä paikkakunnan muuttokin, joka jo 
sellaisenaan on negatiivisessa yhteydessä aikuisiän harrastuk
siin. Merkillepantavaa onkin, että regressioanalyysissa kesä
harrastuksen useutta tarkasteltaessa molemmat muuttujat, sekä 
paikkakunnalla asuttu aika että n uor�uden kotipaikkakunnan asu
kasluku, tulivat mukaan lopulliseen selitysmalliin. Kokonais
harrastuksen lisäksi paikkakunnan asukasluvulla oli merkitystä 
miesten uintiharrastuksen kannalta, mikä liittynee uinnin har
rastamismahdollisuuksiin niin kesällä kuin talvellakin. 

Hiihtoharrastukseen olivat yhteydessä kasvupaikkakunnan 
lumiolot, mikä vaikuttaa osittain itsestäänselvältä. Toisaalta 
se antaa kuitenkin kuvan siitä, että Suomessakin saattaa hiihto
mahdollisuuksissa esiintyvillä eroilla olla merkitystä harras
tuksen kehittymisen kannalta. Lisäksi tulos kuvastanee mit
tauksen validiteettia. 

Muista yksittäisistä muuttujista paikkakunnan yleisurhei
lumenestys näytti ennustavan naisten aikuisiän harrastusta yleen
sä kaupungeissa asuneilla ja lentopallon sekä pyöräilyn harras
tusta maaseudulla asuneilla. Yleisurheilumenestys siis kuvas
tanee paikkakunnan liikunnallisia ominaisuuksia varsin hyvin, 
vaikkakaan ei ole osoitettavissa, mitä kautta yhteys yksilöiden 
myöhempään liikuntaharrastukseen on syntynyt. Tyypillisten 
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yleisurheilupaikkakuntienkin löytäminen on vaikeata. Ki

viahon (1970) mukaan yleisurheilu on niin laajalle levinnyt 

laji, että yli 90 %:ssa Suomen kunnista harrastetaan sitä. 

Myös paikkakunnan pesäpalloilun tasolla näytti olevan 

merkitystä naisten liikuntaharrastuksen kannalta. Yhteys esiin

tyi kuitenkin vain kaupungeista kotoisin olevilla ja oli li

säksi negatiivinen kummassakin tapauksessa. Yhteyden voisi 

olettaa syntyneen tutkimuspaikkakunnan, Jyväskylän ansiosta, 

sillä sehän on menestynyt hyvin niin naisten kuin miestenkin 

pesäpalloilussa. Paikkakunnalla asuttu aika ei kuitenkaan 

korreloinut kyseisten lajien harrastukseen, joten tulos oli 

syntynyt muuta kautta. Yleisurheilun ja pesäpallon lisäksi 

ei muiden lajien tasolla ollut merkitystä naisten aikuisiän 

harrastuksen kannalta. 

Miesten ryhmässä paikkakunnan urheilun yleistaso oli ne

gatiivisessa yhteydessä liikuntaharrastuksen kokonaismäärään· 

kaupungeissa asuneilla. Näyttäisi siis yllättäen siltä, että 

menestyvistä urheilukaupnngeista tulee pikemminkin keskimää

räistä passiivisempia liikunnan harrastajia. Sen sijaan se, 

että naisvoimistelun taso oli positiivisessa yhteydessä maaseu

dulta kotoisin olevien miesten liikuntaharrastuksiin, on il

meisesti osoituksena siitä, että naisvoimistelun taso kuvaa 

varsin hyvin paikkakunnan ei-kilpailullista, liikunnallista 

toimintaa. Miehillä ei vain ole naisvoimistelun kaltaista, 

selvää indikaattoria tämän ilmiön kuvaamiseksi. Lisäksi korre

loi paikkakunnan urheilumenestystä kuvanneista muuttujista 

miesten harrastustoimintaan jääkiekkoilun taso kaupungeissa, 

jolla oli kuitenkin vain yksi, sattumanvaraiselta vaikuttava 

yhteys pyöräilyharrastukseen. 

Etäisyydet liikuntapaikoille lapsuudessa ja nuoruudessa 

olivat yhteydessä selvimmin kaupungeissa asuneiden naisten lii

kuntaharrastuksiin, joskin muissakin ryhmissä riippuvuuksia 

esiintyi. Suurin osa yhteyksistä oli loogisia. Pitkä matka 

uimahalliin oli yhteydessä hiihtoharrastukseen, samoin pitkä 

matka uimapaikalle naisvoimisteluun ja etäisyys urheilukentälle 

kotivoimisteluun. Etäisyys luistinradalle korreloi kaupunki-



200 

laispojilla aikuisiän pyöräilyn harrastukseen. Kaikissa näissä 

tapauksissa pitkä etäisyys jollekin liikuntapaikalle selitti 

jonkin toisen liikuntamuodon harrastusta ja lyhyt etäisyys har

rastamattomuutta. 

Se, että pitkä etäisyys pallokentälle oli yhteydessä ai

kuisiän kokonaisliikuntaharrastukseen miehillä ja lentopallon 

pelaamiseen naisilla, on vaikeammin tulkittavissa. Edellinen 

saattaa olla seurausta palloilulajien harrastuksen voimakkaasta 

vähenemisestä nuoruudessa, mutta jälkimmäisen yhteyden olettaisi 

olevan päinvastainen,, joskin riippuvuus oli voimassa vain kau

pungeissa, joissa etäisyydet harjoituskentille eivät missään 

tapauksessa ole kovin suuret. 

Paikkakunnan liikuntakulttuurin yleispiirteitä kuvaavista 

muuttujista urheilun kielijakoisuus ja kansallisten lajien har

rastus selittivät parhaiten aikuisiän liikuntaharrastusta. Kie

lijakoisuus, joka kuvasi ruotsinkielisen urheiluliikkeen osuutta 

paikkakunnan urheilussa, korreloi naisvoimistelun harrastukseen 

siten, että maaseutumaisilta CIF:n valta-alueilta kotoisin ole

vat harrastivat naisvoimistelua muita enemmän, ja miesten hiih

toharrastukseen siten, että näiden alueiden kaupungeista lähtöi

sin olevat hiihtivät muita vähemmän. Finlands Svenska Kvinno

gymnastikförbund, joka on yksi CIF:n kahdeksasta jäsenjärjes

töstä, toimii ruotsinkielisillä alueilla suomenkielisten nais

voimisteluiärjestöjen ohella, joten toiminta näillä paikkakun

nilla on ilmeisen vilkasta. Toisaalta nimenomaan naisten lii

kuntatoiminta on ruotsinkielisen urheiluliikkeen piirissä ollut 

erityisen voimakasta, mikä saattaa näkyä myös koko paikkakunnan 

naisten liikuntatoiminnassa. CIF:n alaisuudessa toimii myös 

Finlands Svenska Skidförbund, mutta ruotsinkieliset paikkakun

nat, erityisesti etelä- ja lounaisrannikko eivät liene hiihto

harrastuksen kannalta erityisen suotuisia. Tulos saattaa siis 

osittain ilmentää samaa maantieteellisen sijainnin vaikutusta, 

joka havaittiin maaseutukunnissa paikkakunnan keskimääräisenä 

lumipeitteen syvyytenä. 

Kansallisten lajien harrastukseen kuuluivat Kiviahon (1970) 

mukaan tyypillisesti lentopallo, pesäpallo ja painonnosto. Näi-
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den lajien voimakas asema maaseutupaikkakunnalla oli yhteydessä 

naisten aikuisiän kävelyharrastukseen positiivisesti ja miesten 

hiihtoharrastukseen negatiivisesti. Kansallisten lajien har

rastus oli vähäisintä ruotsinkielisillä paikkakunnilla, joten 

hiihtoharrastus näyttäisi todellakin liittyvän enemmän sääolosuh

teisiin kuin paikkakunnan kielijakoisuuteen tai muihin kulttuu

risiin piirteisiin. Naisten virkistystyyppisen kuntokävelyn kan

nalta sen sijaan osoittautuivat tämän tutkimuksen perusteella 

suotuisiksi kansallisiin lajeihin erikoistuneet paikkakunnat 

ja vähemmän suotuisiksi ruotsinkieliset.maaseutukunnat. Mies

ten kävelyharrastukseen puolestaan oli yhteydessä kasvu

ympäristö maaseutukunnassa, jossa harrastetaan vähän kunto

urheilullisia lajeja, kuten voimistelua, suunnistusta, nais

voimistelua ja uintia, ja vähän uudenaikaisia lajeja, kuten 

pöytätennistä, jalkapalloa, jääkiekkoa ja koripalloa. Kävely

harrastus liittyi siis niin naisilla kuin miehilläkin Kivi-

ahon (1970) suomalaiskansalliseksi liikuntakulttuuriksi luon

nehtimaan kasvuympäristöön. 

Miesten painonnosto- ja kuntokouluharrastus näytti pohjaa

van kaupunkipaikkakunnille, jotka urheilun kaksijakoisuus (Ki

viaho 1970) osoitti tyypillisiksi SVUL:n alueiksi. Voimailu

lajeja on perinteisesti pidetty TUL:n valtalajeina, joten tulos 

on tässä mielessä yllättävä. Toisaalta nykyaikainen kuntokou

lutoiminta lienee melko tavalla "klassisesta" painonnostosta 

poikkeavaa, ylempien yhteiskuntaluokkien lajiksi luokiteltavaa 

(METELI 1975, Vuori & Oja & Ilmarinen 1969), joten sen harras

tus voisi hyvinkin saada vahvistusta juuri SVUL-valtaisilta 

kaupunki�aikkakunnilta. 

Naisten kotivoiMisteluharrastukseen korreloi paikkakunnan 

urheiluseuratyyppi. Kaupungeissa, joissa urheiluseurat olivat 

enimmäkseen yleisseuroja, oli kasvanut kotivoimistelun har

rastajia enemmän kuin erikoisseuravaltaisissa kaupungeissa. Tu

los puhuisi siis yleisseura-ajatuksen puolesta sikäli, että 

se näyttäisi luovan pohjaa ainakin naisten omakohtaiselle 

kuntoharrastukselle paremmin kuin omiin lajeihinsa keskittyneet 

erikoisseurat. 
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Lapsuuden ja nuoruuden kotipaikkakuntaa kuvaavien muuttu

jien yhteydet aikuisiän harrastustoimintaan olivat osittain 

vaikeasti tulkittavia, jopa diffuuseja. Tästä syystä ei paik� 

kakuntamuuttujia myöskään otettu mukaan yksityiskohtaisiin 

polkuanalyyseihin, vaikka niiden selitysosuudet regressioana

lyyseissa osoittautuivatkin suuriksi. Se, että yhteyksiä kui-

tenkin esiintyi näin runsaasti, antanee aiheen tutkia ongelma-

tiikkaa tarkemmin, esimerkiksi kontekstuaalianalyysin tapaan 

(Valkonen 1970). Tässä tutkimuksessa havaitut yhteydet voisi

vatkin antaa pohjaa uusien tutkimusten suunnittelulle ja hypo

teesien muodostamiselle. 

11.2.3. Joukkotiedotus ja sen seuraaminen 

Joukkotiedotusta ja sen seuraamista kuvaavat muuttujat korre

loivat heikosti aikuisiän liikuntaharrastuksiin. Kokonaisreg

ressioanalyyseissa saatuihin malleihin tuli mukaan ainoastaan 

kolme tällaista muuttujaa. Näistäkin naisten ryhmän ainoa mer

kitsevä yhteys kuvasi enemmänkin lapsuudenkodin poliittista 

ilmapiiriä kuin joukkotiedotuksen seuraamista tai liikunnan 

osuutta siinä. Kotiin tulleiden sanomalehtien puolue oli ni

mittäin yhteydessä hiihtoharrastuksee·n siten, että oikeistoleh

tiä tilanneista perheistä kotoisin olevat naiset hiihtivät enem

män kuin muut. Kun samanaikaisesti havaittiin ylempiin yhteis

kuntaluokkiin kuuluvien naisten harrastavan muita enemmän hiih

toa, näyttää naisten hiihtoharrastus osaksi liittyvän tietyn 

yhteiskuntaluokan ja poliittisesti tietyllä tavalla sosiaalis

tuneiden naisten elämänkokonaisuuteen. 

Miesten ryhmässä vähäinen kotiin tulleiden sanomalehtien 

lukumäärä oli yhteydessä kävelyharrastukseen. Sitä, onko kysy

myksessä ulkoilun ja lukemisen välinen ristiriita perheiden 

ajankäytössä vai selittyykö yhteys jonkin kolmannen muuttujan 

kautta, ei ollut tässä tutkimuksessa pystytty selvittämään. 

Toinen merkit$evä riippuvuus oli television urheiluohjel

mien seuraamisen ja painonnostoharrastuksen välillä. Painon

nosto- ja kuntokouluharrastus, joka korreloi myös urheilumenes

tykseen, kuuluu ilmeisesti nuoruudessaan kilpaurheilua harrasta

neiden miesten "jäähdyttelylajeihin" ja on siten voimakkaasti 
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sidoksissa tulosurheiluun. Onkin ymmärrettävää, että tele

vision urheilukilpailujen seuraaminen on kuulunut samojen 

miesten harrastuksiin nuoruudessa. 

Tämän tutkimuksen mittaamistapaa voidaan pitää 

joukkotiedotuksen vaikutusten tutkimisen kannalta epäluotet

tavana erityisesti siksi, että joukkotiedotuksen tarjoama 

urheiluaines tavoittaa samanlaisena käytännöllisesti katsoen 

kaikki kansalaiset. Näin ollen muuttujat mittasivatkin ehkä 

enemmän harrastusta, joukkotiedotuksen kautta tapahtunutta 

penkkiurheilua kuin joukkotiedotuksen vaikutuksia, Joukkotie

dotuksen vaikutustutkimuksissa ovat yhteydet aktiiviseen lii

kuntaharrastukseen jääneet niin ikään heikoiksi (Vuolle 1977a 

ja 1980), joskin niissä taas tiedotusvälineiden seuraamisen 

kontrollointi on ollut vähäistä. Luotettavan kuvan saamiseksi 

tarvittaisiinkin tutkimusta, jossa otetaan huomioon sekä tie

dotusvälineiden seuraaminen että koeasetelman tapaan tutkittu 

käyttäytymisen muutos. 

Joukkotiedotuksen vähäiset yhteydet aikuisiän aktiiviseen 

harrastu�toimintaan antavat aiheen epäillä, onko joukkotiedo

tuksella sittenkään liikuntaharrastuksen kannalta sitä motivoin

tiarvoa, joka sille on varsin yleisesti annettu (ks. esim. 

Vuolle 1980). Kun joukkotiedotuksen vaikutuksia sinänsä tuskin 

voi asettaa kyseenalaiseksi, on syytä kysyä, vaikuttavatko 

joukkotiedotuksen tarjoamat urheiluartikkelit ja -ohjelmat 

vain tiettyyn ikäryhmään, esimerkiksi nuoriin (ks. Vuolle 1977a) 

vai jääkö vaikutus, ehkä kilpaurheiluvoittoisuuden takia, pel

kästään viihteelliseksi ja asenteelliseksi, yltämättä käyttäy

tymisen tasolle. 

11.2.4. Sosialisaatiotekijät 

Edellä on jo todettu, että koti osoittautui naisten ja koulu 

miesten liikuntaharrastuksen jatkuvuuden kannalta keskeisimmäk

si sosialisaatiotekijäksi, joskin lapsuudenkodilla oli merkitys

tä myös miesten harrastuksen kannalta. Toveripiirin osuus sen 

sijaan oli jatkuvuuden kannalta vähäinen. Sosialisaatioteki-
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jöiden keskinäinen järjestys oli sama, tarkasteltiinpa tulosta 

sitten kokonaisregressioanalyysien tai sosialisaatiomuuttujien 

erillisten analyysien avulla. 

Lapsuudenkotia kuvanneista muuttujista merkittävimmät 

�elittäjät olivat tytöillä sisarten, pojilla veljien liikunnal

lisuus. Sosiaalistuminen liikuntaharrastukseen näyttää siis 

olevan voiinakkaasti sidoksissa sukupuolirooleihin. Sisarusten 

liikunnallisuutta kuvanneet muuttujat selittivät sekä liikunta

harrastusta yleensä että yksittäisten liikuntamuotojen harras

tusta, naisilla käveiyä ja miehillä pöytätenniksen peluuta. 

Muita kotitaustaa kuvaavia muuttujia, joilla oli yhteyttä 

aikuisiän harrastustoimintaan, olivat isän ammatti ja kodin 

poliittinen ilmapiiri. Isän ammatti korreloi merkitsevästi nais

tei pyöräilyharrastukseen siten, että ylemmistä yhteiskunta

lu,okista kotoisin olevat harrastivat pyöräilyä muita useammin. 

Aikaisemmissakin tutkimuksissa (ks. esim. Aggestedt & Eriksson 

1971, Engström 1973, Kiviaho 1971., Petrovic 1976) havaittu 

sosiaalisen taustan yhteys lasten liikuntaharrastuksiin osoit

tautui siis tämän tutkimuksen mukaan pysyvimmäksi pyöräilyssä. 

Kotivoimistelu taas näyttäisi kytkeytyvän osittain lapsuuden

kodln arvomaailmaan, sillä oikeistolaiseksi lapsuudcnkotinsa 

ilmapiirin arvioineet naiset h�rjoittivat kotivoimistelua enem-

män kuin muut. 

Qikeistolaisuus kuvastanee tässä yh.teydessä pikemminkin 

tietynlaista kodissa vallinnutta yleistä arvomaailmaa kuin pel

kästään poliittista mielipidettä. Näin ollen tulokseen saatta

vat olla vaikuttamassa kodin sosioekonominen asema, joka korre

loi oikeistolaisuuteen (r= .44), ylemmille yhteiskuntaluokille 

tyypilliset harrastukset (esim. balettikoulu, jota.eräs koti

voimistelua harrastaneista haastateltavista piti tärkeimpänä 

lapsuus- ja nuoruusvaiheensa harrastustekijänä) sekä kotivoi

misteluun ·liittyvät varsin erikoislaatuiset motiivit. Uusim

missa tutkimuksissa on nimittäin havaittu kotivoimistelun poik

keavan muista liikuntamuodoista siinä, että sitä harrastavat 

naiset terveydellisten motiivien ohella erityisesti painonsää

telyyn ja ulkonäköön liittyvistä syistä (Telama & Vuolle &

Laakso 1981). Kotivoimistelun erityisasemaa naisten liikunta

harrastuksissa (ks. myös Laakso & Telama 1980) olisikin kiin

toisaa selvittää nykyistä tarkemmin muutenkin kuin sosiaalistu

misvaiheen kannalta. 
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Koulua kuvaavista muuttujista paras selittäjä oli osallis

tuminen koulun vapaaehtoiseen liikuntakerhotoimintaan. Koulu

aikanaan kerhotoiminnassa mukana olleet miehet harrastivat ai

kuisena muita enemmän liikuntaa, kun tarkastelun kohteena oli 

liikuntaharrastuksen kokonaismäärä. Liikuntakerhotoiminta näyt

täisi siis ainakin miesten osalta erinomaisesti täydentävän 

tunneilla tapahtuvaa liikunnanopetusta harrastustavoitteen saa

vuttamisessa. Lisäksi liikuntaharrastuksen kokonaismäärään 

korreloivat koululiikunnasta saadut kokemukset. Myönteisten 

kokemusten saaminen liikunnasta, jok� on asetettu liikuntakas

vatuksen harrastustavoitteen välitavoitteeksi (POPS 1970), sai 

siis myös empiiristä vahvistusta. 

Koulutuksen kokonaismäärä korreloi merkitsevästi miesten 

aikuisiän hiihtoharrastukseen. Eräissä muissa tutkimuksissa 

on koulutuksen todettu olevan yhteydessä myös liikuntaharras

tuksen kokonaismäärään (Laakso 1979b, METELI 1975, Vuori & 

Sievers 1975) jopa siinä määrin, että riippuvuus on ollut voi

massa ammattiaseman vakioinnin jälkeenkin (Laakso 1979b). Tämän 

tutkimuksen perusteella koulutusta saaneet harrastaisivat 

nimenomaan hiihtoa enemmän kuin vähemmän koulutetut. Myös 

henkilön oma ammattiasema korreloi merkitsevästi hiihtoharras

tukseen, mutta valikoivassa regressioanalyysissa se ei enää tul

lut selitysmalliin mukaan. Hiihtoharrastuksen osalta näyttäisi 

siis siltä, että koulutus on voimakkaampi selittäjä kuin ammat

tiasema. Näin ollen arnmattiaseman ja hiihtoharrastuksen väli

sestä yhteydestä suuri osa selittyisi sillä, että koulutus takaa 

paremman ammattiaseman ja vaikuttaa joko liikuntakasvatuksen 

ansiosta tai muuten hiihtoharrastusta lisäävästi. 

Muita koulutukseen liittyviä selittäviä muuttujia olivat 

osallistuminen koulujenväliseen kilpailutoimintaan sekä se, 

järjestettiinkö koulussa vapaaehtoista liikuntakerhotoimintaa. 

Molemmat muuttujat selittivät merkitsevästi miesten aikuisiän 

pyöräilyharrastusta. Kilpailutoimintaan osallistuminen oli 

kuitenkin negatiivisessa yhteydessä pyöräilyharrastukseen, 

joten kuntourheilutyyppinen aikuisiän pyöräilyharrastus näyttäi

si syntyvän helpommin, mikäli henkilö ei kouluaikanaan ole ollut 

kilpaurheilutoiminnassa mukana. Koulun kerhotoiminta sen si

jaan näyttäisi edesauttavan miesten polkupyöräharraituksen 

,kehittymistä. 
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Naisten ryhmässä ainoa huomionarvoinen yhteys koulutusta 

kuvaavien muuttujien ja aikuisiän harrastusteti välillä oli kou

lun sisäisen kilpailutoiminnan yhteys naisvoimisteluharrastuk

seen. Ko.ska sisäinen kilpailutoiminta ei kuvannut osallistuinista, 

vaan ainoastaan sitä·, j ärj estettiinkö esimerkiksi luokkien vä

lisiä kilpailuja, on yhteys tulkittavissa lähinnä tyttöjen 

1 iikunnanopetuksen ansioksi. Samoista kouluista, Joissa lii

kunnanopettaja on ollut kyllin aktiivinen järjestääkseen ty

töille kilpailutoimintaa, on tullut myös tavanomaista enemmän 

naisvoimistelun harr�stajia. 

Toveripiiriä kuvaavista muuttujista ainoastaan yksi tuli 

mukaan selitysmalleihin kaikkien muuttujien regressioanalyy

seissa. Tytöillä samaa sukupuolta olleiden ystävien liikunnal

lisuus oli yhteydessä liikuntaharrastuksen useuteen talvella. 

Nuoruuden toveripiirilläkin saattaa siis olla pitkäaikaista vai

kutusta aikuisiän kokonaisliikuntaharrastukseen, ainakin tytöil

lä. 

Sosialisaatiotekijöiden keskinäisiä suhteita kuvaavan hypo

teettisen mallin (hypoteesi 1) mukaan oletettiin, että kotiym

päristö vaikuttaa aikuisiän liikuntaharrastuk.seen sekä suoraan 

että koulun ja toveripiirin kautta. Naisten liikuntaharrastuk

sen kokonaismäärän osalta hypoteesi saikin vahvistusta sikäli, 

että kodin (sisarten) liikunnallisuus näytti vaikuttavan toveri

piirin liikunnallisuuteen ja nämä muuttujat selittivät aikuis

iän liikuntaharrastuksen useutta sekä yhdessä että erikseen. 

Yksittäisten liikuntamuotojen tarkastelussa hypoteesi sen 

sijaan ei tarkkaan ottaen saanut vahvistusta. Uintiharrastusta 

tosin selittivät samat muuttujat kuin liikuntaharrastuksen ko

konaismäärääkin, mutta vakiöitaessa molemmat riippu:vuudet laski

vat alle merkitsevyysrajan. Ilmiö selittyikin nuoruuden uinti

harrastuksen avulla. Sosialisaatiotekijät vaikuttivat positii

visesti nuoruuden harrastuk.seen ja korreloivat sitä kautta 

harrastuksen jatkuessa myös aikuisiän uintiin. Ilman nuoruuden 

harrastuksen välittävää osuutta niiden vaikutus aikuisikään oli 

kuitenkin vähäinen, joten myöskään hypoteesi� ei saanut uinti

harrastuksen osalta vahvistusta. 
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Naisten ryhmässä hypoteesi l:n tutkiminen rajoittuikin kah

teen harrastusmuuttujaan. Muita aikuisiän liikuntaharrastuk

sia selittivät joko niin harvat sosialisaatiotekijät, ettei 

tarkastelua voitu suorittaa, tai sellaiset tekijät, ettei nii

den voitu olettaa olevan kausaalisuhteessa keskenään. 

Miesten liikuntaharrastuksen kokonaismäärää selitettäessä 

näytti kodin liikunnallisuus (isän kannustava suhtautuminen ja 

veljien liikunnallisuus) vaikuttavan koulun kerhotoimintaan 

osallistumiseen ja sitä kautta myös aikuisiän liikuntaharrastuk

seen. Lisäksi koulun kerhotoiminta selitti aikuisiän harras

tusta myös riippumatta siitä, oliko koti ollut liikunnallinen. 

Sekä kodin liikunnallisuus että osallistuminen kerhotoimintaan 

kansalais- ja keskikouluaikana olivat myös yhteydessä samaa 

sukupuolta olleiden ystävien liikunnallisuuteen nuoruudessa. 

Toveripiirin liikunnallisuuden ja aikuisiän harrastuksen välil

lä ei siten ollutkaan riippuvuutta, kun kodin ja koulun osuus 

oli vakioitu. Eri sukupuolta olleiden ystävien liikunnallisuus 

ei sen sijaan tuntunut olevan yhteydessä kodin liikunnallisuu

teen eikä osallistumiseen koulun kerhotoimintaankaan, vaan vai

kutti suoraan aikuisiän liikuntaharrastukseen. 

Tulos on looginen ja osoittaa, että nuoruuden toveripiiri, 

joka koostuu samaa sukupuolta olevista ystävistä, on tyypillinen 

nuoruusikään liittyvä ilmiö, jolla ei ole pitempiaikaista vai

kutusta poikien liikuntaharrastukseen. Senhetkisen toiminnan 

kannalta toveripiirin merkitys on kiistaton, mutta tämän tutki

muksen perusteella näyttää siltä, että kodin ja koulun liikun

nallisuus heijastuu myös toveripiirin harrastusmaailmaan. 

Se, että eri sukupuolta olleiden ystävien liikunnallisuus 

osoittautui muista sosialisaatiotekijöistä riippumattomaksi, 

kuvannee seurustelun alkamisen merkitystä liikuntaharrastuksen 

kannalta. Kysymys ei ole toveripiiristä samalla tavalla kuin 

samaa sukupuolta olleiden ystävien kohdalla, vaan tyttöystävistä, 

joiden valintaan kodin ja koulun liikunnallisuudella ei näyttä

nyt olevan vaikutusta. Tästä seurasi se, että eri sukupuolta 

olleiden tovereiden suora vaikutus ulottui aikuisiän liikunta

harrastukseen asti. 
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Yksittäisten liikuntamuotojen selitysmalleissa tulokset 

poikkesivat jonkin verran edellä kuvatuista yleisperiaatteista. 

Eri sukupuolta olleiden tovereiden liikunnallisuus oli mukana 

hiihtoharrastusta selitettäessä, yhdessä kodin liikunnallisuu

den ja koulutuksen kanssa. Näiden muuttujien muodostama seli

tysmalli vastasi varsin hyvin liikuntaharrastuksen kokonaismää

rän yhteydessä tehtyjä havaintoja. Ainoana poikkeusena oli eri 

sukupuolta olleiden ystävien osuus, joka hajosi useampaan osaan, 

niin ettei merkitsevää yhteyttä riippuvaan muuttujaan enää löy

tynyt. On huomattava, että negatiivinen riippuvuus eri suku

puolta olleiden ystävien ja aikuisiän hiihtoharrastuksen kesken 

oli alkujaankin,Jievä, joten ��rkitsevän.yhteyden syntyyn oli 

ilmeisesti vaikuttanut myös koulu. 

Uintiharrastusta selitettäessä muutos oli päinvastainen. 

Tällä kerralla kaikkien muuttujien selityskyvyt säilyivät polku

analyysissa, mutta kodin ja koulutuksen yhteydet aikuisiän har

rastukseen osoittautuivat keskinäisten vakiointien jälkeen vähäi

seksi., Yhteisanalyysissa eivät yksittäiset sosialisaatiomuuttu

jat tulleet mukaan selitysmalliin, mutta yhdessä 1iiiilä oli 

vaikutusta aikuisiän uintiin sekä nuoruusajan uintiharrastuksen 

kautta että suoraan. J>iiesten yyhmäs-sä hypoteesi 2 sai siis 

uinnin osalta vahvistusta. 

Samaa sukupuolta olleiden tovereiden liikunnallisuus kor

reloi merkitsevästi ainoastaan lentopalloharrastukseen yhdessä 

kodin liikunnallisuuden kanssa. Malli osoitti, että kodin lii

kunnallisuus oli yhteydessä aikuisikään ainoastaan toveripiirin 

kautta. Toveripiirin liikunnallisuus sen sijaan ennakoi ai

kuisiän lentopalloharrastusta riippumatta siitä, oliko koti ol

lut liikunnallinen� Ystäväpiirin asenn6ituminen liikuntaan riip

pui kuitenkin merkitsevästi kodin liikuntamyönteisyydestä. 

Tulokseen vaikuMoanee ainakin .. osittain koulutusta �.kuvaavan muut

tujan puuttuminen mallista. Joka tapauksessa toveripiiri osoit

tautui lentopallon tapaisessa joukkupelissä kotia voimakkaammaksi 

vaikuttajaksi. 

Painonnosto- ja kuntokouluharrastusta selittäneestä mallis

ta puuttui puolestaan toveripiiriä kuvannut muuttuja. Tälläkin 

kerralla tulos osoittautui liikuntaharrastuksen kokonaismäärää 

selittäneen mallin vastais�ksi, sillä koulujenväliseen kilpailu

toimintaan osal 1 istuminen osoittautui "näennäissel i ttäj äksi ••. 

Kodin liikunnallisuus ennakoi sekä koulujenvälisiin kilpailuihin 
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osallistumista että aikuisiän painonnostoharrastusta, ja 

näiden välinen yhteys oli syntynyt kodin välityksellä. 

Myös kävelyharrastukseen olivat yhteydessä ainoastaan 

kotia ja koulutusta kuvaavat muuttujat. Äidin uskonnollisuus 

ja henkilön oma koulutustaso eivät kuitenkaan korreloineet 

lainkaan keskenään, eikä kumpikaan muuttujista tullut mukaan 

kokonaisregressioanalyysiin, joten tulokset jäivät irralli

siksi ja esimerkiksi koulutuksen merkitys osoittautui tällä 

kerralla vähäisemmäksi kuin sosioekonom.isen aseman. 

Pyöräilyharrastusta selittivät merkitsevästi pelkästään 

koulua kuvaavat muuttujat ja pöytätenniksen peluuta kotia ku

vaavat tekijät. Sosialisaatiomuuttujien yhteistarkastelua ei 

näin ollen voitu suorittaa. 

Uintiharrastuksen kohdalla viitattiin jo toiseen hypotee

siin, jonka mukaan sosialisaatiotekijöiden oletettiin vaikutta

van aikuisiän liikuntaharrastukseen sek[ suoraan että nuoruuden 

harrastuksen kautta. Tämä hypoteesi näytti saavan tukea erityi

sesti miesten yksittäisten liikuntamuotojen harrastusta tarkas

teltaessa. Painonnosto, pöytätennis ja uinti olivat kaikki la

jeja, joiden harrastukseen sosialisaatiotekijät vaikuttivat kah

della tavalla. Tois�alta ne olivat aikaansaaneet nuoruusajan 

harrastuksen, joka edelleen jatkui aikuisikään asti, toisaalta 

sosialisaatiotekijöillä oli yhteyttä myös näiden lajien aikuis

iän harrastukseen suoraan. Tulosta on havainnollistettu kuvios

sa 33. 

So�ia�listavat tekijät 
(koti; >koulu, toveripiiri) 

Aikuisiän 
liikuntaharrastus 

Nuoruuden lii
kuntaharrastus 

KUVIO 33. Sosiaalistavat tekijät ja nuoruuden liikuntaharras

tus miesten aikuisiän lajiharrastuksen selittäjinä 

(yhteenvetomalli) 
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Poikkeuksen muodosti hiihtoharrastus. Sosialisaatioteki

jät eivät selittäneet merkitsevästi nuoruuden hiihtoharrastusta 
ja niin ollen yhteydet aikuisiän harrastukseen säilyivät vaki

oinneissa ennallaan. Edellä jo todettiin paikkakuntakohtaisten 

tekiiöiden voimakas osuus aikuisiän hiihtoharrastusta selitettä-
' 

essä. Alueellisilla ja ympäristöolosuhteisiin liittyvillä teki-

jöillä saattaakin olla sosialisaatiotekijöitä merkittävämpi 
sija, nuoruuden hiihtoharrastuksen kannalta, joskaan tässä tutki

muksessa eivät nämäkään muuttujat korreloineet merkitsevästi 

keskenään. 

Aikuisiän pyöräilyharrastusta selittivät koulujenvälisiin 

kilfailuihin osallistuminen ja urheiluseuraan kuuluminen nuo

ruudessa. Koulujenvälisiin kilpailuihin osallistuminen kuvaa 

oikeastaan nuoruusiän kilpailullista harrastustoimintaa, joten 

korreloituminen urheiluseuraiäsenyyteen, joka niin ikään liit

tyy läheisesti kilpaurheiluun, oli ymmärrettävää. Ajallisen 

syvyyden puuttuminen muuttujien väliltä esti kuitenkin polku

analyysin käytön. Myöskään kävely- ja lentopalloharrastusta 

ei voitu polkuanalyysin avulla selvittää. 

Miesten liikuntaharrastuksen kokonaismäärää tarkasteltaes
sa (kuvio 34f perusmalli osoittautui toisenlaiseksl. Kolmessa 

analyysissa sosiaalitekijät selittivät sekä nuoruuden että åi
kuisiän harrastustoimintaa. Riippuvuus osoittautui niin voimak

kaaksi, että nuoruusajan ja aikuisiän harrastusten välinen mer

kitsevä yhteys selittyikin sosialisaatiomuuttujien kautta. 

Ainoastaan yhdessä tapauksessa sosialisaatiomuuttujat ja nuoruus
ajan harrastusmuuttuja eivät korreloineet keskenään. Tämä joh
tui kuitenkin siitä, että nuoruuden harrastusmuuttujaksi oli 

valikoitunut järjestövalinta, joka kuvasi eri liittojen (TUL -

SVUL) osuutta urheiluseuraan kuuluneiden keskuudessa. Muuttuja 

ei siis erotellut henkilöitä liikunnallisuuden suunnassa eikä 

se näin ollen myöskään kor�eloinut liikunnållisiin sosialisaatio
tekij öihin. 
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Sosiaalistavat tekijät 
(koti, koulu, toveripiiri) 

\ 
Nuoruuden lii-
kuntaharrastus 

\/ 

Aikuisiän lii-
kuntaharrastus 

KUVIO 34. Sosiaalistavat tekijät ja nuoruuden liikuntahar

rastus miesten aikuisiän liikuntaharrastuksen ko

konaismäärän selittäjinä (yhteenvetomalli) 

Naisten ryhmässä ei yhtä johdonmukaisia tuloksia havaittu. 

Kuitenkin eri liikuntamuotojen harrastusta tutkittaessa selit

tivät sekä sosialisaatiomuuttujat että nuoruusiän harrastukset 

suoraan aikuisiän liikuntaharrastusta, sillä selittävät tekijät 

eivät yleensä korreloineet merkitsevästi keskenään (kuvio 35),. 
r\ I , 

Naisten uintiharrastuksen poikkeuksellisuus on tullut esiin 

jo aikaisemminkin. Kysymyksessä on aivan:ilmeisesti liikunta

muoto, jonka harrastaminen lapsuudessa ja nuoruudessa on sii

nä määrin välttämätön edellytys aikuisiän harrastukselle, 

että muiden selittävien tekijöiden osuus jää tämän rinnalla 

vähäiseksi. 
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Sosiaalistavat tekijät 
(koti, koulu, toveripiiri) 

Aikuisiän 
liikuntaharrastus 

Nuoruuden lii
kuntaharrastus 

KUVIO 35. Sosiaalistavat tekijät ja nuoruuden liikuntahar

rastus naisten aikuisiän lajiharrastuksen selit

t.äjinä (yhteenvetomalli) 

Siitä, miksi naisten liikuntamuotojen harrastusta selit

tävä perusmalli (kuvio 3�) poikkesi miesten vastaavasta mal

lista (kuvio 33), voidaan esittää vain oletuksia. Tulos on 

yllättävä sikäli, että naisten aikuisiän harrastustahan selit

tivät parhaiten juuri aikuisiän elinoloja kuvaavat tekijät. 

Lapsuutta ja nuoruutta kuvaavien sosialisaatiotekijöiden olisi 

siis vastaavasti voinut olettaa korreloivan senhetkisiin lii

kuntaharrastuksiin. Näin ei kuitenkaan tapahtunut, joten tyt

töjen nuoruusiän harrastusta selittävät ilmeisesti muut tekijät. 

Paikkakuntakohtaisilla tekijöillä on nähtävästi oma osuutensa. 

Niidenhän todettiin korreloivan juuri naisten lajiharrastukseen, 

tosin aikuisiässä. Korrelaatioiden tarkastelu kuitenkin osoit

ti, että ainoastaan hiihdossa ja kävelylenkkeilyssä paikkakun

takohtaiset tekijät olivat merkitsevässä yhteydessä nuoruuden 

harrastukseen. Pyöräilyn ja naisvoimistelun harrastusta nuoruu

dessa ei sen sijaan tämän tutkimuksen perusteella pystytty se

littämään. Kuten edellä jo todettiin, nyt tutkituilla muuttu

jilla voitiin selittää selvästi paremmin miesten kuin naisten 

aikuisiän 1 i ikuntaharrastuks ia. Sama tulos ri-äyttäisi pitävän paik

kansa myös nuoruusajan liikuntaharrastuksia tutkittaessa. 
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Naisten aikuisiän liikuntaharrastuksen kokonaismäärää se

littävää yhtenäista mallia ei voitu lainkaan muodostaa. Lii

kuntaan käytettyä aikaa selitettäessä tulos vastasi pääpiirteis

sään lajiharrastuksesta saatua mallia (kuvio 35). Sosiali

saatiotekijät ja nuoruusajan harrastus korreloivat toisiinsa 

heikosti ja alkuperäiset yhteydet säilyivät vakiointien jälkeen

kin. Liikuntaharrastuksen useutta selitettäessä sen sijaan 

harrastusmuuttujien välinen korrelaatio osoittautui näennäiseksi, 

sillä sosialisaatiotekijöiden huomioon ottaminen hävitti merkit

sevän yhteyden nuoruuden urheiluseurajäsenyyden ja aikuisiän 

harrastuksen väliltä. Tässä kohdin tul6s muistutti miesten 

kokonaisliikuntaharrastusta kuvannutta mallia (kuvio 34). 

Kokonaisliikuntaharrastusta selitettäessä epäjohdonmukai

suutta aiheutti erityisesti nuoruuden harrastustoimintaa kuvaa

vien muuttujien vaihtelu. Kun nuoruuden liikunnasta ei ollut 

käytettävissä harrastuksen kokonaismäärää kuvaavaa muuttujaa, 

tuli selitysmalleihin mukaan varsin kirjava harrastusmuuttujien 

joukko. Tilanne muodostui tällöin täysin erilaiseksi yksittäi

siin liikuntamuotoihin verrattuna, joissa voitiin tarkastella 

saman harrastuksen jatkuvuutta nuoruudesta aikuisikään. 

Sama ero nuoruusiän kokonaisliikuntaharrastusta ja yksit

täisten liikuntamuotojen harrastusta kuvaavien muuttujien kesken 

oli ilmeisesti syynä myös siihen, että miestenkin ryhmässä se

litysmallit erosivat toisistaan. Lajiharrastustahan selittivät 

sekä sosialisaatiotekijät että aikaisempi harrastus hypoteesi 

2:n mukaisesti (kuvio 33). Liikuntaharrastuksen kokonaismäärään 

sen sijaan olivat suorassa yhteydessä ainoastaan sosialisaatio

tekijät (kuvio 34). Tämä johtunee juuri nuoruuden harrastuksia 

kuvanneiden muuttujien puutteellisuudesta. Toisaalta sosiali

saatiotekijät kuvasivat nimenomaan kodin, koulun ja toveripiirin 

yleistä asennoitumista liikuntaan, joten ne ilmeisesti myös se

littävät paremmin aikuisiän yleistä liikuntaharrastusta kuin 

jonkin spesifin liikuntamuodon harrastusta. 

Sosialisaatiotekijöiden yleisten vaikutusten ohella selvi

tettiin myös jossain määrin sitä, mikä merkitys liikuntaan so

siaalistumisessa on mallioppimisella, ·mikä vahvistamisella. Sa

maan tapaan on mallien ja vahvistamisen merkitystä nuorten lii

kuntaan sosiaalistumisessa selvitellyt aikaisemmin Patriksson 

(1979). Vaikka mittaamismenetelmä oli karkea ja validiteetiltaan 

epävarma, eikä mallien ja vahvistamisen jyrkkä erottelu tällä 
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tavalla liene tarkoituksenmukaistakaan, voidaan tämän ongelman 

tutkimista pitää tärkeänä sikäli, että se on askel varsinaisen 

sosialisaatiotutkimuksen suuntaari. Kun tämän tutkimuksen muvt 

muuttujat kuvasivat lähinnä ympäristötekijöiden rakennetta, 

antoivat vahvistamis�a ja malleja ilmentäneet muuttujat hieman 

tietoa itse vaikutusprosessista. 

Sekä lapsuudenkodin että toveripiirin vaikutukset osoittau-

tµivat varsin sukupuolispesifeiksi. Isällä ja veljillä ei näyt

tänyt olevan lainkaan yhteyttä naisten aikuisiän harrastuksiin 

ja poikaystäviä kuvanneista öminaisuuksistakin vain yksi korreloi 

merkitsevästi naisten harrastuksiin. Vastaavasti tyttöystä-

viä kuvanneista muuttujista ei yksikään korreloinut miesten har

ras�uksiin ja äidin kiinnostuksella liikuntaa kohtaan oli yksi 

merkitsevä yhteys miesten liikuntaharrastuksen kokonaismäärään. 

Ainoan poikkeuksen muodosti sisarten antama kannustus, jolla 

oli yhteyttä sekä naisten että miesten harrastuksiin. 

Vanhempien vaikutus näytti kanavoituvan pääasiassa kiin

nostuksen ja vahvistamisen kautta. Aktiivisilla malleilla ei 

sen sijaan ollut yhtään merkitsevää korrelaatiota aikuisiän 

liikuntaharrastuksen kokonaismäärään. Vanhempien esimerkkikäyt

täytyminen ei siis ainakaan pitkällä tähtäyksellä näytä vai

kuttavan lasten harrastuksiin niin voimakkaasti kuin kannustus 

ja yleensä suhtautuminen lasten omiin harrastuksiin. Sen 

sijaan sisarusten tarjoamilla malleilla oli merkitystä liikunta

harrastuksen kokonaismäärän: ,kannalta. Hypoteesi 3 :n mukaan ole

tettiin vanhempien kiinnostuksen liikuntaa kohtaan selittävän 

merkitsevästi aikuisiän harrastustoimintaa samaa sukupuolta 

olevien kesken. Hypoteesi saikin tukea, mutta sitä on syytä 

laajentaa, sillä myös vahvistaminen korreloi liikuntaharrastuk

sen kokonaismäärään samaa sukupuolta olevien kesken. Hypoteesi 

5 ei näin ollen saanut vahvistusta, sillä äidin kannustus oli 

yhteydessä vain naisten liikuntaharrastukseen. Ltsäksi sisar

ten kiinnostus ja kannustus selitti naisten sekä veljien ja 

sisarten-kannustus miesten aikuisiän liikuntaharrastusta. 
Yksittäisten liikuntamuotojen harrastusta tarkasteltaessa 

tulokset poikkesivat eräiltä osin liikuntaharrastuksen kokonais

määrästä. Naisten lajiharrastukseen ei kodilla ollut yhtä 

selvää yhteyttä kuin kokonaismäärään. Miehillä korostui 
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jälleen erityisesti veljien vaikutus, joskin myös isällä oli 

merkitystä varsinkin painonnostoharrastuksen kannalta. Miesten 

painonnosto- ja kuntokouluharrastus näyttäisi tämän perusteella 

olevan voimakkaasti sidoksissa sukupuolirooliin. Tulkintaa tu

kee hyvin myös se, että painonnosto oli ainoa harrastus, jo

hon isän aktiivisella mallilla oli merkitsevä korrelaatio. 

Toveripiiriä kuvanneiden muuttujien selitysosuus oli ko

tia vähäisempi. Lisäksi mallien ja vahvistamisen keskinäiset 

suhteet olivat osin päinvastaiset kuin kodin vaikutuksia tar

kasteltaessa. Liikuntaharrastuksen kokonaismäärään korreloi 

naisten ryhmässä samaa sukupuolta olleiden tovereiden kiinnos

tus sekä mallioppiminen. Miesten ryhmässä ei merkitseviä yh

teyksiä esiintynyt lainkaan ja yhteydet lajiharrastukseenkin 

olivat vähäisiä. Naisten ryhmässä sen sijaan toveripiiri selit

ti lajiharrastusta kotia paremmin ja erityisesti uintiin oli 

samaa sukupuolta olleilla tovereilla vaikutusta. Lisäksi voi

tiin todeta, että toveripiirin vaikutuksessa malleilla, siis 

ystävien omakohtaisella osallistumisella, oli suhteellisesti 

enemmän merkitystä kuin kodin vaikutuksessa. Hypoteesi 4 näyt

ti siis saavan vahvistusta ainakin naisten ryhmässä. Esi

merkiksi sosiaalista osallistumista vaativaan lentopalloon pe

rehdyttäessä tuntui nimenomaan ystävien aktiivisella osanotol

la, ei niinkään verbaalisella kannustuksella, olevan merkitystä. 

11.3. Aikuisiän elinoloja kuvaavat tekijät 

Lapsuutta ja nuoruutta kuvaavien muuttujien lisäksi tutkittiin 

joidenkin aikuisiän elinoloja kuvaavien muuttujien yhteyttä 

liikuntaharrastuks�in (ongelma 5). Tällä tavoin pyrittiin saa

maan selville, mikä on lapsuus- ja nuoruusvaiheen merkitys ai

kuisiän harrastusten kannalta silloin, kun aikuisiän elinolot 

on vakioitu (hypoteesi 8 ja 7). 

Aikuisiän elinoloja kuvaavista muuttujista keskeisimmäksi 

selittäjäksi naisten ryhmässä havaittiin alle kouluikäiset lap

set. Tämä muuttuja korreloi negatiivisesti naisten liikunta-
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harrastuksen kokonaismäärään sekä lentopallon peluuseen. Pie
net lapset näyttivät rajoittavan nimenomaan naisten harrastus
toimintaa. Miesten ryhmässä ei mainittua yhteyttä esiintynyt, 
mikä lienee osoituksena perinteisen roolijaon säilymisestä voi
makkaana perheissä (vrt. esim. Haavio-Mannila 1980) ja sen hei
jastumisesta vapaa-ajan käyttöön (vrt. esim. METELI 1975). 

Muita' keskeisiä naisten liikuntaharrastuksen kokonaismää
r:än selittäjiä olivat työmatkan kulkutapa sekä muuta harrastus
toimintaa kuvaavista muuttujista penkkiurheilu, elokuvissakäyn
ti ja järjestötoiminta. Työmatkan kulku tapa oli mitta-astei
kol taan epämääräinen muuttuja lineaarisiin analyyseihin. Se 
on kuitenkin sikäli kiintoisa, että se kuvaa jossain määrin 
liikuntaharrastusta "ei-perinteisessä" mielessä. Fyysisesti ak
tiivisten liikkumistapojen valitsemistahan voidaan pitäe. harras
tuksen, os0i.tuksena edellyttäen, että kysymyksessä on todella 
valintatilanne, eikä ulkoisten olosuhteiden sanelema välttä
mättömyjs. Naisten kohdalla näyttäisi siis siltä, että tällai
nen jokapäiväisten toimintojen yhteyteen sijoitettu harrastus 
on yhteydessä myös perinteiseen vapaa-ajan liikuntaharrastukseen. 

Penkkiurheilun ja omakohtaisen_ liikuntaharrastuksen väli
nen yhteys selittynee yleisestä kiinnostuksesta urheilua ja 
liikuntaa kohtaan. Samat henkilöt, jotka ylipäätänsä ovat 
kiinnostuneita liikunnasta harrastava't sekä penkkiurheilua ,että 
omakohtaista liikuntaa todennäköisesti useammin kuin henkilöt, 
jotka eivät ole lainkaan kiinnostuneita siitä tai suhtautuvat 
siihen jopa vastenmielisesti. Tulkintaan voitanee liittää myös 
oletus siitä, että naisten keskuudessa erot suhtautumisessa 
nimenomaan urheiluun lienevät selvemmät kuin miehillä, koska 
mainittu korrelaatio esiintyi ainoastaan naisten ryhmässä. Tä
män aineiston perust_�:_11� ei ki:itenkaan voida tehdä päätelmiä
siitä, lisääkö penkkiur'heilu .. aktiivista liikuntaharrastusta 
tai päinvastoin, vaikka nämäkin mahdollisuudet ovat olemassa. 

Elokuvissakäynni� ja liikuntaharrastuksen väliselle yh
teydelle-on vaikea löytää muuta tulkintaa kuin tietyntyyppisten 
aktiviteettien kasautuminen. Sen sijaan järjestötoiminnan yh
teys omakohtaiseen liikuntaharrastukseen selittynee ainakin 
osaksi siitä, että mukana järjestötoiminnassa olivat myös urhei
lujärjestöt. 

Yksittäisten liikuntamuotojen harrastusta selitettäessä 
löytyi naisten ryhmässä, edellä jo mainitun lentopallon ohella, 
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merkitseviä yhteyksiä ainoastaan hiihtoharrastukseen. Siihen 

korreloivat aviopuolison omakohtainen. harrastus, sosioekonominen 

asema, ikä sekä kodin etäisyys pallokentästä. Kun aviopuolison 

harrastus korreloi nimenomaan hiihtoharrastukseen, näyttäisi 

juuri yhteisillä hiihtolenkeillä olevan�merkitystä perheliikun

nan kannalta. 

Hiihto osoittautui myös yleisemmäksi ylempiin yhteiskunta

luokkiin kuuluvissa perheissä kuin alemmissa yh.teiskuntaluokissa:. 

Tältä osin tulokset vastasivat aikaisemmin tehtyjä havaintoja. 

siitä, että ulkona tapahtuva kuntoliikunta on ominaista nimen

omaan ylemmille yhteiskuntaluokille (ks. METELI 1975). Iän yh

teys hiihtoharrastukseen saattaa tuntua oudolta, kun vastaajien 

ikä vaihteli vain 26-32 vuoden välillä ja kun tulos osoitti 

nimenomaan iältään vanhempien henkilöiden harrastavan nuorempia 

yleisemmin hiihtoa. Myös tältä osin tulokset kuitenkin vastaa

vat muita havaintoja (Telama & Laakso 1978). Selitykseksi on 

esitetty toisaalta liikuntaharrastuksen uudelleen lisääntymistä 

yleensä tässä ikävaiheessa, lasten kasvaessa ja elimistön ensim

mäisten rappeutumisoireiden ilmaantuess� sekä toisaalta sukupol

ven vaihtumisen aikaansaamaa py�yvää muuto�ta hiihtoharrastuk

sessa Suomessa. Korrelaatio, jonka mukaan lyhyt matka harjoi

tuskentälle on yhteydessä runsaaseen hiihtoharrastukseen saat

taa olla osoituksena kaupunginosien ja siihen liittyneenä erilai

sessa sosiaalisessa asemassa olevien välisistä eroista liikun

tapalvelujen saavutettavuudessa. 

Miehillä keskeisin selittäjä oli paikkakunnalla asuttu ai

ka. Kauan paikkakunnalla asuneet harrastivat liikuntaa toden

näköisemmin kuin paikkakunnalle heitä myöhemmin muuttaneet. 

Heinilä (1959) on havainnut saman ilmiön ja tulkinnut sen viit

taavan "ryhmäjäsenyyksien ja toverisiteiden puuttumiseen", josta 

yhtenä osoituksena on "tulokkaiden" vähäisempi kuuluminen.urhei

luseuraan. SosiaalisilJa suhteilla lieneekin merkitystä tässä 

suhteessa, mutta paikkakuntaa vaihtaneiden vähäisempään harras

tusaktiivisuuteen ovat ilmeisesti yhteydessä muutkin tekijät. 

Esimerkiksi tottumukset käyttää tiettyjä liikuntapaikkoja vai

kuttanevat osallistumiseen, vaikka etäisyys liikuntapaikoille 
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sinänsä näyttikin selittävän liikuntaharrastusta varsin vähän. 
Lisäksi muuttamisen vaikutukset sosiaaliseen osallistumiseen 
yleensä on todettu riippuviksi mm. koulutuksesta ja ammatista 
sekä lähtöoloista (Kultalahti 1972). 

Muut liikuntaharrastuksen kokonaismäärää selittäneet te
kijät miehillä olivat ajankäyttöön liittyviä muuttujia. Ulkp
töiden kor:relaatio aktiiviseen liikuntaharrastukseen selittynee 
samoin perustein kuin naisten työmatkatkin. Kysymyksessä lienee 
a:i.nakin osaksi liikuntaharrastukse� muoto, liikunnan harrastami
n� ei-urheilullisell,a tavalla. Kyläily ja vieraiden vastaan
otto 1korreloi liikuntaharrastukseen osaksi paikkakunnalla as�tun 
ajan välityksellä. Kauan paikkakunnalla asuneiden sosiaaliset 
suhteet ovat vakiintuneemmat kuin myöhemmin muuttaneilla, Lop
puosaa korrelaatiosta on vaikea selittää muuten kuin tietynlais
ten aktiivisten harrastusten kasautumisena tai tiettyjen henkilöi
den systemaattisen yliarvioinnin aiheuttamana virhetekijänä. 
Sama koskee myös liikuntaharrastuksen korrelaatiota omakohtai
siin taideharrastuksiin. 

Yksittäisistä liiku�tamuodoista ainoastaan pöytätennishar
rastukseen korreloi vanhimman lapsen ikä siten, että lasten ol
lessa vielä nuoria, oli miesten pöytätennisharrastus yleisempää 
kuin lasten ollessa vanhempia. Jo aikaisemmin todettiin, et
teivät pienet lapset rajoita isien ha�rastustoimintaa. Sen,si
jaan hieman vanhempien lasten olemassa'plo tuntui rajoittavan 
isän osallistumista nimenomaan pöytätenniksen peluuseen. 

Kun sitten tarkasteltiin lapsuus- ja nuoruusvaihetta"kuvan
neita kehitystekijöitä suhteessa aikuisiän. elinoloihin, todet
tiin kasvuym�ätistÖ', varsin merkityksellis,(llksi. Liikuntaharras
tuksen kokonaismäärään vaikuttivat sekä kasvuympäri�tö että 
aikuisiän elinolot. Liikuntaharrastuksen kannalta myönteinen 
lapsuus- ja nuoruusympäristö ei sinänsä näytä aikaansaavan 
aikuisikään asti jatkuvaa liikuntaharrastusta, jos aikuisiän 
elinolot eivät ole suotuisat, Mutta myöskään aikuisiän merki
tystä ei pidä yliarvioida, sillä ilman lapsuus- ja nuoruusvai
heen myönteisiä liikuntakokemuksia liikuntaharrastus ei näytä 
yleensä toteutuvan hyvissäkään olosuhteissa. Molempia tekijöitä 
tarvitaan, jotta voidaan ennakoida keskimääräistä todennäköi
sempää aikuisiän harrastusta. Hypoteesi 4 esitti asiasta vain 
toisen puolen ja 'piti siltä osin paikkansa korostaen lapsuuden 
ja nuoruuden liikuntakokemusten (myös liikuntakasvatuksen) 
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tärkeyttä. Empiiriset havainnot täydensivät kuitenkin koko
naiskuvaa siten, että myös aikuisiän osuus korostui. On syytä 

tuoda esiin myös korrelatiivisen tuloksen toinen pää. Molem
pien tekijöiden välttämättömyys merkitsee myös sitä, että vasta 
kummankin vaikuttaessa negatiivisesti, jää harrastustodennäköi
syys keskimääräistä pienemmäksi. Liikunnallisesti "ankea" lap
suus ei siis sinänsä "tuomitse" ketään elinkimtisesti iiassiivi

seksi, eivätkä vaikeatkaan elinolot sinänsä ehkäise harrastuk
sen toteutumista. 

Edellä kuvattu tulos piti paikkansa sekä naisten että mies

ten liikuntaharrastuksen kokonaismäärää. tarkasteltaessa. Li
säksi miesten lajiharrastuksista kävely, painonnosto ja pöytä

tennis sekä naisilla hiihto näyttivät olevan riippuvaisia sekä 

�asvuympäristöst�, että aikuisiän elinoloista. Sen sijaan 
kaikki muut tutkitut naisten liikuntamuodot sekä miesten hiihto

harrastus korostivat kasvuympäristön merkitystä. Myönteiset 
liikuntakokemukset lapsuudessa ja nuoru�dessa näyttivät olevan 
lähes välttämättömiä näiden lajien aikuisiän harrastuksen kan
nalta. 

Toimihenkilöihin ja johtajiin kuuluvat miehet harrastivat 
tosin enemmän hiihtoa kuin työväestöön kuuluvat miehet. Rat

kaisevinta hiihtoharrastuksen kannalta oli kuitenkin se, millai
nen koulutus, millainen lapsuudenkoti ja millainen toveripiiri 

oli ollut sekä erityisesti se, oliko hiihtoharrastus opittu jo 

nuoruusiässä. Aikuisiän ammattiasema sinänsä osoittautui näi
den tekijöiden rinnalla merkityksettömäksi. Hiihtoharrastuksen 

kehittymisessä onkin kysymys, ei ainoastaan lapsuuden ja nuo,

ruuden liikuntakasvatuksen vaikutuksista, vaan laajemminkin so

siaalistumisesta tiettyyn elämäntapaan, johon myös hiihtoharras

tus kuuluu osana. 

Myös naisten kotivoimisteluharrastusta selitti parhai-
ten �asvuympäristö� vaikka yhteydet alkujaankin olivat vähäiset 

ja vaikeasti tulkittavat. Kysymys on tässäkin tapauksessa ylei

semmästä sosiaalistumisprosessista, johon myös kotivoimistelu 
liittyy. Kuten naisten hiihtoharrastuksessakin, oli aikuisiän 
elinoloilla jonkin verran merkitystä myös kotivoimistelun 
kannalta silloin, kun kasvuympärist� oli ollut täysin negatii
vinen. 
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Naisvoimistelu�1rastusta sen !'S1Jaan selitti,
ristiintaulukoitaessa merkitsevästi ainoastaan �as-
vuympäristö. Lapsuudenkodista ja koulusta saadut liikunta
kokemukset sekä naisvoimisteluh.arrastuksen omaksuminen jo nuo
r-uudessa olivat ratkaisevat tekijät aikuisiän h.arrastuksen 
kannalta. Tulos korostaa naisvoimistelun erikoislaatuista ase
maa liikuntakulttuurissamme. Siih.en kerran kasvanutta eivät 
pienet l.'apsetkaan näytä eh.käisevän h.arrastamasta, mutta toisaal
t'a naisvoimistelua ei ole niinkään helppo omaksua enää aikuis
iässä, jos varhaisem�at kokemukset puuttuvat. 

'Uintiharrastuksen osalta tilanne oli sama, joskin siinä 
tulivat esiin mjös liikuntasuunnitteluun liittyvät kysymykset. 

, 
. 

Kotoa ja toveripiiristä saadut vaikutteet sekä ennen kaikkea 
viimeistään nuoruudessa omaksuttu harrastus (ja uimataito) oli
va ! ratkaisevia tekijöitä aikuisiän harrastuksen kannalta. 
Niinpä myönteisessä uintiympäristössä kasvaneet harrastivat ai
kuisenakin uintia olosuh.teista riippumatta, kun negatiivisten 
kehitystekijöiden vaikutuksessa eläneitä eivät näyttäneet hyvät
kään ulkoiset edellytykset saavan enää aikuisena mukaan. Näin 
siitäkin huolimatta, että yleisesti ottaen kodin etäisyys uima
hallista oli merkitsevä uintiharrastusta selittävä tekijä aikuis
iässä. 

11.4. Metodista tarkastelua 

Tutkimuksen kuvailevassa osassa todettiin, aikuis-
iän liikuntaharrastusta kuvanneiden tulosten vastanneen aikai
semmin tehtyjä havaintoja tai tarkentaneen niitä j op takin osin. 
Tätä on pidet'tävä toisaalta osoituksena liikuntakäyttäytymiseen 
kohdistuneiden mittausten luotettavuudesta. Toisaalta tulos 
merkitsi myös sitä, ettei tutkittu joukko, joka oli koottu Jy
väskylästä, poikennut aina�aan aikuisiän liikuntaharrastuksen 
suhteen olennaisesti vastaavanikäisestä suomalaisesta kaupunki
laisväestöstä yleensä. 
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Selittävien muuttuiien mittaaminen osoittautuikin seli
tettäviä muuttujia ongelmallisemmaksi. 'fietoj enkeruu suoritet
tiin retrospektiivista haastattelua käyttäen ja tätä menetelmää 
on arvosteltu erityisesti heikon validiteetin vuoksi (Galtung 
1967). Varmuudella ei voidakaan sanoa, kuinka tarkasti anne
tut vastaukset vastaavat vuosien takaisia todellisia tapahtumia. 
Lapsuudenkotia ja koulutusta kuvanneiden muuttujien korrelaa ti.ot 
osoittivat, etteivät vastaajat olleet pystyneet kohdistamaan 
arvioitaan yksityiskohtiin, vaan olivat arvioineet kokonaisuuk
sia. Lapsuudenkotia kuvattaessa korrelaatiot muodostuivat hen
kilöittäin, joskin erottelua kiinnostuksen, harrastuksen ja kan
nustuksen kesken esiintyi jonkin verran mallivaikutusta'ja vah
vistamista tutkittaessa. Koulutusmuuttujien korrelaatiot taas 
osoittivat, ettei erotteluja eri koulumuotojen suhteen, lukiota 
lukuunottamatta, oltu juuri pystytty tekemään. 

Kun reliabiliteettimittaukset ainak�n liikunnanopiskelijoil
la osoittivat pääpiirteissään hyvää toistettavuutta (ks. myös 
Laakso 1976), voidaan todeta, että vastaajien mielikuvat lapsuu
desta ja nuoruudesta ovat suhteellisen pysyviä. Näiden mieli
kuvien ja todellisuuden väliset vastaavuudet muodostavat ongel
man, mutta eivät liene sittenkään tämän tutkimuksen kannalta 
ehdottoman ratkaisevia. Voidaan nimittäin olettaa, että aikuis
iän käyttäytymiseen vaikuttavatkin juuri ne mielikuvat, jotka 
henkilöllä on, eivätkä niinkään tosiasialliset tapahtumat. Toi
saalta myös aikuisiän liikuntakäyttäytyminen ja aikuisikään 
liittyvät liikuntakokemukset saattavat vaikuttaa lapsuus- ja 
nuoruusaikaa koskeviin muistikuviin. Jatkotutkimuksissa tuli
sikin päästä myös tosiasiatietojen mittaamiseen ja se onnistu
nee vain pitkittäisseurannan avulla. Tämän tutkimuksen tulok
sia voitanee tällöin käyttää apuna tutkimuskohdetta rajattaessa. 

Retrospektiivisella menetelmällä suoritettujen mittausten 
ohella käytettiin selittävinä muuttujina myös paikkakuntakoh
taisia tilastotietoja. Näitä tietoja voidaan pitää mittaus
teknisesti erittäin luotettavina, mutta muuttujien teoreettinen 
merkitys liikuntaharrastuksen kehittymisen' kannalta saattaa 
eräin osin olla epäselvä. Tuloksia tulkittiinkin osittain 
väljästi esimerkiksi siten, että paikkakunnan menestymisen jossa
kin liikuntalaJissa katsottiin heijastavan ohjatun liikuntatoi
minnan asemaa paikkakunnalla yleensä. Jatkossa tällaiset tul
kinnat tulisi voida empiirisesti todentaa paikkakunnittain suo-
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ritettavana ekologisena tutkimuksena (vrt. Kiviaho 1973) sekä 
selvittämällä kontekstuaalianalyyttisesti (Valkonen 1970) niitä 
mekanismeja, joiden välityksellä paikkakunnan liikunnallinen 
i_lmapiiri vaikuttaa yksityisiin asukkaisiin.

Aineiston analysoinnissa turvauduttiin suuren muuttuja
joukon vuoksi monimuuttujamenetelmiin. Korrelaatioita, fak-
torianalyysia ja valikoivaa regressioanalyysia käytettiin 
nimenomaan selittävien muuttujien valikoimiseen. Vinosti ja
kautuneet muuttujat jätettiin kuitenkin pois korrelatiivisia 
analyyseja laskettaessa. Samoin selvästi luokitusasteikollis
ten muuttujien yhteyksiä tarkasteltiin taulukoimalla, Järjes
tysasteikolliset muuttujat sen sijaan otettiin mukaan moni
muu_ttuj a-analyyseihin, vaikka ne eivät ahtaasti ottaen kaikkien 
analyysimenetelmien olettamuksia täyttäneetkään, Regressioana
lyyseissa esiintyi jonkin verran keskenään korreloivia selittä
jiä, jotka yleensä aiheuttavat ongelmia tulosten tulkinnassa 
(Konttinen 1970, Sänkiaho 1974). Kun tässä tutkimuksessa 
valikoivaa regressioanalyysia käytettiin pääasiassa muuttuja
joukon supistamiseen, ei tulkintavaik�uksia esiintynyt siinä 
mielessä kuin käytettäessä regressioanalyysia puhtaasti selittä
vänä mallina (Sänkiaho 1974). 

Polkuanalyysinomainen tarkastelu osoittautui hyödyl
liseksi erityisesti sosiaalistavien t�kijöiden ja aikaisem�an 
harrastustoiminnan osuutta selvitettäessä, koska selittävien 
muuttujien välillä oli tällöin riittävästi ajallista 
syvyyttä. Sos iaal istavien tekijöiden keskinäisiä suhteita tut
kittaessa sen sijaan olisi ristiintaulukointi antanut polku
analyysia konkreettisemman tuloksen, mutta aineiston pienuus 
haittasi moni_suuntais ia taulukointej a. Kaikkien muut tuj aryhmien 
tarkastelussa osoittautui polkuanalyysi liian hankalaksi. Eri 
muuttujaryhmien oletettuja yhteyksiä kuvaamaan rakennettiin 
ennakolta useita hypoteettisia polkumalleja, joita sitten py
rittiin empiirisesti testaamaan. Lopullisista malleista muodos
tui kuitenkin niin mutkikkaita ja vaikeasti tulkittavia, että 
lopulta päädyttiin valikoivaan regressioanalyy�iin. Sen avul-
la pystyttiin selittämään 7.9-40.7 % selitettävien muuttujien va
riansseista ja näin saatiin yleiskuva keskeisimmistä kaikkien 
muuttujaryhmien selitysyhteyksistä. 
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Edellä jo viitattiin taulukointimenetelmien konkreettisuu
teen. Erityisesti lapsuuden ja nuoruuden �asvuympäristöä kuvan
neiden muuttujien ja aikuisiän ympäristötekijöiden selitysvoimaa 

kuvattaessa osoittautui ristiintaulukointi hedelmällisimmäksi 

tarkastelutavaksi. Kun selittävien muuttujien välille ei voi

tu olettaa kausaalisuhdetta, ei myöskään voitu toteuttaa pol
kuanalyysia, vaan päädyttiin taulukointeihin. Konkreettisuuten

sa lisäksi taulukoinnit toivat esiin useita yhdysvaikutuksen 
kaltaisia täsmennyksiä (ks. esim. Valkonen 1971), jotka korre

latiivisia menetelmiä käytettäessä oliiivat jääneet havaitse
matta. 

Tavanomaisten variaabelikeskeisten menetelmien rinnalla 
kokeiltiin myös diskriminanssianalyysiin pohjautuvaa luokitte
lua sekä näin poimittujen tapausten case-tyyppistä kuvausta. 
Diskriminanssianalyysin sijasta olisi toki voitu käyttää mui
takin menetelmiä tyyppitapausten etsimis�en. Nyt käytetty me

netelmä osoittautui kuitenkin taloudelliseksi, kun tarkoituk
sena oli välttää jo esitettyjen tulosten toistaminen ja edetä 
mahdollisimman nopeasti itse tapauskertomuksiin. Ongelman muo
dosti lähinnä se, etteivät diskriminanssianalyysin antamat tu

lokset kaikilta osin vastanneet muilla menetelmillä saatuja 
tuloksia. Tulosten erilaisuuteen vaikuttivat toisaalta se, et
tä diskriminanssianalyysiin otettiin mukaan vain ääriryhmät: 
säännölliset harrastajat ja harrastamattomat, sekä toisaalta se, 

että diskriminanssianalyysissa käytettiin 400 hengen harkittua 
näytettä 288 hengen satunnaisnäytteen sijasta. Näin varmis
tettiin harrastajien ja harrastamattomien erilaisuus sekä ta

pausten riittävyys kummassakin ryhmässä. Samalla tutkittu jouk
ko muodostui kuitenkin erilaiseksi satunnaisnäytteeseen verrat
tuna. Mikäli eron olisi aiheuttanut ensi sijaisesti tarkaste
lun keskittyminen ääriryhmiin ja kohtalaisesti liikuntaa har
rastaneiden poisjäämiseen, olisi se kertonut siitä, etteivät 

selitettävien muuttujien ja aikuisiän liikuntaharrastuksen väli
set yhteydet ole täysin suoraviivaisia. Jos tulosten epäjohdon

mukaisuuden olisi saanut aikaan pääasiassa harkitun ja satunnai
sen näytteen eroavuudet, olisi syy suurimmaksi osaksi menetel

mällisessä epätarkkuudessa. Tulos johtunee osittain kummasta
kin tekijästä ja kuvannee siten toisaalta retrospektiivisen mit-



taamismenetelmän validiteettiongelmia, toisaalta ilmiöiden välis
ten suhteiden muutoksia, kun tutkittavaa joukkoa rajataan riip
puvan muuttujan suunnassa. Tärkeimmät riippuvuudethan säilyi
vät samanlaisina, vain selittäjien järjestys muuttui, kun koh
.talaisesti liikuntaa harrastaneet jätettiin tarkastelun ulko
puolelle. 

Täinän tutkimuksen diskriminanssianalyysin pääasiallinen ta
voi,te, uudelleenluokitus, sen sijaan toteutui hyvin. Tyyppita
paukset osoittautuivat selkeästi kuvattaviksi ja poikkeavillekin 
tapauksille pystyttiin yksilökohtaisten case-kuvausten avulla 
löytämään selityksiä. Tapauskuvausten käyttö sinänsä tuki nii
tä 'myönteisiä havaintoja, joita viime aikoina on muutenkin saa
tu-case-kuvausten ja muun "pehmeän" aineiston käytöstä käyttäy
tymis-yhteiskuntatieteellisissä tutkimuksissa (ks. Eskola & Kort
teinen & Roos 1978, Hendry 1978, Lazarsfeld 1972; ks. myös Te
lama & Vuolle & Laakso 1981). 

11.5. Jatkotoimenpiteitä 

Tämä tutkimus �li luonteeltaan selitysyhteyksiä kartoit-
tava. Sen tarkoituksena olikif r �:sellaisten yhteyksierr löy
täminen, joiden avulla tulevaa liikmitaharrastuksen kehittymi""." 

seen kohdistuvaa tutkimustoimintaa voitaisiin suunnata. Vaikka 
tulokset sisältävät sellaisenaankin informaatiota, jota voidaan 
käyttää hyväksi käytännön liikuntatoiminnassa, on syytä tarkas
tella erityisesti sitä, mitä merkitystä nyt saaduilla tiedoilla 
on jatkotutkimusten kannalta, 

Liikuntaharrastuksen jatkuvuuden tutkiminen on keskeinen ky
symys, paitsi liikuntakasvatuksen evaluoinnin kannalta, myös 
koko liikuntakulttuuria ajatellen. Tässä mielessä nyt saadut 
tuloksAt antoivat suuntaviivoja lähinnä yksittäisten liikunta
muotojen- harrastuksesta. Aikuisiässä harrastetaan niin tämän 
tutkimuksen kuin viimeaikaisten muidenkin tietojen (ks. esim. 
Laakso & Telama 198rJ perusteella varsin harvoja liikuntamuoto
ja. Harrastusmuotojen lisääminen perinteisten kuntoliikunta
muotojen, hiihdon, lenkkeilyn, pyöräilyn ja uinnin rinnalle, 
olisikin yksi liikuntakasvatuksen ja koko liikuntatoiminnan ta-
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voite. Toisaalta nyt saatujen tulosten perusteella nimeno�aan 
hiihdon, kävelyn, naisvoimistelun, pyöräilyn ja uinnin harras
taminen aikuisiässä oli ri:;i.ppuvainen saman lajin omaksumisesta 
jo lapsuudessa tai viimeistään nuoruudessa. Uusien harrastajien 
mukaansaaminen varhaisvaiheessa lisäisi todennäköisesti myös 
harrastajamääriä aikuisiässä. 

Jatkotutkimusten kannalta kiintoisa kohde liikuntaharras
tuksen jatkuvuuden kannalta olisi pitkittäistutkimusten käynnis
täminen, koska vain siten saataisiin ·selville kriittiset kohdat 
ja syyt liikuntaharrastuksen jatkumatt6muudeile. Liikuntaharras
tuksen kokonaismäärää,joka tässä tutkimuksessa jäi menetelmäl
lisistä syistä epäselväksi, pyritään selvittämään seutantatut
kimuksena parhaillaan käynnissä olevassa Nuorten terveystapa
tutkimuksessa (Ahlström Jm. 19��), mutta myös-lajiharrkstuk-
sen jatkuvuutta ja siihen liittyviä tekijöitä olisi syytä tutkia 
tarkemmin seurannan avulla. 

Lisäksi tulisi _tarkastella liikuntaharrastuksen jatkuvuut
ta yksilön sisäisenä prosessina. Ilmiharrastuksessa havaitut 
muutokset. saattavat ilmentää monenlaisia muutoksia arvostuksissa, 
asenteissa, normeissa ja motiiveissa, Koko liikunta-käsitteen 
merkityssisältö voi olla erilainen aikuisiässä lapsuuteen ja nuo
ruuteen verrattuna. Käynnissä olevat liikunnan motivaatiotutki
mukset (Silvennoinen 1979, Telama & Vuolle & Laakso 1981) valai
sevat ongelmaa tietyltä karinalta, mutta harrastuksen sisäisty
miseen liittyvien psyykkisten tekijöiden selvittäminen vaatisi 
runsaasti psykologiseen teoriaan perustuvaa tutkimusta. 

Myös tiedoissa ja taidoissa tapahtuvien muutosten yhteydet 
harrastuskäyttäytymiseen kaipaisivat lisäselvitystä. Tietojen 
merkitystä korostaa liikuntaan liittyvän tietomäärän nopea kas
vu. Taidot taas ovat keskeisiä paitsi harrasnuksen perusedel
lytyksinä (esim. uimataito) myös siksi, että ne lisäävät 
mahdollisuuksia onnistumisen ja menestyksen kokemiseen. Täl
laisten_ kokemusten saamista on pidetty keskeisenä kaikessa 
tavoitteisessa oppimisessa (esim. Herrmann 1960, Takala & 
Takala 1980), mutta liikunnassa sillä lienee tavanomaistakin 
tärkeämpi osuus. 
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Sosiaalistavien tekijöiden osuutta tutkittiin tässä yhtey
dessä varsin staattisesti. Sosiaalistumisessa, niin myös lii
kuntaharrastukseen kasvamisessa, on itse asiassa kysymys proses
�ista, jonka eri yaiheiden selvittämine_n vaatisi nykyistä yksi.;. 
tyiskohtaisempia tutkimuksia. 

Läht9kohtana voisivat tällöin olla persoonallisuuden
kehity�sen yleiset lainalaisuudet (ks. esim. Herrmann 1960), 
mutta myös nykyistä yksityis�ohtaisemmat olettamukset niistä 

�9siaalipsykologisista mekanis�eis�a, joiden kautta sosiaalis
tavat tekijät yksilöön vaikuttavat. Esimerkiksi Bronfenbr·ennerin 
(1979) esittämät hypoteesit lähiympäristön yhteyksistä inhimil-. 
liieen kehitykseen tarjoaisivat yhden käyttökelpoisen lähesty
·mistavan harrastuksenkin kehittymistä kuvattaessa.

Koti osoittautui tämän-tutkimuksen perusteella erityises
ti naisten liikuntaharrastuksen kannalta tärkeimmäksi sosiaa
listavaksi tekijäksi, mutta myös miesten harrastustoiminnan ;, 
kehittymiseen oli koti vaikuttanut merkittävästi. Vaikutukset 
<;>livat selvimmät samaa sukupuolta olevien keske_n ja lisäksi
vahvistaminen näytti perheen piirissä vaikuttavan yleensä 
mallioppimista tehokkaammin eräitä'yksittäisiä liikuntamuotoja 
lukuunottamatta .. Isien ja veljien kannustus ja rohkaisu 
liikuntaart näyttää edesauttavan poik�lasten liikuntaharra�tuk
sen kehittymistä, äitien ja sisarten1kannustava asennoituminen 
taas erityisesti tyttöjen liikunnallisuutta. Kodin sosioekono
minen asema ei sinänsä näyttänyt olevan yhteydessä lapsen 
myöhempään liikuntaharrastukseen, mutta siihen liittyvät elämän
tapatekijät näkyvät myös liikuntaharrastuksen laadussa. Eri
tyisesti hiihto, kävely ja pyöräily osoittautuivat lajeiksi, 
jotka ovat tyypillisesti yhteydessä ylempien yhtei�kuntaluok
kien elämäntapaan. Kotivoimistelu näyttäisi niin ikään liit
tyvän tietyntyyppiseen arvomaailmaan. 

Siitä, miten liikuntaharrastuksen kehittyminen liittyy per
heen elämäntapaan, millä tavalla mallit syntyvät, miten lii
kuntaharrastuksia jokapäiväisessä elämässä vahvistetaan ja 
missä määrin harrastusten kehittyminen ylipäätänsä on tietoi-
sen ohjauksen tulosta (Siren-Tiusanen 1978, Takala & Takala 
1980),.tarvittaisiin perhekohtaisia haastattelu- ja havainnointi-



227 

tutkimuksia. Perheen osuutta liikuntakasvatuksessa tulisi 

yleensäkin korostaa nykyistä enemmän ja koululiikunnankin ta voit

teena voitaisiin pitää, ei vain omakohtaisen liikuntaharrastuksen 

jatkumista aikuisikään, vaan myös liikuntamyönteisten kasvatus

asenteiden, -tietojen ja -taitojen kehittymistä, seuraavan 

sukupolven kasvattamiseksi liikuntaan. 

Miesten ryhmässä myös koululla oli vaikutusta aikuisiän 

liikuntaharrastukseen. Erityisesti koulussa järjestetyllä va

paaehtoisella liikuntakerhotoirninnalla · näyttäisi olevan merki

tystä harrastustoiminnan kehittymisen kannalta. Koulujenväliset 

kilpailut sen sijaan saattavat olla negatiivisessa yhteydessä 

ainakin tietyntyyppisiin liikuntaharrastuksiin. Myönteiset 

kokemukset koulun liikuntatunneista ovat tärkeitä poikien myö

hemmän harrastustoiminnan kannalta ja koulutus sinänsä näyttää 

edistävän ainakin hiihtoharrastusta. Ko_ulutuksen yhteys lii

kuntaharrastukseen on tullut esiin myös muissa viimeaikaisissa 

tutkimuksissa (esim. Laakso 1979b) ja kaipaisi tarkempaa selvi

tystä. Osa koulutuksen ja aikuisiän liikuntaharrastuksen väli

sestä riippuvuudesta liittyy ilmeisesti edellä todettuun käsi

tykseen liikuntaharrastuksista elämäntavan osana. Osa sen si

jaan saattaa olla koulutuksen mukanaantuoman yleisen aktiivi

suuden, useampivuotisen liikuntakasvatuksen tai jopa liikunnan 

aineenopettajan aikaansaamaa liikuntaharrastuksen lisäystä. Muu

tenkin tulisi koulun liikuntakasvatuksen vaikutuksia tutkittaes

sa päästä tutkimaan itse liikuntakasvatustoimenpiteiden, sisäl

töjen ja menettelyjen yhteyttä harrastustoiminnan muodostumiseen. 

Toveripiirin merkitys aikuisiän liikuntaharrastuksen kan

nalta osoittautui tämän tutkimuksen perusteella vähäiseksi. 

Koska toveripiirillä kuitenkin tietyssä ikävaiheessa on huomat

tava vaikutus nuoren senhetkiseen arvomaailmaan (ks. esim. Aalto 

1975, Toukomaa 1971, Mitchell 1980a ja b), olisi syytä selvittää 

myös liikuntaharrastuksen asemaa tässä prosessissa. Tarkoituk

senmukaisinta olisi ilmeisesti kytkeä tällainen selvitys jonkin 

kokonaisvaltaisen nuorisotutkimuksen osaksi eriyttämättä liikun

taa omaksi tutkimuskohteekseen. 
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Joukkotiedotuksen osalta tilanne muistuttaa jossakin määrin 
toveripiirin kohdalla tehtyjä havaintoja. Silläkin on epäile
mättä vaikutusta siihen, miten ihmiset liikunnan kokevat. Sen 
sijaan joukkotiedotuksen merkitys omakohtaisen liikuntaharras
tuksen kannalta näyttää tähänastisten tutkimusten perusteella 
kyseenalaiselta, liyhytaikaisetkin vaikutukset huomioonottaen 
(esim .. yuolle l 971

e

,).' Aiheesta on kuitenkin käynnissä tarkempia 
�utkimu·k,sia (Vuolle 1976, Vuolle & Saukkonen 1980), jotka kes
kiftyvät yleisemminkin tiedotustoiminnan ja liikuntakäyttäy
tymisen välisten yhteyksien selvittämiseen.

\ 

Lapsuuden ja nuoruuden kotipaikkakuntaa kuvaavat tekijät 
selittivät varsin hyvin aikuisiän liikuntaharrastuksia. Ilmiö 
vaatisi runsaasti lisäselvityksiä. Kontekstuaalianalyyttinen 
taikastelutapa (Valkonen 1970) soveltuisi ilmeisesti sekä jksi
ty,iskohtais.empaan paikkakunnan liikuntatoiminnan analysointiin, 
että niiden mekanismien tutkimiseen, joiden avulla paikkakunnan 
liikunnallinen ilmapiiri vaikuttaa perheeseen ja yksityiseen 
ihmiseen. 

Kiviahon (1970) laatimat paikkakuntakohtaiset tilastotiedot 
tarjosivat hyvän lähtökohdan tämän 1rqtkimuksen .. analyyseille, mut
ta nekin.vaatisivat jatkossa täydennystä ja. saattamista ajan ta-
salle, jotta niitä voitaisiin käyttää nykyistä laajemmin hy-
väksi. Tämän tutkimuksen mukaan paikkakunnan liikuntatoiminta 
näet koskettaa koko väestöä, ei ainoa$taan niitä, jotka urheili
joina ja toimihenkilöinä ovat siinä mukana. 

Paikkakuntakohtaisiin tekijöihin liittyvänä voidaan tarkas
tella myös paikkakunnalla asuttua aikaa. Paikkakunnan muuton ai
heuttamat ongelmat näkyivät erityisesti miesten liikuntaharras
tuksissa. Ilmiö ei kuitenkaan liity yksinomaan liikuntaan (ks. 
Kultalahti 1972), vaan sillä on laajempaakin merkitystä. Muut
toliikkeen syihin porautuminen on vaikea ja laajakantoinen yh
teiskunnan rakenteisiin liittyvä kysymys. Niihinkin tulisi kui
tenkin voida vaikuttaa, sillä muuton aiheuttamat yksilökohtai
set ongelmat ovat monitahoisia ja hankalia. Toisaalta muuton 
aiheuttamaa turvattomuutta ja passiivistumista tulisi voida eh
käistä ja tässä suhteessa erityisesti työ- ja asuinympäristöön 
liittyvät toimenpiteet ovat keskeisiä. 
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Liikuntapaikat muodostavat yhden liikuntasuunnittelun kan
nalta keskeisen kohteen. Sekä tämän tutkimuksen että eräiden 
muidenkin tutkimusten (ks. esim. Laakso & Telama 198�) nojalla 
näyttää kuitenkin siltä, että kodin etäisyys liikuntapaikoista 
selittää vain heikosti väestön li:Lkuntaharrastuksia. Ainoastaan 
uintiharrastus on selvästi riippuvainen asunnon ja uimahallin 
välisestä matkasta. Tämän tu'tkimuksen mukaan tosin myös hiih
dolla ja kotivoimistelulla oli lieviä yhteyksiä asuinympäristöön. 
Tulos saattaa johtua siitä, että uima.halleja lukuunottamatta lii
kuntapaikkoja on riittävän tiheässä, jolloin matkat liikunta
paikoille eivät nouse haittaavan suurikii. Todennäköisempi 
selitys lienee kuitenkin se, että väestön valtaosa harrastaa 
liikuntaa myös muualla kuin nimenomaan tarkoitukseen varatuilla 
liikuntapaikoilla (Laakso & Telama 1981). Tavanomaisimmin 
harrastetut liikuntamuodot, kuten lnnkkeily, pyöräily, osittain 
hiihtokin, ovatkin lajeja, joita voi harrastaa lähes missä ta
hansa. 

Monien liikuntamuotojen harrastuksen kannalta liikuntapai
kat ovat kuitenkin ehdottoman välttämättömiä. Lisääntyisikö 
palloilul�jien tai voimistelun harrastus, jos niihin tarvittavia 
liikuntapaikkoja olisi käytettävissä entistä enemmän, on kysy
mys, johon on vaikea vastata, koska useimpien lajien aikuisiän 
harrastus on nykyisellään todella vähäistä. Lentopallon ja nais
voimistelun kohdalla ei näin näyttäisi olevan. Yksi tämän tut
kimuksen merkittävimmistä tuloksista onkin liikuntakasvatuksen 
ja toiminnallisen liikuntasuunnittelun korostuminen liikuntapaik
kojen rinnalla. Tulokset osoittivat, eräin osin varsin selvästi, 
että aikuisiän liikuntaharrastuksen kannalta välttämätöntä on 
nimenomaan se, että ihmiset ovat oppineet harrastamaan liikuntaa. 
Aikuisiän elinolot ja liikuntapaikkojen saavutettavuus ovat tär
keitä tekijöitä liikuntaharrastuksen toteutumisen kannalta, 
mutta yhtä tärkeänä edellytyksenä on pidettävä sitä, että ihmisiä 
myös kasvatetaan, ohjataan ja opetetaan liikuntaa harrastamaan. 

Naisten liikuntaharrastuksen selittäminen osoittautui täs
sä tutkimuksessa vaikeammaksi kuin miesten. Käytännön toimen
piteiden kannalta tulokset osoitti.va t kuitenkin sukupuolten vä-
1 isen eriarvoisuuden heijastuvan liikuntaharrastuksiinkin. Per
he�elämän rajoitukset näyttivät kohdistuvan nimenomaan naisten 
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liikuntaharrastuksiin ja heillä pienten lasten hoito oli yksi 

tärkeimmistä 1 iikuntaa ehk1U5-evistä tekijöistä. Tutkimuksen 

kannalta tulosten niukkuus naisten ryhmässä osoittaa erityistut

kimusten tarvetta. Huolimatta siitä, että naisten asemaa suo

malaisessakin liikuntakulttuurissa on selvitetty (Heinilä 1977). 

ei naisten liikuntaharrastuksen eritvispiirteistäja niihin vai-

kuttav��ta.tekijöistä ole riittävästi tietoa. 

Liikuntaharrastuksen ennustaminen pelkästään yleisyyteen 

perustuvien, todennäköisyyslaskennallisten riippuvuuksien avulla, 

antqa vain osittaisen kuvan liikuntaharrastuksen kehittymisestä. 

Yksittäinen ilmiö tai tapaus, joka laajempia ihmisryhmiä tut

kittaessa saattaa jäädä vaille merkitsevää riippuvuutta, voi 

yk?ityisen ihmisen kannalta olla käyttäytymisen todellinen syy. 

Tällaisten seikkojen selvittämiseksi tulisi entistä useammin 

turvautua yksilö-, ryhmä- tai jopa paikkakuntakohtaisiin tapaus

kuvauksiin. Kvalitatiivisen aineiston käyttäminen ei ainoastaan 

täydennä tilastollisen päättelyn pohjalta saatuja tuloksia, 

vaan saattaa olla tiettyjen ilm"iöiden tutkimisessa paras, ellei 

peräti ainoa käytettävissä oleva lähestymistapa. 



231 

12. SUMMARY: SOCIALIZATION ENVIRONMENT IN CHILDHOOD AND YOUTH

AS DETERMINANT OF ADULT-AGE SPORT INVOLVEMENT; 

A RETROSPECTIVE STUDY 

Background 

One of the main objectives of physical education in Finnish 

schools is to create a lifelong interest in physical activity. 

This means that physical education ai�s at influencing peöple's 

well-being even after pupils have left school. It is, however, 

difficult to evaluate the achievement of such a long-term 

objective, and also to differentiate the effects of physical 

education in school from those of the other factors which might 

influence the development of lifelong sport interest. 

The main purpose of the present study was to make a survey 

of the factors that influence the development of adult-age sport 

involvement in Finland. Sport involvement was analyzed as pti

mary involvement only (Kenyon 1969), ie. as active participation 

in sport activities during leisure time. 

When the dependent variable is active adult participation 

in sports, the factors involved can be divided in two main groups: 

Socialization factors, which affect the development of sport 

involvement; and situational factors, which govern the opportun

ities for participation. Socialization factors are considered, 

on the one hand, against the background of socialization 

agencies; home, school and peer group, mass media and community 

(Andersson 1969, Kenyon & McPherson 1973, Martens 1975); and, 

on the other hand, against that of social learning, models and 

reinforcement (Bandura & Walters 1963, Kenyon & McPherson 1973, 

Orlick 1974). The situational factors included various factors 

descriptive of adult circumstances. 
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Problems and hypotheses 

The problems were divided into three main types: 

1) Problems concerning the relation between adult-age sport

involvement and different socialization factors

2) Pr0blems describing the explanatory power of all factors

effecting on adult-age sport involvement

3) Problems building up the causal model of the factors

effecting sp�rt involvement of young adults

There were seven hypotheses mostly connected with the problems 

of type 3: 

1) Home has effects on the sport involvement 0f young adults

both directly and also via school and peers. School

'atffects adult-age sport involvement both directly and

via peers (if the chronological order of the two

variables allows one-way causation). Besides this,

peers �ffect sport involvement directly.

2) Socialization agencies, home, school and peer group have

effects on the sport involvement of young adults bath

directly and via youth-age sptirt involvement.

3) The father as passive model in childhood and youth has a

certain importance for sport involvement of boys, and the

mother for sport involvement of girls (according

Patriksson 1979, 192). 

4) Same sex peers have a certain importance as active models

for sport involvement of boys and girls (Patriksson 1979,

19 2) .

5) Sanctions of the part of the mother have a certain

importance for the sport involvement of both boys and

girls (Patriksson 1979, 192).
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6) Both socialization agencies in childhood and youth and

in adulthood have direct effects on the sport involvement

of young adults. Besides this, socialization agencies in

childhood and youth may partly have an effect on sport

involvement via socialization agencies in adulthood.

7) Situational factors have their effect mostly on the sport

activities of those living in a favourable socialiiati6n

environment for sport in cbildhood and youth. For those

living�.unfavourable socialiiation environment the

situational factors have not so much importance.

Research procedure 

The data were collected in three stage�. At the first stage a 

random sample of 1,857 was drawn from among people of 26 to 32 

years of age living in the city of Jyväskylä, Finland. They were 

asked to answer questions concerning their sports. activities by 

means of a questionnaire which· was mailed to them. 
At the second stage, 300 of the subjects drawn through a 

random sample were interviewed personally in order to measure 

socializition variables. At this stage, some of the questions 

in the preliminary interview schedules of the Project on Leisure 

Role Socialization were used. A total of 288 subjects were 

reached for the interview. This sample was used for the quanti

tative analyses. 

At the third stage, a total of 112 subjects were drawn non

randomly from the original sample to make up a total sample of 

400 subjects, which consisted equally of persons who were very 

active, moderately active, or passive in their participation in 

sports activities. This sample was used for the qualitative 

analyses. 

., 
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Results and discussion: 

�he explanatory power of all independent variables 

In order tp get a general picture of the combined explanatory 
power o� all independent variables the stepwise regression 
analyses were computed. \'{hen the total amount of sport activ
ities was studied, the percentages of explained variance were 
in women between 7,9'% and 15.4 %. The most important pre
dictors among the socialization factors were sisters; sport in
volVement, and those among the variables describing the present 
liv:.ing conditions were the constraining effect of below-school
age children and the physical activity in going to work and 
re�urning h

r

ime. The explanatory models also included same-sex 
peers' sport involvement (socialization variable), lack of 
interest in Finnish baseba"ll as a type of spectator sport (sport 

invol vement in youth) 
1 g_oing to the cinema, participation in ei vi_c 

organizations, ·. ånd spedätor spo1:°t interest (present activi ties). 
Furthermore, the level of track and.field in the youth-age home 
community appeared tö be reflected in weak winter sport activ
ities in adulthood. 

In the male population, the percentages of explained 
variance were between 17.1 % and 40.7\%. The most comprehensive 
predictor was the time of residence in the community, but also 
participation in extracurricular sports activities at school and, 
among present activities, outdoor chores and active involvement 
in arts were included in two explanatory models. Among the child
hood and youth-age ecological variables,the best pFedictors for 
adult sports activities were the size of the community (size of 
p�pulation) and the position of women's gymnastics in the 
community. Women's gymnastics is a very common type of leisure
time activity in Finland, and consequently its status can be 
regarded-as a good indicator of organized sports activities in 
the community. Other explanatory factors were brothers' sport 
involvement and positive experience with physical education at 

school (socialization factors), the level of competitive sports 
in the youth-age home community (negatively), distance to the 
playing field (ecological factors) and visiting friends and 

giving parties (present activities). 
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When specific sport activities were studied the percentages 

of explained variance were in women 34.1 % in cross-country 

skiing, 16.8 % in gymnastics at home, 19.0 % in walking, 16.0 % 

in volleyball, 14.3 % in cycling, 21.6 % in swimriling and 20.4 % 

in women's gymnastics. In all the other sport disciplines there 

were so few participants that it was impossible to analyze 

them separately. In the male group the percentages of explained 

variance were 37.1 % in cross-country skiing, 26.6 % in walking, 

16.4 % in volleyball, 18.1 % in weiiht-lifting and health club 

activities, 25.8 % in cycling, 34.4 % in table-tennis and 37.4 % 

in swimming. 

The home seemed to be the socialization agency which is 

central for the development of women's sport activity, while the 

school seemed to be most important for men. With regard to 

individual home variables, it was found that the influence of 

siblings was related to their sex so that sisters were the most 

important for girls and brothers for boys. 

The influence of socialization· agencies and sport invol vement in 

youth on sport involvement of young adults 

The influence of socialization agencies and sport involvement at 

youth on adult sport activity were studied by means of path 

analyses. The final variables in the path models were chosen 

after correlation analysis. 

In the female group both socialization variables and sport 

activities during youth proved to have · e.�fects on sport 

activities in adulthood because the independent variables did 

not correlate with each other; The only exception was swimming. 

On the other hand, in attempting to explain the activities 

of different sports it was noticed that involvement at youth 

was a central factor in the construction of the explanatory 

model. The analysis of women's swimming activity showed that 

a large part of the influence of socialization factors was 

mediated by youth swimming. 



236 

In the mali group the socialization variables proved to have 
stronger effects on sport involvement at adulthood than the 

�ffects of sport involvement during youth, when the total amount 
of sport activities .was studied. In explaining the activities 
fn different spor�s the socialization variables proved to have 
both direct effect� and indirect effects via youth-age sport 
involvement on the activities at adulthood. In cross-
�ountry �kiing, however, the socialization variables did not 
correlate with activities at youth. For that reason both 
s6ci�lization agencies and youth-age skiing activity explained 
separately the adult age skiing activity of men. 

The differences between results may be due to the fact that 
there was no general index of sport involvement at youth like 
that of adult activities. This may have resulted in a low 
co�relation between youth and adult activities. On the other 
hand, the result may also indicate that the most common adult 
physical activities (walking and running) are so easy that they 
require general interest rather than specific skills, whereas 
practising certain specific sports (e.g. skiing, swimming; ball 
games) often presupposes specific motor skills, whose training in 
youth is an important condition for a "carry-over effect." 

The :influence of socialization agenci�s and situational factors 
:in adulthood 

The results of regression analysis �howed that situational factors 
at adulthood also had a significant effect on the realization 
of sports activities. However, since it could not ,be assumed 
that factors socializing people into sport involvement are cau
sally related to adult living conditions, the relationships between 
these variables were studied on the hasis of cross tabulation. 
For this purpose, dichotomous variables were formed of those 
variable& describing home, school, peer group and youth activities 
that had been found to be related to adult activities. The dichot
omized variables were added unweighted, which yeilded new scales 
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indicative of the favourableness of socialization environrnent 

frorn the point of view of the developrnent of sport activities. 

Children below school age rnarkedly restricted wornen's 

sports activities. This result was true irrespective of the 

favourableness vs. unfavourableness of the socialization environ

rnent. In the rnale group the rnost irnportant environrnental factor 

affecting sports activities was length of residence in .the 

cornrnunity, so that social and physical change of dornicile, 

leaving a farniliar environrnent and adjustrnent to new circurn

stances appeared to restrict rnen's sport activities. 

When the situational factors were studied together with 

�ocialization variables it was found that both factors were irn

portant for adult-age sport activities. The favourable socializ

ation environrnents alone seerned not to lead to activity at adult

hood. Neither should contributions of living conditions at adult

hood be overestirnated. But when both factors were favourable 

the percentage of physically active adults was significantly 

higher than arnong the others. This result was sirnilar both arnong 

rnen and arnong wornen when the total arnount of sport activities was 

studied. Furtherrnore in the rnµle group the activities of walking, 

weight-lifting and table tennis, and in the fernale group skiing 

seerned to be dependent on both socialization and situational 

factors. 

In the rnale group skiing and in the fernale group involvernent 

in gyrnnastics at home, wornen's gyrnnastics and swirnrning were 

explained rnore by socialization factors than adult age living 

conditions. This rneans that those whose socialization environ

rnents had been favourable for the developrnent of these sport 

activities were usually rnore active even in unfavourable conditions 

than those whose opportunities at adulthood were good but whose 

socialization environrnents had been unfavourahle. 
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Examples of case descriptions 

The picture obtained of the development of sports activities by 
means of quantitative methods was supplemented by case descriptions 
based on interview data. ;The typical cases were sought by means 
of discriminant.analyses. For these analyses two groups were 
formed among both men and women: subjects who participated in 
sports activities regularly (at least twice a week) and subjects 
who were totally passive as regards sports activities. The groups 
were compared with each other in terms of independent variables. 

The cases studied were reclassified on the basis of the 
disbriminant functions which were derived from the discriminant 
analysis. The independent variables were thus used to "predict" 
a posteriori adult-age participation in physical activity. The 
classification was based on the Mahalanobis-D score and the a 
posteriori probability (Selkäinaho & Tapper 1976). 

Comparison of the result obtained by means of the classifi
cation with the original quantified activity resulted in a 
correspondence of 71.2 \ for women and 77.5 % for men. In the 
reclassification, 26 \ of the activ•e female group were entered 
in the passive group and 32 l of the passive subjects in the 
active group Among the men, 30 % of .the active subjects w�re 
revealed to be in the "wrong" group, r1hile only 17 % of the 
passive subjects were classified as members of the active group. 

Among the case descriptions, those subjects who have been 
treated as members of the "wrong" group are of particular interest. 
Persons who could be expected to belong to a certain group on the 
hasis of their developmental histories, but who belong, in 
reality, to another, represent the kind of data that cannot be 
described in any other way but individually. 

The group of women included members who, according to their 

developmental history, "should not have become" actively involved 
in sport? activities but who participated in them all the same. 
Their total number was 13 among the men and 14 among the women. 

One of them had the a posteriori score of 0.91, which indicated 
the probability of being a member of the passive group. 
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Yet the person concerned told the interviewer that she was 
physically active 2 - 3 times a week for about half an hour 
at a time. In the winter the activity was cross-couhtry 
skiing or walking, in the summer walking or swimming. Of 
these activities, swimming had been the subjects continuous 
interest since childhood; in the other activities there had 
been a break. Walking had initially got started in 
connection with commuting about a year before the birth of 
the second child. Skiing had been started two years later 
"since the trails were so close at hand". In childhood she 
had participated in sports activities to some extent but 
under the influence of the peer group there had developed 
a break in participation in youth, since there had been no 
friends who had been actively.interested in sports. The home 
had been religious, and nobody th.ere was acti vely interested 
in physical activity and sport. The general attitude toward 
sports had been negative, although no attempt was made to 
restrict the children's activities. Yet there was no en
couragement from any source, and school experience with sports 
was primarily negative too, since "in a small locality there 
were no facilities". "Physical fitness and mental health'' 
as well as the good facilities mentioned above were the 
factors which had resulted in renewed interest in sports 
activities in adulthood, although,as a working mother of a 
farnily with two children the subject herself was of the 
opinion that "her participation in sports activities was too 
restricted because of lack·of time". 

Another such category consisted of subjects who, according 

to the classification based oe the discriminant functions, shoud 

have been members of the active group but who did not in actual 

fact participate in any sport activities at all. The female group 

included 19 of such cases. The most typical "reverse" case (the 

a posteriori score 0.75) was revealed, in a closer analysis, to 

be a person who, under the influence of her husband, had asked 

the interviewer to repeat the interview. The interviewer had 

done so without contacting the researcher. Similar cases have 

been reported in connection with other studies using interviews 

(see eg. Sievers & Koskelainen & Leppo 1974). Since the reliabil

ity of the data obtained through such an interview is questionnable, 

this person was not taken into the group of the cases to be 

described nor into the data proper.1) 
Yet the fact that this

particular person ended up being classified as a typical instance 

of being placed in the "wrong" group seems to be an indication of 

the successfulness of the analysis. 

l) This person was not incluedd in the data proper (N = 288);
she was included in the group of case descriptions when the
grriups of active and passive subjects were formed for the
entire population (N = 400). (See Research Procedure above).
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This case can be interpreted so that various factors present 

in the family at the time of the interview were so special that 

they made a person whose developmental history was positive 

become totally inactive. 

The total number of the men who belonged to this group was 

10 and the highest a posteriori score among them was 0.993. The 

person whose score was the highest proved out to be a person who 

was active
1 

"'very rarely" but who was not totally inactive. 

He was physically active less than once a month, mainly 
hiking. He said that "there was no time for any activities 
any more". Earlier he had skied, skated, boxed, played 
Finnish baseball, taken part in gymnastics, and track and 
field, the interest in track and field having reached the 
competitive level. His childhood home had taken a positive 
attitude toward sports activities; the same was true of the 
peer group. Among brothers and male friends, and there had 
been persons actively participating in sports and giving a 
positive encouragement. School experience with physical 
education had been mixed: "there must have been something 
wrong wi th the teaching methods". His grade for physical 
education had been very good. Higher education and long 
distances to various facilities during this period had been 
the reason for discontinuance of the activities, Marriage 
and a move from Helsifiki tO Jyväskylä to continue studies 
had also contributed to the unavailability of time for 
various activities, Some of the time was also taken by 
various duties at home and the care of a five-year-old 
daughter. 

The typical cases revealed by the present study were easy to 

describe, and even the exceptional cases could be rather easily 

interpreted by means of individual ca�e descriptions, lnstead 

of the discriminant analysis some other methods could also have 

been used to look for the typical cases. The method used here 

proved to be relatively economical however, since an attempt was 

made to avoid the repetition of the results earlier obtained and 

to have access as early as possible to the case de�criptions 

proper. 

The use of case descriptions as such collaborated the 

positive observations recently obtained from the use of case 

descriptions and other "soft" data in behavioural research (eg. 

Lazarsfetd 1972, Hendry 1978; Eskola & Kortteinen & Roos 1978). 

It seems obvious that an approach of this kind is a useful 

supplement to quantitative methods. A good example of this is 

research in socialization, where qualitative methodology could 

open better access to the process proper, ie, to how socialization 

actually proceeds at home, at school, and among members of the 

peer groups, 
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MUUTTUJALUETTELO 1 

muuttu_ian 
n:o 

2 

3 

muuttujan nimi 

Henkilön numero 

Sukupuoli 

Ammatti 1 uoki tus 

Sosioekonominen status 

Liite 1. 

koodaus 

001-500

1 = nainen, 2 = mies

Gallup, 1 = kotirouva ja maanviljelijä 
2-5 ammattitaidoton- johtava

Rauhala, 1-9 4 

5 Siviilisääty - naimisissaolo- 0 = naimaton, 1-9 
aika 

naimisissaolovuodet 

6 Paikkakunnalla asuttu aika 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

15 

16 

17 

18 

vuosina 

Kaupunginosa 

Uskontokunta 

Poliittinen asennoituminen 

Hui ppu-urhei 1 i ja/ei 

Omakohtainen liikunnanharras
tus kesällä 

Omakohtainen l!ikunnanharras
tus talvelle' 

Omakohtainen liikunnanharras
tus kesällä 

Omakohtainen liikunnanharras
tus talvella 

Omakohtainen liik.harrnstus 

Omakohtainen li ik.harr2stus 

Omakohtainen li ik.harrastus 

Urhedluseuran jäsenyys 
aikuisena 

19 Nukkumiseen kuluva 2ika 
vuorokaudessa kes'ill� 

20 �ukkumiseen kuluva aika 
vunrd:2udessa talvella 

Jyv. kaupunginosaluokitus 

1 siviili rekisteri, 2 luteri 1. 
3 = muu 

0 = ei halua sanoa, 1 = oikeisto, 2 = kes
kusta, 3 = vasemmisto, 4 = ei osaa sanoa 

1 = pesäpalloili_ia, 2 = yleisurhel:lija, 
3 = ei hui ppu-urhe i 1 i ja 

s�Rnnöllisyys 0-� 

s�ännöllisy�s 0-6 

kokonaismäärä kuukaudessa 
oainokerroin x tunnit 

kokonaismäärä kuukaudessa 
painokerroin x tunnit 

monipunlisuus = harrastettujen lajien 
m;:,'i r:i nyky i s i n 

0 = ei k i 1 pa i 1 u 11 i nen, 1 = k i 1 pa i 1 u 11 i nen 

verrattuna muihin samanikäisiin 
1 = selvästi vähemmän, 2 = vähemmän, 
3 = keskimäärin, 4 = enemmän, 5 = selvästi 
enemmön 

0 ei , 1 = SVUL, 2 = C I F, 3 = TUK, 4 = TUL, 
5 = pelkkä SPL 



muuttujan 
n:o 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

muuttujan nimi 

Ansiotyöhön kuluva aika 
vuorokaudessa kesällä 

Ansiotyöhön kuluva aika 
vuorokaudessa talvella 

Oppitunteihin kuluva aika 
vuorokaudessa kesällä 

Oppitunteihin kuluva aika 
vuorokaudessa talvella 

Ruokailuun kuluva aika 
vuorokaudessa kesällä 

Ruokailuun kuluva aika 
vuorokaudessa talvella 

Työmatkoihin kuluva aika 
vuorokaudessa kesällä 

Työmatkoihin kuluva aika 
vuorokaudessa talvella 

Työmatkoihin käytettävät 
me,ne te 1 mä t kesä l lä 

Työmatkoihin käytettävät 
menetelmät ta lve 1 la 

Päivittäinen vapaa-ajan 
mlfä rä kesä 1 rn 

Päivittäinen-vapaa-ajan 
mä2rä talvella 

Vapaa-ajan määrä kuukaudessa 
kesä 1 Hi 

Vapaa-ajan määrä kuukaudessa 
ta 1 ve l la 

Käytetty vapaa-aika 
kuukaudessa kesällä 

Käytetty vapaa-aika 
kuukaudessa talvella 

Lehtien lukeminen talvella 
kertojen lkm/kk 

Muu )ukeminen ja kirjalli
set työt talvella kertojen 
lkm/kk 

Taloustyöt talvella kerto-
jen lkm/kk 

Muut kotityöt talvella 
kertojen lkm/kk 

Ulkotyöt talvella kertojen 
lkm/kk 

Rakennus- ja korjaustyöt 
ta 1 ve l la kertojen 1 km/kk 

263 

koodaus 

1 = oma �uto, 2 = linja-auto, 3 = polku
pyörä, 4 = kävely, 5 = muu 

1 = oma auto, 2 = linja-auto, 3 = polku
pyörä, 4 = kävely, 5 = muu 
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muuttujan 
n:o 

43 

44, 

45 

46'

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

muuttujan nimi 

Asennus- ja huoltotyöt tal
vella kertojen lkm/kk 

Elokuvissa käy�,tl talvella 
kertojen lkm/kk 

Teatterissa, taidenäytte
lyis'sä Ja konserteissa käyhti 
,talvella kertojen lkm/kk 

Omakohtaiset taideharrastukset 
talvella kertojen lkm/kk 

Askartelut, kerä-1 lyt, käsi
työt talvella kertojen lkm/kk 
Urh�f:1 uki ipai 1 ulssa käynti 
penkkiurhellljana talvella 
kertojen lkm/kk 

Kirlfossa tai muussa usko�nolli
ses;a tl laisuudessa käyni1 tal
vella kertojen lkm/kk 

Poliittinen järjestötoiminta 
ja poliittiset keskus,telut 
talvella kertojen lkm/kk 
Muu Järjestl:ltolminta· talvella 
kertojen lkm/kk 

Tanssimassa Ja ravintolassa 
käynti talvella kertojen lkm/kk 

Rad·l,on kuuntelu talvella 
kertojen lkm/kk 

Television katselu talvella 
kertojen lkm/kk 
Kyläi ly ja vieraiden vastaan
otto talvella kertojen lkm/kk 

Muu seurustelu talvella 
kertojen lkm/kk 

Oleslelu ja lepäily kotona 
talvella kertojen lkm/kk 

Muut työt ja haFrastukset 
taJ ve 1) a kertojen 1 km/kk 
Lehtien lukeminen talvella 
käytetty ai ka/kk 
Muu lukeminen ja kirjalliset 
ty8t talvella ki'iytetty aika/kk 
Taloustyöt talvella käytetty 
aika/kk 

Muut kotityöt talvella käytetty 
aika/kk 

koodaus 



muuttujan 
n:o muuttujan nimi 

63 Ulkotyöt talvella käytetty 
aika/kk 

64 Rakennus- ja korjaustyöt 
talvella käytetty aika/kk 

65 Asennus- ja huoltotyöt 
talvella käytetty aika/kk 

66 Elokuvissa käynti talvella 
käytetty aika/kk 

koodaus 

67 Teatterissa, tai denäytte lyssä' 
käynti talvella käytetty aika/kk 

68 Omakohtaiset taideharrastukset 
talvella käytetty aika/kk 

69 Askartelut, keräi lyt, käsi työt 
ta 1 ve 11 a käyte tt::y a i ka/kk 

70 Urheilu� lpai luissa käynti 
penkkiurhei lijana talvella 
käytetty aika/kk 

71 Kirkossa tai muussa uskonnolli� 
sessa tilaisuudessa käynti 

72 Poliittinen järjestötoiminta 
ja poliittiset keskustelut 
talvella käytet�y aika/kk 

73 Muu järjestötoiminta talvella 
käytetty aika/kk 

74 Tanssimassa ja ravintolassa 
käynti talvella käytetty aika/kk 

75 Radion kuuntelu talvella 
.�äy..wtty ai ka/kk 

76 Televis-lon katselu talvella 
käytetty aika/kk 

77 Kyläi ly ja vieraiden vastaan
otto talvella käytetty aika/kk 

78 Muu seurus te 1 u ta 1 ve 1 la 
ki'iytetty ai ka/kk 

79 Oleskelu ja lepäily kotona 
talvella käytetty aika/kk 

80 Muut wtjt tai harrastukset 
talvella käytetty aika/kk 

81 Lehtien lukeminen kesällä 
kertojen lkm/kk 

82 Muu lukeminen ja kirjalliset 
työt kesä! lä kertojen lkm/kk 

83 Taloustyöt kesä! lä kertojen 
1 km/kk 
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muuttujan 
n:o muuttujan nimi 

84 Muut koti työt kesä 1 lä 
kertojen 1 km/kk 

85 Ulkotyöt kesällä kertojen 
lkm/kk 

86 Rakennus- ja korjaus työt 
kesä,1 lä kertojen lkm/kk 

87 Ä$enn us- ja h uo 1 totyöt 
kesä 1 lä kertojen 1 km/kk 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

10 1 

102 

10 3 

104 

El okuv'I ssa käynt I kesällä 
kertojen lkm/kk , 

Teatterissa, taldenäyttelyssä 
ja konserteissa käynti 
kesällä kertojen lkm/kk 

Oiuakohtaiset taldeharrastukset 
kesällä. kertojen lkm/kk 

Askartelut, keräi lyt, käsi työt 
kesällä kertojen lkm/kk 

Uthel lukllpal luissa käynti 
kesällä kertojen lkm/kk 

KI r�ossa tai muussa uskonne 11 i
sessa tilaisuudessa käynti 
kesä 1 lä kertojen lkm/kk 

Poliittinen Järjestötoiminta 
Ja poliittiset keskustelut 
�sål-1.M, kertojen 1 km/kk 

Muu järjestötoiminta 
kesällä kertojen lkm/kk 

Tanssimassa ja ravintolassa 
käynti kesällä kertojen lkm/kk 

Radion kuuntelu kesällä 
kertojen 1 km/kk 

Television katselu kesällä 
kertojen 1 km/kk 

Kyläi ly· ja vieraiden vastaan
otto kesällä kertojen lkm/kk 

Muu seurustelu kesällä 
kertojen lkm/kk 

Oleskelu ja lepäily kotona 
kesällä kertojen lkm/kk 

Muut työt tai harrastukset 
kesällä kertojen lkm/kk 

Lehtien lukeminen kesällä 
käytetty aika/kk 

Muu lukeminen ja ki �alliset 
työt kaittllrn,·käytettv aika/kk 

koodaus 



muuttujan 
n:o muuttujan nimi 

105 Taloustyöt kesällä 
k�ytetty ai ka/kk 

106 Muut koti työt kesä 1 lä 
käytetty aika/kk 

107 Ulkotyöt kesällä käytetty 
aika/kk 

108 �akennus- ja korjaustyöt 
kesällä käytetty aika/kk 

109 Asennus- ja huoltotyöt 
kesällä käytetty aika/kk 

110 Elokuvissa käynti kesällä 
käytetty aika/kk 

111 Teatterissa, taidenäyttelyssä 
ja konsertissa käynti kesällä 
käytetty•aika/kk 

112 Omakohtaiset taideharrastukset, 
kesällH käytetty aika/kk 

113 Askartelut, keräilyt, käsityöt 
kesällä käytetty aika/kk 

114 Urheilukilpailuissa käynti 
penkki urheilijana kesällä 
käy te tty a i ka/kk 

115 Kirkossa tai muussa uskonnolli
sessa tilaisuudessa käynti ke
sällä käytetty aika/kk 

116 Poliittinen järjestötoiminta 
ja poliittiset keskustelut 
kesällä käytetty aika/kk 

117 Muu järjestötoiminta kesällä 
käytetty aika/kk 

118 Tanssimassa ja ravintolassa 
käynti kes�llä käytetty aika/kk 

119 Radion kuuntelu kesä111i 
käytetty aika/kk 

120 Television katselu kesällä 
käytetty aika/kk 

121 

122 

123 

124 

125 

Syntymä vuos 1 

Atdopuolison harrastus 

Aviopuolison kiinnostus 

Aviopuolison kannustus 

Av i op uo 1 i s on k an n us t us 
penkki urhei 1 uun 

267 

koodaus 

kymmenet ja ykköset 

\1 = ei lainkaan, 2 = epäsäänni,,�i 3 = säänn. 

1 = ei lainkaan, 2 = vähän, 3 = kohtal. 
4 = hyvin kiinn., 5 = erittäin kiinn. 

1 = vastust.n1.!t, 2 = ei laink. 3 = osoi tt. 
ki innost. 4 = kannustanut 

1 = ei, 2 = joskus, 3 = usein 



268 

muuttujan 
n:o muuttujan nimi 

126 Kyläi ly ja vieraiden vastaan
otto kesällä käytetty aika/kk 

127 Muu seurustelu kesällä 
käytetty ai ka/kk 

128 Oleskelu ja lepäily kotona 
kesln lä käytetty ,aika/kk 

129 Muut työt tai harrastukset 
kesällä käytetty aika/kk 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

148 

149 

150 

151 

152 

153 

1511 

155 

156 

1 sän ammatti 

�sän koulutus 

Äidin ammatti 

Äidin koulutus 

Perheen koko 

Ve l j i en 1 uk umää rä 

S�sarten lukumäärä 

Vanhempien veljien lukum. 

Vanhempien sisarten lukum. 

Syn tymäj ä r jes tys 

Syntymäjä rjestys 11 

1 sän harrastus 

Isän menestys 

Äidin harrastus 

Äidin menestys 

Veljien harrastus 

Veljien menestys 

S i s attten ·harrastus 

Sisarten menestys 

Isän s uh tautumi nen 

Äidin suhtautuminen 

liikuntaan 

1 i i kuntaan 

Veljien s uh tautumi nen 1 i i k. 

$i·sa rten , s uh tautumi nen l i i k. 

lsi'in kannustus 

Äidin kannustus 

Ve l_j ien kannustus 

Sisarten kannustus 

koodaus 

Rauhala, 1-9 

1 = kansak., 2 = ammati 11. koulu� 3 • 
keskikoulu, 4 = ammati 11. opisto, 5 
ylioppilas, 6 = korkeakoulu 

Rauhala 1-9 

ks. muuttuja 131 

perheenjäSEnten lukumäärä 

0-9 

p-9

0-9

0-9 

1-9 

1 = kuopus, 2 = keskimmäinen, 3 = esikoinen 
4 = ainut 

ks. muuttuja 122 

1 � ei� 2 = seurataso, 3 = piiri taso, 
4 = kansall. taso, 5 = kaniainväl. taso 

ks. muuttuja 122 

ks. muuttuja 142 

ks. muuttuja 122 

ks. muuttuja 142 

ks. muuttuja 122 

ks. muuttuja 142 

ks. muuttuja 123 

ks. muuttuja 123 

ks. muuttuja 123 

ks. muuttuja 123 

ks. muuttuja 124 

ks. muuttuja 124 

ks. muuttuja 124 

ks. muuttuja 124 



269 

muuttujan 
.n:o -muuttujan nimi koodaus

157 Isän kannustus penkkiurheiluun ks. muuttuja 125

158 

159 

160 

161 

162 

163 

164 

165 

166 

167 

168 

169 
170 

171 

172 

173 

174 

175 

176 

177 

178 

179 

1) A = 

2) B

3) C =

Äidin kannustus penkki
urheiluun

Veljien kannustus penkki
urheiluun

Sisarten kannustus penkki
urheiluun

Muiden sukulaisten kannustus 

Kodin kannustus suorituksiin 
yleensä 

Isän uskonnollinen asennoi-
tumi nen 

Äidin u�konnollinen asennoi
tuminen 

Kodin poliittinen ilmapiiri 

Perheen täysilukuisuus 

Kouiutus 

Koulutus 

Li i kun tanume ro 

Li ikuntanumero 

Li ikuntanumero 

Urheiluseura nykyisin 

Oppikoulun muoto 

Li i kunna 11 • taidot oma 

Li ikunnal 1. taidot oma 

Li ikunnal 1. taidot oma 

Liikuntakasvatuksesta 
kokemukset 

arvio 

arvio 

arvio 

saadut 

Liikuntakasvatuksesta saadut 
kokemukset 

Liikuntakasvatuksesta saadut 
kokemukset 

kansakoulualkana 
kansalais- tai, keskikouluaikana 
nuoruudessa 

ks. muuttuja 125

ks. muuttuja 125

ks. muuttuja 125

ks. muuttuja 124 

= ei', 2 = s i 1 loi n täi löin, 3 = usein 

= ei kuulu kirkkoon, 2 = ei osall. usk. 
ti 1., 3 = osat 1. usk. ti 1. vain suurina 
pyhinä, 4 = osal 1. useammin 

1 = ei kuulu kirkkoon, 2 = ei osat 1. usk. 
til., 3 = osall. usk. til. vain suurina 
pyhinä, 4 = osall. useammin 

0 = ei halua sanoa, 1 = oikeisto, 2 =kesk., 
3 = vasemm.i 4 = ei osaa sanoa 

4 = täysi, 3 = isän puutt., 2 = äidin 
puutt., 1 = molemmat puuttuvat 

pohjakoulutus, 1 = kk, 2 = keskik., 
3 = yo 

kokonais, 1 = kk, 2 = ammatill.k., 
3 = keskik., 4 = ammatit!. op., 5 = yo 
6 = kork.koulu 

A l), 4-10 

B2) , 4-10 

c 3l , 4-10 

0 = ei, 1 = kuuluu 

0 = ei oppi k., 2 = yhteiskoulu, 2 poika-
tai tyttökoulu 

A, ks. muuttuja 17 

B, ks. muuttuja 17 

C' ks. muuttuja 17 

A, 1 = eri tt. myönt. , 2 = myönt., 3 = sekä 
myönt. että kle 1 t., 4 kie I t., 5 eri tt. 
kle 1 t. 

B' 1 = eritt. myönt., 2 = myönt., 3 = sekä 
myönt. että kie 1 t., 4 ki el t .. , 5 eri t t. 
kielt. 

C' 1 = eri tt. myönt., 2 = myönt., 3 = sekä 
myönt. että kie 1 t., 4 ki e 1 t., 5 eri tt. 
kiel t. 



270 

muuttujan 
n:o 

180 

181 

182 

183 

184 

185 

186 

187 

188 

189 

190 

191 

192 

193 

194 

195 

196 

197 

198 

199 

200 

201 

202 

203 

204 

205 

206 

207 

muuttujan nimi 

Liikunnanopettajan kannustus 

Liikunnanopettajan kannustus 

Liikunnanopettajan kannustus 

Muiden opettajien kannustus 

Ko�lujenvällset joukkueet 
koulussa 

Koulujenväliset. joukkueet 
koulussa 

Koulujenväliset', joukkueet 
koulussa 

Osallistuminen koulujenväli
s Iin 

Osallistuminen koulujenväli
siin 

Osallistuminen koulujenväll
s ii n 

Koulun sisäiset kilpailut 

Koulun sisäiset kilpailut 

Koulun sisäiset ki lpai 1 ut 

Koulun seura tai kerho 

Koulun seura tai kerho 

Koulun seura tai kerho 

Osa] ]istuminen seuran har
joituksiin 

Osallistuminen seuran har
joituksiin 

Osal 1 istuminen seuran har
joituksiin 

Urheiluseuran jäsenyys 

Urheiluseuran jäsenyys 

Urheiluseuran jäsenyys 

Urheiluseuraan liittyminen 

Urheiluseuran muutokset 

Urheiluseuran muutokset 

Toverien lukumäärä 

Toverien lukumäärä 

Toverien lukumäärä 

koodaus 

A, ks. muuttuja 124 

B, ks. muuttuja 124 

C, ks. muuttuja 124 

A, 0 ei, 

B, 0 ei, 

C, 0 ei., 

A, 0 ei, 

B, 0 ei, 

C, 0 ei, 

A, 0 ei, 

B, 0 ei, 

C, 0 ei, 

A, 0 = ei, 

B, 0 ei, 

C, 0 ei, 

A, o· ei, 

B, 0 ei, 

C, 0 ei, 

A, 0 = ei, 
4 = TUL, 5 

B, 0 = ei, 
4 = TUL, 5 

kyllä 

kyllä 

= kyllä 

kyllä 

= kyllä 

kyllä 

kyllä 

kyllä 

kyllä 

kyllä 

kyllä 

kyllä 

= joskus, 2 use�n 

joskus, 2 usein 

joskus, 2 = usein 

= SVUL, 2 = CIF, 3 
jos pelkkä SPL 

= SVUL, 2 = CIF, 3 
jos pelkkä SPL 

TUK, 

TUK, 

C, 0 = ei, 1 = SVUL, 2 = C I F, 3 = TUK, 
4 = TUL, 5 = jos pelkkä SPL 

1 = vanh. vaikutuksesta, 2 = toverien 
vaikutuksesta, 3 = muuten

kuinka monta kertaa 

syyt, 1 = paikkakunnan vaihto, 2 = lajien 
takia, 3 = muuten, 4 = etujen saavutta
miseksi ( raha ym.) 

kaikki en. 

samaa sukupuolta olleiden 

eri sukupuolta olleiden 



muuttujan 
n:o 

208 

209 

210 

211 

212 

213 

214 

215 

216 

217 

218 

219 

220 

221 

222 

223 

224 

225 

muuttujan nimi 

Toverien valintaperuste 

Toverien harrastus, samaa 
sukupuolta olleiden 

Toverien menestys, samaa suku-
puolta olleiden 

Toverien harrastus, eri suku-
puolta olleiden 

Toverien menestys, eri suku-
puolta olleiden 

Toverien suhtautuminen 11 lkun-
taan, samaa sukup. ol lelden 

Toverien suhtautuminen 11 lkun-
taan, eri sukup. ol lelden 

Toverien antama kannustus, 
samaa sukup. olleiden 

Toverien antama kannustus, 
eri sukup. olleiden 

Toverien antama kannustus, 
penkklurheiluun, samaa sukup. 
olleiden 

Toverien antama kannustus, · 
penkkiurheiluun, eri sukup. 
olleiden 

Valmentajan antama kannustus 

Naapurien antama kannustus 

Sanomalehtien urh.slvun luke
minen 

Sanomalehtien urh.slvun luke
minen 

Sanomalehtien urh.slvun luke
minen 

Sanomalehtien urh.slvun luke
minen 

Samaa sukupuolta olevien to
reiden liikunnalllsuuslndeksi 

koodaus 

1 = koulutoverit, 
3 = muut 

ks. muuttuja 122 

ks. muuttuja 142 

ks. muuttuja 122 

ks. muuttuja 142 

ks. muuttuja 123 

ks. muuttuja 123 

ks. muuttuja 124 

ks. muuttuja 124 

ks. muuttuja 125 

ks. muuttuja 125 

ks. muuttuja 124 

ks. muuttuja 124 

271 

2 lähiympärlstö, 

A, 1 = ei,2"' silloin- tällöin/3'= 0 sään-:
nölllsesti 

B, 1 = ei, 2 = sillo_in tällöin, 3 = 
säännöllisesti 

· C , 1 = e 1 , 2 = s i l l o I n tä l I ö i n , 3
säännöllisesti

D 1) , 1 = ei , 2 s 111 o i n tä 11 ö I n, 3 =
säännöllisesti

0-4, ph = 9

226 Eri sukupuolta olevien tove- 0-4, ph = 9
reiden liikunnallisuusindeksi 

227 

228 

229 

1) D =

Urh.ohjelmien seuraaminen 
radiosta 

Urh.ohjelmlen seuraaminen 
radiosta 

Urh.ohjelmien seuraaminen 
radiosta 

nykyisin 

A, 1 = ei, 2 = 1-2 krt/vuosi, 3 1-2 
krt/kk, 4 = useammin 

B, 1 = ei, 2 = 1-2 krt/vuosi, '3 = 1-2 
krt/kk,·4 = usearrrnin 

C, 1 = ei, 2 = 1-2 krt/vuosi, 3 1-2 
krt/kk, 4 = useammin 



272 

_muuttujan 
n:o 

g30 

2�1 

232 

233 

234 

235 

236 

237 

238 

239 

240 

241 

243 

244 

245 

246 

247 

248 

249 

250 

251 

111uuttujan nimi 

Urh.ohjelmien seuraaminen 
radiosta 

Urh .ohje I m.i en seuraaminen 

Urh.ohjelmien seuraaminen 
te,Jevi s iosta 

·. Urh .ohje Imi en seuraaminen
televisiosta

Urh .ohje Imi en seuraaminen
televisiosta

Koti intul leiden sanomalehtien
lukumäärä

Koti intul leiden sanomalehtien
1 ukumäärä

Koti intul leiden sanomalehtien
1 ukumäärä

Koti intul leiden sanomalehtien
1 ukumäärä

Kotiintulleiden sanoma 1 ehti en
puo I ue

Kotiintulleiden sanomalehtien 
puo I ue 

Kotiintulleiden sanomalehtien 
puolue 

Liikuntaharrastus verrattuna 
muihin samanikäisiin 

Liikuntaharrastus verrattuna 
muihin samanikäisiin 

Liikuntaharrastus verrattuna 
muihin samanikäisiin 

Penkki urheiluharrastus 
A, yleisurheilu 

Penkki urheiluharrastus 
pesäpa 1 lo 

Penkkiurheiluharrastus, muu 

��nkkiurheiluharrastus 
B , y 1 e I s u rhe i 1 u 

Penkki urheiluharrastus 
pesäpallo 

Penkkiurheiluharrastus, muu 

-koodaus

D, 1 =ei, 2 = 1-2 krt/vuosi,
krt/kk, 4 = useammin

A, 1 �ei, 2 = 1-2 krt/vuosi,
krt/kk, 4 = useammin

B, 1 = ei, 2 = 1-2 krt/vuosi,
krt/kk, 4 = useammin 

C, 1 = ei, 2 = 1-2 krt/vuosi, 
krt/kk, 4 = useammin 

C, 1 =ei, 2 = 1-2 krt/vuosi, 
krt/kk, 4 = useammin 

A, montako eri lehteä 

B, .,; 11 

c, 11 

D, - 11 -

3 1-2 

3 1-2 

3 = 1-2 

3_= 1-2 

3 = 1-2 

A, 1 = oik. 2 = kesk/riippumaton, 3 = 
sdp, 4 = skdl, jos useampia, ei ,a�k
kakunnan valtalehti tai eniten keskus� 
tasta poikkeava 

B, 1 = oik. 2 = kesk/riippumaton, 3 = 

sdp, 4 = skdl, jos useampia, ei paik
kakunnan valtalehti tai eniten keskus
tasta poikkeava 
C, f = oik. 2 = kesk/riippumaton, 3 = 

sdp,
1 

4 = skdl, jos useampia, ei paik
kakunnan valtalehti tai eniten keskus
tasta poikkeava 

A, ks. muuttuja 17 

B, ks. muuttuja 17 

C' ks. muuttuja 17 

ks. muuttuja 227 

ks. muuttuja 227 

ks. muuttuja 227 

ks. muuttuja 227 

ks. muuttuja 227 

ks. muuttuja 227 



muuttujan 
n:o 

252 

253 

254 

255 

256 

257 

258 

259 

260 

261 

muuttujan nimi 

Penkklurheiluharrastus 
C , y 1 e I s u rhe i 1 u 

Penkki urheiluharrastus 
pesäpallo 

Penkklurhelluharrastus, muu 

Penkki urheiluharrastus 
D , y 1 e I s u rhe 1 1 u 

Penkki urheiluharrastus 
pesäpa 11 o 

Penkki urheiluharrastus, muu 

Jos muu, mikä laji eniten 

Jos muu, mikä 1 aj 1 enlten 

Jos muu, mikä 1 aj 1 eniten 

Jos muu, mikä 1 aj 1 eniten 

262 Kilpailuna harrastettujen 
lajien lukumäärä kautta aiko
jen 

263 

264 

265 

266 

267 

Paras urhellusaavutus kalkki 
lajit mukaan lukien 

Osanotto lapsuudenleikkelhtn 
ja �peleihin pihapiirissä 

Näissä peleissä ja lelkelssä 
mukana olleiden lasten luku
määrä 

Urheilun ja pelien harrastus 
muihin leikkeihin verrattuna 

Urheilulajit ja pelit, jolta 
pihapiirissä harrastettiin: 
hiihto 

268 jalkapallo 

269 jääkiekko 

270 jääpallo 

271 koripallo 

272 kuntovoimistelu 

273 käsipallo 

274 kävely 

275 lentopallo 

276 luistelu 

277 mäenlasku 

278 nyrkkeily 

273 

koodaus 

ks. muuttuja 227 

ks. muuttuja 227 

ks. muuttuja 227 

ks. muuttuja 227 

ks. muuttuja 227 

ks. muuttuja 227 

A, laji-Indeksi 

B, laji-indeksi 

C, 1 aj 1-indeksi 

D, laji-Indeksi 

Laji-Indeksi 

1 = ei mitään, 2 = koulun tai seuran 
taso, 3 = piirin taso, 4 = kansallinen 
taso, 5 = kansainvälinen taso 

0 = e 1 , 1 = ky 1 lä 

1 = selvästi harvemmin, 2 = harvemmin, 
3 = yhtä usein, 4 = useammin, 5 =

selvästi useammin 

0 = ei , 1 = ky 1 lä 

0 ei, kyllä 

0
. .

= kyllä et, 

0 ei, kyllä 

0 ei, kyllä 

0 ei, kyllä. 

0 ei, kyllä 

0 = ei, kyllä 

0 = ei, kyllä 

0 = ei, = kyllä 

0 = ei, kyllä 

0 ei, kyllä 



274 

muuttujan 
n:o 

279 

280 

281 

282 

283 

284 

288 

289 

290 

291 

292 

293 

294 

295 

muuttuj-an nimi 

pal.nl 

painonnosto tai kuntokoulu 

pesäpallo 

py8rä l ly 

p8ytätennls 

soutu 

sul kapal lo 

suunnistus 

tanssi 

te 11 ne voi mi ste 1 u·., 

tennis 

uinti 

vapaavolmlstelu 

yleisurheilu 

juoksut 

muu laj 1 

Osallistuminen nappula- Ja 
Junlorlkl lpal luihin alle 15 
vuotiaana 

koodaus 

0 = ei, 

0 ei, 

0 =·ei, 

0 = ei, 

0 = ei, 

0 = ei; 

0 = ei, 

0 = ei, 

0 = ei, 

0 = ei, 

0 = ei, 

0 =ei, 

0 = ei, 

0 = ei, 

0 =ei, 

0 = ei, 

0 = ei, 

= kyllä 

= kyllä 

= kyllä 

= kyllä, 

= kyllä, 

= kyllä 

= kyllä 

= kyllä 

= kyllä 

= kyllä 

kyllä 

= kyllä 

= kyllä 

= kyllä 

= kyllä 

kyllä 

kyllä 

296 Ikä ensimmäisiin kilpailuihin vuosina 
osallistuttaessa 

297 N·appula- Ja junlorlkllpallul- 1 •= vanhemmat, 2 = sisarukset, 3 = 
hln osallistumiseen vaikutta- op�ttajat, 4 = toverit, 5 = muut 
neet tekijät te�ljät 

298 Nappula- Ja juniorlkllpailut, 0 = ei, 1 = kyllä 
jolh1n osallistunut alle 15 

299 

300 

301 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

309 

310 

311 

vuotiaana: hiihto 

ja 1 kapal Jo 

jääkiekko 

jääpallo 

korlpal Jo 

kotlvolmlstelu 

käslpal lo 

kävely 

-lentopallo

luistelu

mäenlasku

nyrkkel ly

paini

painonnosto ja kuntokoulu

0 = ei, 

0 = ei, 

0 = ei, 

0 = ei, 

0 ei, 

0 = ei, 

= kyl Ii! 

= kyllä 

1 = kyllä 

kyllä 

kyllä, 

= kyllä 

0 ei, = kyllä 

0 ei, 

0 = ei, 

0 = ei, 

o = ei,

0 "!! ei;

0 = ei,

= kyllä 

= kyllä 

= kyllä 

= kyllä 

= kyllä 

= kyllä 



muuttujan 
n:o 

312 

313 

314 

315 

316 

317 

318 

319 

320 

321 

322 

323 

324 

325 

326 

muuttujan nimi 

pesäpa 11 o 

py8rä i ly 

p8ytätennis 

soutu 

su 1 kapa 1 lo 

suunnistus 

tanssi 

tellnevoimistelu 

tennis 

uinti 

vapaavolmlstelu 

y 1 ei s.u rhe i 1 u 

juoksut 

muu laji 

Menestys ensimmäisissä 
kl lpai luissa 

koodaus 

0 = ei, 

0 ei, 

0 = ei, 

0 ei, 

0 = ei, 

0 = ei, 

O· ei, 

0 _ei, 

0 = ei, 

0 ei, 

0 = ei, 

0 ei, 

kyllä 

= ky 1 lä 

kyllä' 

kyllä 

kyllä 

kyllä 

kyllä 

- kyllä

= kyllä

kyllä 

a; kyllä 

kyllä 

0=ei, =kyllä 

0 e,i, kyllä 

275 

selvästi alle keskitason, 2 = alle 
keskitason, 3 keskitason, 4 = yli 
keskitason, 5 = selvästi yli keski
tason 

327 Pihapiirissä harrastettujen 
lajien lukumäärä 

328 

329 

330 

331 

332 

333 

334 

335 

336 

337 

338 

339 

340' 

§41

342

343

344

Osallistuminen liikuntatoi- 0 ei, harrasti, 2 kilpaili 
mintaan nuoruudessa (15-20 v.) 

Nihln lajeihin osal llstunut 0 ei, harrasti, 2 kilpaili 
nuoruudessa: hiihto 

ja 1 kapa 11 o 0 ei , harrasti, 2 kilpaili 

jääkiekko 0 ei, harrasti, 2 kilpaili 

jääpallo 

koripallo 

koti voimistelu 

käsipallo 

kävely 

lentopallo 

luistelu 

mäenlasku 

nyrkkel ly 

paini 

palnonnosto tai kuntdkoulu 

pesäpallo 

py8räl ly 

0 = ei, = harrasti, 2 = kilpaili 

0 ei, =harrasti, 2 ki lpai Ii 

0=ei, harrastl, 2 kilpaili 

0 ei, 

0 ei, 

0 = ei, 

o ei,

0 = ei, 

0 ei, 

0 ei.• 

harrasti, 2 kilpaili 

harrasti, 2 = kl lpai 1 i 

harrasti, 2 kilpaili 

harrasti, 2 ki lpai Ii 

harrasti, 2 kilpaili 

harrasti, 2 kilpaili 

harrasti, 2 kilpaili 

0 ei, harrasti, 2 ki lpai 1 i 

ki lpai 1 i 

kl 1 pai 1 i 

0 =ei, harrasti, 2 

0 ei, =harrasti, 2 
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muuttujan 
n:o 

345 

346 

347 

348 

349 

�50 

351 

352 

353 

354 

355 

356 

357 

358 

359 

360 

361 

362 

363 

364 

365 

366 

367 

muuttujan nimi 

pöytätennis 

soutu 

sulkapal lo 

suunnistus 

tanssi 

telinevolmistelu 

tennis 

uinti 

vapaavoimistelu 

y 1 ei s u rhe i 1 u 

juoksut 

muu laji 

Parhaat saavutukset eri 
lajeissa: hiihto 

jalkapallo 

j ääk I ekko 

jääpallo 

koripallo·· 

koti voimistelu 

käsi pa 11 o 

käve 1 y 

lentopallo 

luistelu 

mäenlasku 

koodaus 

0 ei, 

0 ei, 

0 ei, 

0 = ei, 

0 ei, 

0 ei, 

0 ei, 

0 ei, 

0 ei, 

0 ei, 

0 ei, 

0 ei, 

harrasti, 2 kilpaili 

harrasti, 2 kilpaili 

harrasti, 2 kilpaili 

harrasti, 2 .kilpaili 

= harrasti, 2 kilpaili 

harrasti, 2 ki lpai 1 i 

harrasti, 2 kilpaili 

harrasti, 2.= kilpaili 

= harrasti, 2 = ki lpai 1 i 

harrasti, 2 ki lpai 1 i 

= harrasti, 2 = ki lpai 1 i 

harrasti, 2 ki lpai 1 i 

1 

3 

5 

ei, 2 koulun tai seuran taso, 
piirin taso, 4 = kansallinen taso, 
kansainvälinen taso 

1 = ei, 2 = koulun tai seuran taso, 
3 piirin taso, 4 = kansa! linen taso, 
5 = kansainvälinen taso 

1 ei, 2 = koulun �ai seuran taso, 
·3 = piirin taso, 4 = kansa! linen taso,
5 kansainvälinen taso 

1 ei, 2 = koulun tai seuran taso, 
3 piirin taso, 4 = kansallinen taso, 
5 � kansainvälinen taso 

1 = ei, 2 = koulun tai seuran taso, 
3 piirin taso, 4 = kansallinen taso, 
5 kansainvälinen taso 

1 

3 

5 

ei, 2 = koulun tai seuran taso, 
piirin taso, 4 = kansallinen taso, 
kansainvälinen taso 

14= ei, 2 = koulun.tai seuran taso, 
3 piirin taso, 4 = kansa! linen taso, 
5 kansainvälinen taso 

1 ei, 2 = koulun tai seuran taso, 
3 = piirin taso, 4 = kansallinen taso, 
5 kansaivälinen taso 

1 ei, 2 = koulun tai seuran taso, 
3 piirin taso, 4 = kansallinen taso, 
5 = kansainvälinen taso 
1 

3 

5 

ei, 2 = koulun tai seuran taso, 
piirin taso, 4 = kansallinen taso, 
kansaivälinen taso 

1 er, 2 = koulun tai seuran taso, 
3 piirin taso, 4 = kansallinen taso, 
5 = kansainvälinen taso 



muuttujan 
n:o 

368 

369 

370 

371 

372 

373 

374 

375 

376 

377 

378 

379 

380 

381 

382 

383 

muuttujan nimi 

nyrkkeily 

paini 

painonnosto tai kuntokoulu 

pesäpa 11 o 

pyörä i 1 y 

pöytätennis 

soutu 

sulkapal lo 

suunnistus 

tanssi 

telinevoimistelu 

tennis 

uinti 

vapaavoimistelu 

Nuoruudessa harrastettujen 
1 aj ien 1 ukumää rä 

Parhaat saavutukset eri 
lajeissa: yleisurheilu 
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koodaus 

1 

3 

5 

ei, 2 = koulun tai seuran taso, 
piirin taso, 4 = kansallinen taso,· 
kansainvälinen taso 

1 = ei, 2 = koulun tai seuran taso, 
3 piirin taso, 4 = kansallinen taso, 
5 kansainvälinen taso 

1 ei , 2 = kou 1 un tai seur:an taso, 
3 piirin taso, 4 = kansa! linen taso, 
s·= kansainvälinen taso 

1 = �i, 2 = koulun tai seuran taso, 
3 = piirin taso, 4 = kansallinen taso, 
5 = kansainvälinen taso 

1 

3 

5 

1 

3 

5 

ei, 2 = koulun tai seuran taso, 
piirin taso, 4 = kansallinen taso, 
Kansainvälinen taso 

ei, 2 = koulun tai seuran taso, 
piirin taso, 4 = kansallinen taso, 
k.ansa i nvä 1 i nen taso

1 ei, 2 = koulun tai seuran taso, 
3 = piirin taso, 4 = kansallinen taso, 
5 = kansainvälinen taso 

1 ei, 2 = koulun tai seuran taso, 
3 piirin taso, 4 = kansallinen taso, 
5 = kansainvälinen taso 

1 

3 

5 

ei, 2 = koulun tai seuran taso, 
piirin taso, 4 = kansallinen taso, 
kansainvälinen taso 

1 ei, 2 = koulun tai seuran taso, 
3 = piirin taso, 4 = kansallinen taso, 
5 = kansainvälinen taso 

1 ei, 2 = koulun tai seuran taso, 
3 piirin taso, 4 = kansallinen taso, 
5 = kansainvälinen taso 

1 ei, 2 = koulun tai seuran taso, 
3 piirin taso, 4 = kansallinen taso, 
5 = kansainvälinen taso 

1 = ei, 2 = koulun tai seuran taso, 
3 = piirin taso, 4 = kansa! linen taso, 
5 kansainvälinen taso 

1 

3 

5 

1 

3 

5 

ei, 2 = koulun tai seuran taso, 
piirin taso, 4 = kansallinen taso, 
kansainvälinen taso 

ei, 2 = koulun tai seuran taso, 
piirin taso, 4 = kansallinen taso, 
kansainvälinen taso 
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muuttujan 
n:o 

384 

386 

387 

38 8  

389 

390 

391 

392 

39'3 

394 

395 

396 

397 

398 

399 

400 

401 

402 

403 

404 

405 

406 

407 

408 

409 

410 

411 

412 

413 

414 

415 

muuttujan nimi 

juoksut 

muu laji 

Lajit, Joihin osallistuu 
nykyisin: hiihto 

ja 1 kapa 1 lo 

jääkiekko 

jääpallo" 

korlpal lo 

1<.otivoimistelu 

käsi pa 1 lo 

kävely 

1 entopa 1 lo 

luistelu 

mäenlasku 

nyrkkeily 

paini 

painonnosto tai kuntokoulu 

pesäpa 11 o 

pyörä 11 y 

pöytätennis 

soutu 

sulkapallo 

suunnistus 

tanssi 

telinevoimistelu 

tennis 

uinti 

vapaavoimistelu 

yleisurheilu 

juoksut (lenkkeily) 

muu laji 

Tuliko kotiin jokin 
urheilulehti 

Tuliko kotiin jonkin 
urheilulehti 

koodaus 

1 = el, 2 = koulun tai seuran taso, 
3 piirin taso, 4 = kansallinen taso, 
5 = kansainvälinen taso 

1 = ei, 2 = koulun tai seuran taso, 
3 = piirin taso, 4 = kansallinen taso, 
5 = kansainvälinen taso 

0 ei, 

0 = ei, 

0 = ei, 

0 ei, 

0 ei, 

0 = ei, 

0 ei, 

0 ei, 

0 = ei, 

0 = ei, 

0 ei, 

0 = ei, 

0 = ei, 

0 ei, 

0 = ei, 

0 = ei , 

0 ei, 

0 = ei, 

0 = ei, 

0 = ei, 

0 ei, 

0 = ei, 

0 = ei, 

0 ei, 

0 = ei, 

0 = ei, 

0 ei, 

0 ei, 

A, 0 ei, 

B, 0 = ei, 

harrastaa, 2 kilpailee 

harrastaa, 2 = ki lpal lee 

harrastaa, 2 kilpailee 

= harrastaa, 2 kilpailee 

= harrastaa, 2

harrastaa, 2

harrastaa, 2

= harrastaa, 2

harrastaa, 2

harrastaa, 2

harrastaa, 2

k i 1 pa i lee 

k i 1 pa i lee 

kilpailee 

k i 1 pa i 1 ee 

kilpailee 

kilpailee 

kilpailee 

harrastaa, 2 kilpailee 

harrastaa, 2 kilpailee 

harrastaa, 2 kilpailee 

harrastaa, 2 kilpailee 

= harrastaa, 2 kilpailee 

harrastaa, 2 kilpailee 

harrastaa, 2 kilpailee 

harrastaa, 2 kilpailee 

harrastaa, 2 kilpailee 

harrastaa, 2 kilpailee 

harrastaa, 2 kilpailee 

harrastaa, 2 kilpailee 

harrastaa, 2 kilpailee 

harrastaa, 2 kilpailee 

harrastaa, 2 kilpailee 

�arrastaa, 2 kilpailee 

harrastaa, 2 kilpailee 

kyllä 

= kyllä 
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muuttujan 
n:o muuttujan nimi koodaus 

416 Tuliko kotiin jokin C' 0 ei, kyllä 
urheilulehti 

417 Tuli ko kotiin jokin D, 0 ei, kyllä 
urheilulehti 

418 Sisarten 1 i i kunna 11 i s uus- 0-5, ph 9
indeksi 

419 Isä l i ikunnal 1 isuus- 0-5, ph 9
indeksi 

420 Veljien liikunnallisuus- 0-5, ph 9
indeksi 

421 Omien lasten 1 ukumää rä 

422 Poikien lukumäärä 

423 Tyttöjen lukumäärä 

424 Vanhi.mman lapsen ikä (v) 

425 Nuorimman lapsen ikä (v) 

426 Vanhimman pojan ikä ( v) 

427 Nuorimman pojan ikä (V) 

428 Vanhimmän tytön ikä ( v) 

429 Nuorimman tytön ikä (v) 

430 1 v. tai nuorempia 
lapsia (lukum.) 

431 2 v. tai nuorempia 
lapsia (lukum.) 

432 3 v. tai nuorempia • 

lapsia ( 1 ukum.) 

433 4 v. tai nuorempia 
lapsia ( 1 ukum.) 

434 5 v. tai nuorempia 
lapsia (lukum.) 

435 6 v. tai nuorempia 
lapsia (lukum.) 

436 7 v. tai nuorempia 
lapsia (lukum.) 

437 7 v. tai vanhempia 
lapsia (lukum.) 

A B C 

438 471 504 Paikkakuntamuoto maas., 2 kaupp., 3 kaup. 

439 472 505 Paikkakunnan asukasmäärä 
(sadat asukkaat) 

440 473 506 P.aikkakunnan urh.seurojen Kiviaho 1970 
jäsenmäärä-indeksi 

441 474 507 Paikkakunnan urh. kieli- Kiviaho 1970 
jakoisuus-indeksi 
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muuttujan 
n:o muuttujan nimi koodaus 

A B C 

442 475 508 Paikkakunnan urh. kaksi- Kiviaho 1970 
jakoisuus-indeksi 

443 476 509 Paikkakunnan urheilu- Kiviaho 1970 
harrast. laatu:--indeksi 

444 477 51 0 Paikkakunnan urheilu- Kiviaho 1970 
seuratyyppi-indeksi 

445 478 511 Paikkakunnan kamppailu- Kiviaho 1970 
lajit-indeksi 

.446 479 512 Paikkakunnan' kansalliset Kiviaho 1970 
lajit-indeksi 

447 480 513 Paikkakunnan uuden- Kiviaho 1970 
aikaiset lajit-indeksi 

448 4131 514 Paikkakunnan kuntourhei lu- Kivi aho 1970 
lajit-indeksi 

449 482 515 Paikkakunnan hiihto-
1) 0 ei•, kyllä 

menestys (miehet) 

450 483 516 Paikkakunnan jalkapallo- 0 ei, kyllä 
menestys (miehet) 

451 484 517 Paikkakunnan jääkiekko- 0 ei, kyllä 
menestys (miehet) 

452 485 518 Paikkakunnan koripallo- 0 ei, kyllä 
menestys (miehet) 

453 486 519 Paikkakunnan lentopallo- 0 ei, kyllä 
menestys (miehet) 

454 487 520 Paikkakunnan luistelu- • 0 ei, kyllä 
menestys (miehet) 

455 488 521 Paikkakunnan nyrkkeily- 0 ei., kyllä 
menestys (miehet) 

456 489 522 Paikkakunnan paini- 0 ei, kyllä 
menestys (miehet) 

457 490 523 Palkkakunnan painonnosto- 0 ei, kyllä 
menestys (miehet) 

458 491 524 Paikkakunnan pesäpallo- 0 ei, kyllä 
menestys (miehet) 

459 492 525 Paikkakunnan uinti- 0 ei, kyllä 
menestys (miehet) 

460 493 526 Paikkakunnan yleisurheilu:-- 0 ei, kyllä 
menestys (miehet) 

461 494 527 Paikkakunnan hiihto- 0 ei, kyllä 
menestys (naiset) 

462 495 528 Paikkakunnan koripal Jo- 0 = ei, kyllä 
menestys (naiset) 

l)Onko paikkakunnalla·ollut SM-kisoissa mitaleille sijoittuneita urheilijoita tai

SM-sarjassa pelanneita joukkueita po. lajissa henkilHn nuoruudessa



muuttujan 
n:o muuttujan nimi 

A B C 

463 496 529 Paikkakunnan lentopallo-
menestys (naiset) 

464 497 530 Paikkakunnan luistelu-
menestys (naise�d 

465 498 531 Paikkakunna� pesäpallo 
menestys (naiset) 

466 499 532 Paikkakunnan uinti-
menestys (naiset) 

467 500 533 Paikkakunnan voimistelu-
menestys (naiset) 

468 501 534 Paikkakunnan yleisurheilu-
menestys (naiset) 

469 502 535 Paikkakunnan urheilu-
menestys yleensä (miehet) 

470 503 536 Paikkakunnan ur�eilu-
menestys yleensä (naiset) 

537 Etäisyys u rhe l 1 uken tä 11 e (a) 

538 Etäisyys urhielukentäl le (b) 

539 Etäisyys urhei 1 ukentäl le (c) 

540 Etäisyys pa 11 oken tä 11 e (a) 

541 Etäisyys pal lokentäl le (b) 

542 Etäisyys pa 11 oken tä 11 e (c) 

543 Etäisyys luistinradalle (a) 

544 Etäisyys luistinradal le (b) 

545 Etäisyys luintinradal le (c) 

546 Etäisyys ui mapa i ka 11 e (a) 

547 Etäisyys uimapaikalle (b) 

548 Etäisyys uimapai ka 1 le (c) 

549 Etäisyys uimahalliin (a) 

550 Etäisyys uimahalliin (b) 

551 Etäisyys uimahalliin (c) 

552 Etäisyys u rhe i 1 uken tä 11 e (d) 

553 Etäisyys pal lokentäl le (d) 

554 Etäisyys luistinradal le (d) 

555 Etäisyys ui mapa i ka 11 e (d) 

556 Etäisyys ui maha 11 i i n ( d) 

557 Etäisyys uimahallliin (d) 

558 Etäisyys kesäuimapaikkaan (d) 
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koodaus 

0 ei, kyLfä 

0 ei, kyllä 

0 ei, kyllä 

0 ei, kyllä 

0 ei, kyllä 

0 ei, kyllä 

0 = ei merkintää kohdissa hi ihto-yl ,urh. 
1 = väh. yksi 
yl. urh. 

merkintä kohdissa hiihto-

0 = ei merkintää kohdissa hiihto-yl .urh. 
1 = väh. yksi merkintä kohdissa hiihto-
yl. urh. 

arvio 100 m:n ta rkkuude 11 a 

arvio 100 m:n tarkkuudella 

arvio 100 m:n tarkkuudella 

arvio 100 m:n ta rkkuude 11 a 

arvio 100 m:n tarkkuudella 

arvio 100 m:n tarkkuudel Ja 

arvio 100 m:n tarkkuudella 

arvio 100 m:n ta rkkuude 11 a 

arvio 100 m:n ta rkkuude 11 a 

arvio 100 m:n tarkkuudella 

arvio 100 m:n ta rkki.Jude 11 a 

arvio 100 m:n tarkkuudella 

arvio 100 m:n tarkkuudella, 

arvio 100 m:n ta rkkuude 11 a 

arvio 100 m:n tarkkuudella 

arvio 100 m:n tarkkuudella 

arvio 100 111: n tarkkuudella 

arvio 100 m:n tarkkuudella 

arvio 100 m:n tarkkuudella 

arvio 100 m:n tarkkuudella 

mitattu karta 1 ta, km ta rkkuude 11 a 

mitattu karta 1 ta, km ta rkkuude 11 a 
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muuttujan 
n:o muuttujan nimi koodaus 

559 Etäisyys u rhe i l uken tä 11 e (d) mitattu kartalta, km tarkkuudella 

560 Etäisyys muulle kentälle (d) mitattu karta 1 ta, 1/2 km tarkkuudella 

561 Etäisyys hiihtomaastoon (d) mitattu kartalta, 1/2 km ta rkkuude 11 a 

562 Kotiintulleen sanomalehden Sarkkinen 197 0 
sisältämä urheilun määrä (a) 

563 Kotiintulleen sanomalehden Sarkkinen 1970J 

sisältämä u rhe i 1 un määrä (b) 

564 Kotiintulleen sanomalehden Sarkkinen 1970 
sisält�rni! u rhe i, 1 uil mä�r:ri (c) 

. .. 

565 Muuttuja 421 dikotomisoituna 0 ei, kyllä 

566 Muuttuja 422 di kotomi sottuna 0 ei, k)( 11 ä 

567 Muuttuja 423 dikotomisoituna 0 ei, kyllä 

568 Muuttuja 430 di kotomi soi tuna 0 ei, kyllä 

569 Muuttuja 431 dikotomisoituna 0 ei, kyllä 

570 Muuttuja 432 dikotomisoituna 0 ei, kyllä 

571 · Muuttuja 433 dikotomisoituna 0 ei, kyllä 

572 Muuttuja 434 d i ko torni soi tuna 0 ei, kyllä 

573 Muuttuja 435 dikotomisoituna 0 ei, kyllä 

574 Muuttuja 436 dikotomisoituna 0 ei, kyllä 

575 Muuttuja 437 dikotomisoituna 0 ei, kyllä 

607 Hiihto nykyisin 0 ei, kyllä 

608 Kotivoimistelu nykyisin 0 ei, kyllä 

609 Kävely nykyisin 0 = ei, kyllä 

610 Lentopallo nykyisin 0 ei, kyllä 

611 Painonnosto ja kuntokoulu 0 ei, kyllä 
nykyisin

612 Pyöräily nykyisin 0 ei, kyllä 

613 Pöytätennis nykyisin 0 ei, kyllä 

614 Uinti nykyisin 0 ei, kyllä 

615 Naisvoimistelu nykyisin 0 ei, kyllä 
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LIITE 2. Naisten liikuntaharrastuksen kehittymistä kuvaava kaavio. 

Harrastaa 

80'.l: 
aikuisena 

Harrasti N=115 

nuorena 
N=135 

Ei harrasta 91% 15% aikuisena 
N=20 

Harrasti 
lapsena 

N=149 

Harrastaa 
9% 71% aikuisena 

Ei harrasta-
N=lO 

nut nuorena 
N=14 

Ei harrasta 
29% ai.kuisena 

N=4 

Harrastaa 
80% aikuisena 

Harrasti 
N=4 

nuorena 
N=S 

Ei harrasta 
38% 20% aikuisena 

N=l 
Ei harrasta-
nut lapsena 

N=13 

Harrastaa 

62% 62% aikuisena 

Ei harrasta-
N=S 

nut nuorena 
N=8 

Ei harrasta 
38% aikuisena 

N=3 
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LIITE 3. Miesten liikuntaharrastuksen kehittymistä kuvaava kaavio. 

Harrasti 
lapsena 

N=123 

Ei harrasta
nut lapsena 

N=3 

.85% 

15% 

100% 

Harrasti 
nuorena 

N=105 

Ei harrasta-
nut nuorena 

N=18 

Harrasti 
nuorena 

N=O 

Ei harrasta
nut nuorena 

N=3 

85% 

15% 

56% 

44% 

0% 

Harrastaa 
aikuisena 

N=89 

Ei harrasta 
aikuisena 

N=16 

Harrastaa 
aikuisena 

N=10 

Ei harrasta 
aikuisena 

N=8 

Harrastaa 
aikuisena 

N=O 

Ei harrasta 
aikuisena 

N=O 

Harrastaa 
aikuisena 

N=3 

Ei harrasta 
aikuisena 

N=O 
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LIITE 4. Eri liikuntamuotojen harrastus naisilla eri ikävaiheissa (%) 

(N= 162) 

Lapsuudessa Nuoruudessa Nykyisin 

Hiihto 82 68 45 

Jalkapallo 6 1 0 

Jääkiekko 0 0 

Jääpallo 0 0 

Koripallo 2 12 

Kotivoimistelu 0 0 12 

Käsipallo 1 0 

Kävely 3 13 55 

Lentopa 11 o 22 32 11 

Luistelu 38 29 8 

Mäenlasku 2 1 0 

Nyrkke i 1 y 0 0 0 

Paini 1 0 

Painonnosto 2 1 2 

Pesäpa 1 lo 69 42 7 

Pyöräily 23 27 22: 

Pöytätennis 2 6 2 

Soutu 2 2 2 

Sulkapal lo 17 12 6 

Suunistus 2 2 0 

Tanssi 2 6 2 

Telinevoimistelu 0 0 0 

Tennis 4 2 

Uinti 57 59 47 

Vapaavoimistelu 15 19 19 

Y 1 ei s u rhe i 1 u 31 18: 1 

Muut 2 3 4 



286 

LIITE 5. Eri liikuntamuotojen harrastus miehillä eri ikävaiheissa (%)

(N = 126) 

Lapsuudessa Nuoruudessa Nykyisin 

Hiihto 83 62 43 

Jalkapallo 38 25 7 

Jääkiekko 19 20 6 

Jääpallo 13 7 3 

Koripallo 8 14 4 

Kotivoimistelu 0 0 5 

Käsipallo 2 1 

Kävely 2 6 40 

Lentopallo 16 28 24 

Luistelu 24 18 5 

Mäenlasku 6 2 0 

Nyrkkeily 2 2 0 

Paini 6 2 0 

Painonnosto 4 12 10 

Pesäpallo 54 31 5 

Pyöräily 14 8 10 

Pöytätennis 8 14 11 

Soutu 4 1 2 

Sulkapal lo 7 6 5 

Suunnistus 1 6 3 

Tanssi 0 

Telinevoimistelu 0 0 0 

Tennis 2 6 

Uinti 38 24 31 

Vapa avo imi ste 1 u 7 8 6 

Yleisurhel,lu 62 38 6 

Muut 5 11 18 



130 131 132 133 134 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 

130 

131 -48 LIITE 6. Lapsuudenkotia kuvaavien muuttujien korrelaatio-
132 31 -11

133 -32 68 -23

134 07 -15 -20 -09

141 -22 25 01 25 -13

142 -04 20 -00 10 -04 34

143 -09 10 11 09 -07 41 12

144 -06 -03 -12 -02 -06 02 -02 os

145 03 -03 11 -os os 21 18 18 06 

146 02 04 07 04 -01 04 14 os 23 28 

147 -04 os 04 03 04 21 07 29 01 32 08

148 -07 13 01 02 04 08 16 11 01 07 -03 24

149 -05 15 04 16 -12 SS 36 20 OS 27 09 10 11

matriisi. 

150 -07 09 03 09 -07 24 01 38 09 25 -00 22 10 37

151 -02 -03 12 -07 -0-5 22 21 13 11 60 20 11 04 44 29

152 -07 04 10 -02 -os 20 08 26 00 18 os 51 18 33 43 31

153 -os 13 -02 15 -15 46 18 28 08 26 07 23 08 51 26 · 30 20

154 -06 06 04 09 -14 31 03 37 09 25 -01 25 08 28 49 26 25 67

155 os 04 07 01 01 10 01 16 11 39 17 18 os 16 23 40 25 45 42 

156 06 -03 OS -06 -05 10 -01 20 01 18 02 43 21 07 29 13 44 38 43 SS 
157 -03 15 06 11 -09 41 25 18 13 24 16 13 10 52 23 26 13 41 25 27 08
158 -06 15 02 04 -02 09 10 11 16 17 -00 15 19 13 32 14 18 10 20 19 12 32
159 07 03 07 01 -02 13 04 12 13 37 20 14 -os 19 17 44 17 31 27 50 14 42 30 
160 -01 04 -03 07 01 18 10 22 01 16 -00 36 19 12 16 08 29 12 14 14 26 29 26 34
161 -03 06 03 08 01 10 06 14 13 14 17 os 22 17 28 17 13 19 25 27 25 19 11 18 06 
162 -04 14 06 13 -12 18 06 09 06 17 11 17 06 17 08 20 11 29 21 23 21 23 14 20 15 17
163 -10 os -22 04 20 -10 -06 -03 02 01 -10 02 00 -08 -08 -06 -01 -09 -11 01 -03 -19 -os -06 -01 00 06
164 -01 -OS -0.9 -!:l4 lrl -!8 -11 -14 00 02 -07 01 02 -18 -16 -10 -04 -17 -15 -01 01 -24 -16 -16 -09' -02 02 65
165. 44 -50 29 -41 00 -24 -14 -os -10 -01 -07 -07 01 -06 os 04 03 -os -Op os os -12 -03 01 -13 -04 -16 -23 -12 

N 

00 

--.J 
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LIITE 7. Lapsuuden kotia kuvaavien muuttujien faktorimatriisi. Rotatoimaton 
pääkomponenttimatriisi. 

I II III IV V VI 
130. ,Isän annnatti 12 58 08 -os 03 04 
131. Isän koulutus -24 -74 03 03 -08 -17
132. Äidin anunatti -08 36 19 os 09 02 
133. Äidin koulutus -20 -70 04 04 -17 -09
134. Perheen koko 14 06 -27 -12 12 -02
141. Isän harrastus -55 -30 21 04 19 29 

. 142. Isän menestys -28 -19 19 -14 32 11 
143. Äidin harrastus -43 -04 -01 25 10 11 
144. Äidin menestys -14 -01 -03 -18 -12 -12
145. Veljien harrastus -52 20 -13 -39 16 -00
146. Veljien menestys -20 04 os -32 00 -15
147. Sisarten harrastus -45 06 -33 27 28 -13
148. Slsarten menestys -21 -04 -14 19 21 -09
149. Isän suhtautuminen liikuntaan .:.60 -11 25 -13 21 32 
150. Äidin " " -55 07 -04 23 -00 os 

151. Veljien " " -55 21 03 -41 11 09 
152. Sisarten " " -sö 13 -23 28 27 -03
153. Isän kannustus -69 -02 07 03 -29 32 
154. Äidin kannustus -65 09 -os 23 -37 21 
155. Veljien kannustus -56 25 -23 -16 -33 -09
156. Sisarten kannustus -48 24 -35 33 -16 -os

157. Isän penkkiurheilun kannustus -58 -06 26 -19 07 -10
158. Äidin " " -36 -00 -01 01 os -33
159. Veljien " " -51 19 00 -33 -12 -30
160. Sisarten " " -38 -00 -14 12 23 -31
161. Muiden sukulaisten " -34 03 -10 -03 -14 -04
162. Kodin kannustus suorituksiin yleensä -35 -07 -10 -11 -11 -04
163. Isän uskonnollinen asennoituminen 14 -22 -66 -23 06 22 
164. Äidin " " 25 -08 -67 -21 os 25 
165. Kodin pol�ittinen ilmapiiri 12 64 16 13 00 09 

Ominaisarvo 5.15 2.40 1.66 1.28 .96 .90 



LIITE 8. 

Summa-asteikon "isän liikunnallisuus" muodostaminen: 

Alkuperäiset 
muuttujat 

Isän liikuntamenestys 

Isän urheilt.nnenestys 

Isän kiinnostus liikuntaa 
kohtaan 

Isän antama kannustus 
penkkiurheiluun 

Summa-asteikkoon 
0 pistettä 

ei harrastanut 

ei irenestynyt 

korkeintaan kohtal. 
kiinnostunut 

ei kannustanut 

piste 

harrastanut 

menestynyt 
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hyvin tai erittäin 
kiinnostunut 

kannustanut 

Lopullinen asteikko dikotomisoitiin siten, että pistemäärät 0-1 
muodostivat luokan "isän liikunnallisuus vähäinen(-)" ja piste
määrät 2-4 luokan "isän liikunnallisuus suuri ( +)". 

Summa-asteikon "veljien liikunnallisuus" muodostaminen 

Alkuperäiset 
muuttujat 

Veljien liikuntaharrastus 

Veljien urheilt.nnenestys 

Veljien kiinnostus 
liikuntaa kohtaan 

Veljien kannustus 

Veljien kannustus 
penkkiurheiluun 

Summa-asteikkoon 
0 pistettä 

ei tai epäsäänn. 

ei menestynyt 

korkeintaan kohtal. 
kiinnostunut 

ei kannustanut 

ei kannustanut 

1 piste 

säännöllisesti 

menestynyt 

hyvin tai erittäin 
kiinnostunut 

kannustanut 

kannustanut 

Lopullista asteikkoa supistettiin vielä siten, että pistemäärä O muo
dosti luokan "veljien liikunnallisuus vähäinen(-)", pistemäärät 1-2 
luokan "veljien liikunnallisuus keskinkertainen (-+)" sekä pistemäärät 
3-5 luokan "veljien liikunnallisuus suuri (+)".

Summa-asteikon "sisarten liikunnallisuus" muodostaminen: 

Alkuperäiset 
muuttujat 

Sisarten liikuntaharrastus 

Sisarten urheilt.nnenestys 

Sisarten kiinnostus 
liikuntaa kohtaan 

Sisarten kannustus 
penkkiurheiluun 

Summa-asteikkoon 
0 pistettä 

ei harrastanut 

ei menestynyt 

korkeintaan vähän 
kiinnostunut 

ei kannustanut 

piste 

harrastanut 

menestynyt 

kohtal. hyvin tai 
eritt. kiinnostunut 

kannusti 

Lopullista asteikkoa supistettiin vielä siten, että pistemäärä O muo
dosti luokan "sisarten liikunnallisuus vähäinen(-)", pistemäärä 1-2 
luokan "sisarten liikunnallisuus keskinkertainen c.:.+)" sekä pistemäärät 
3-4 luokan "sisarten liikunnallisuus suuri. ( +)".



165 167 169 170 171 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 

167 -30
169 08 02 
170 06 15 76 
·171 03 02 20 32 
174 11 04 67 61 16 
175 06 11 60 67 23 85 
176 03 -06 20· 31 70 27 40 
177 08 -os -14 -11 -01 -21 -14 -08 
178 08 -08 -17 -21 -08 -21 -2� -18 83 
179 -02 -os -08 -10 -29 -08 -05 -33 , 27 43
180 -12 14 14 33 08 28 34 lÖ -29 -37 -13
181 -12 14 24 33 08 28 34 10 -29 -37 -13 1.00
182 -03 01 12 25 04 18 24 10 �11 -21 -16 53 53
183 09 -os 19 24 01 19 · 16 04 -17 -16 -06 31 31 13 
184 07 -08 02 11 os 10 11 06 02 -00 07 18 18 10 10 
18s 06 06 03 08 -02 io 09 -01 -02 -07 01 1s 1s os 12 
186 -12 15 -09 -02 -os �07 -02 -10 os -06 -os 12 12 23 -06
187 07 -09 28. 33 12 34 37 16 -11 -16 01 31 31 19 16 
188 03 02 30 34 12 35 39 15 -06 -12 -03 ,34 34 17 20 
189 -15 07 07 15 25 ll 16. 19. 01 -05 00 14 14 28 -02
190 04 os 00 01 -00 -02 01 01 : 08 06 01 -00 -00 01 -01
191 07 13 -01 04 02 -02 02. os· 10 04 -01 01 01 04 -01 
192 04 04 11 os -08 13 11 01 02 �06 08 .07 07 20 00 
193 -01 09 16 24 03 18 13 02 -09 -07 -03 08 08 04 os
194 .-13 33 19 28 02 24 22 06 -08 -14 -03 .16 16 17 -01 
195 -04 03 04 07 06 11 08 08 01 -02 04 12 12 23 -03_
196 os -01 22 27 09 26 23 13 -04 -os -01 07 07 01 15 
197 -07 22 30 36 10 30 29 12 -04 -15 -os 17 17 16 08
198 -01 02 12 10 13 15 16 16 os -01 03 11 11 25 01

46 
os 21 
51 21 04 
26 �3 08 67 
09 10 38 27 
11 -01 03 12 
04 os 07 08 
03 07 39 13 
14 06 -02 17 
10 12 os 14 
16 04 30 16 
13 09 -09 20 
06 12 -01 20 
07 06 24 14 

LIITE 9. Koulutustaustaa kuvaavien muuttujien korrelaatiornatriisi. 

36 
02 os 
10 08 78 
07 21 28 42 
16 08 16 12 -00 
15 11 13 27 17 59 
03 28 08 12 32 26 46 
21 07 17 14 -08 74 43 10 
22 15 11 23 11 41 71 26 60 
12 32 09 10 22 11 28 60 26 50 

N 
(o 
0 



291 

LIITE 10. Koulutusta ja koululiikuntaa kuvaavien muuttujien rotatoimaton 

pääkomponenttimatriisi. 

I II III IV V 

167. Koulutus 15 10 07 -19 04 

169. Liikuntanumero A 61 -15 -40 12 -03

170. Liikuntanumero B 71 -13 -34 12 01

171. Liikuntanumero C 30 -11 -29 16 52

174. Liikunnan taidot oma arvio A 69 -16 -36 14 -04

175. Liikunnan taidot oma arvio B 72 -18 -32 21 os

176. Liikunnan taidot oma arvio C 37 -14 -30 14 53

177. Liikuntakasv. saadut kokemukset A 30 -33 12 -55 06

178. Liikuntakasv. saadut kokemukset B 41 -42 17 -52 17

179. Liikuntakasv. saadut kokemukset C -18 24 02 25 -33

180. Liikunnanopettajan kannustus A 64 -38 50 -07 -12

181. Liikunnanopettajan kannustus B 64 -38 50 -07 -12

182. Liikunnanopettajan kannustus C 44 -10 39 01 13

183. Muiden opettajien " 28 -19 os -01 -17

184. Koulujenväliset joukkueet koulussa A 28 09 18 30 -28

185. " " " B 25 os 20 21 -06

186. " " " C 12 16 44 12 18

187. Osallistuminen koulujen välisiin A 56 -00 10 36 -23

188. " " " B 57 -04 08 36 -24

189. " " " C 33 15 20 23 23

190. Koulun sisäiset kilpailut A 13 49 15 04 16

191. " " B 17 54 18 02 22

192. " " C 21 29 31 13 23

193. Koulun seura tai kerho A 41 43 -20 -36 -28

194. " " B 51 49 -04 -38 -07

195. " " C 32 42 25 -02 21

196. Osallistuminen seuran harjoituksiin A 45 40 -32 -27 -27

197. " " " B 57 43 -15 -28 -06

198. " " " C 37 39 13 03 24

Ominaisarvo 5.65 2.66 2.10 1.72 1.53 

A = kansakoulussa 

B = kansalais- ja keskikoulussa 

C = lukiossa 
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LIITE 11. Toveripiiriä kuvaavien muuttujien väliset interkorrelaatiot. 

205 

206 83 

207 72 38 

208 08 04 07 

209 23 28 12 13 

210 01 05 -03 01 11 

211 06 -00 16 21 56 -04 

212 -04 -os -02 06 10 -01 11 

213 21 29 06 10 62 10 22 08 

214 -06 -14 11 06 29 -00 63 09 31 

215 21 20 13 18 39 07 21 01 51 19. 

216 -10 -19 07 14 19 -09 42 03 13 50 51 

217 15 22 03 09 40 02 08 13 55 13 49 12 

218 -07 -08 05 11 14 03 24 16 16 33 17 32 59 

Surrma-asteikon "samaa sukupuolta olevien tovereiden liikunnallisuus" 

muodostaminen: 

Alkuperäiset 
mwttujat 

Tovereiden liiktmtaharrastus 

Tovereiden kiinnostus 
liikuntaa kohtaan 

Toverien antama kannus.tus. 

Toverien antama kannustus 
penkki urheiluun 

Summa-asteikkoon 
0 pistettä piste 

ei koskaan t. epäsäänn. säännöllisesti 

korkeintaan kohtal. hyvin tai erittäin 
kiinnostunut kiinnostunut 

ehkäissyt tai neutraali kannustunut 

ei kannustanut kannustanut 

Lopullinen asteikko on dikotomisoitu siten, että pistemäärät 0-2 muodostivat 
luokan "toverien liikunnallisuus vähäinen(-)" sekä pistemäärät 3-4 luokan 
"toverien liikunnallisuus suuri(+)". 

Summa-asteikko "eri sukupuolta olevien tovereiden liikunnallisuus" muodos
tettiin täsmälleen samom kum edellä esitetty. 



LIITE 12. Lapsuuden ja nuonruden kotipaikkakuntaa kuvaavat mllllttujat aikuisiän liikmtaharrastuksen 

kokonaismäärän selittäjinä (regressiaonalyysi). 

Useus 

Kesä 

r 

2531 Pesäpallomenestys (naiset)(C), kaupunki -.18 -.18 

Talvi 

r 
p, 

2526 Yleisurheilumenestys (miehet)(C), kaup. -.18 -.18 
1526 Yleisurheilumenestys (miehet)(C), maas. 
2550 Etäisyys uimahalliin (B), kaupunki 

Selitysprosentti (100 x R
2
) 3.1 % 3.1 % 

NAISET 

1472 Paikkak.väkiluku (B), maaseutu .29 .26 
. 23 .24 

-.23 -.21 
.22 .20 

MIHiET 

.30 .30 

-2467 Paikkak.voim.menestys (naiset)(A), kaup .
2519 Lentopallornenestys (rniehet)(C),kaup.
1540 Et.pallokentälle (A), maaseutu
1468 Yleisurheilumenestys (naiset)(A),maas.
2516 Jalkapallornenestys (rniehet)(C), kaup.
1467 Voirnistelumenestys (naiset)(A), rnaas.
2466 Uintirnenestys (naiset)(A), kaup.
2535 Urh.rnenestys ind. (0-1) (miehet) (C) ,kaup.

Selitysprosentti (100 x R
2
)

-.22 -.22 

22.1 % 14. 1 %

Käytetty aika 

Kesä 

r 

.19 .19 

Talvi 

r (b 

-.17 -.18 

3.5 % 2.8 % 

-.26 -.23 
• 19 • 18
• 23 . 21

14.3 % 

.26 .25 

.26 -.25 

12.9 % 

N 

\D 

v,I 



LIITE 13. 

Lapsuuden ja nuoruuden kotipaikkakuntaa kuvaavat muuttujat aikuisiässä harrastettujen liikuntamuotojen selittäjinä 

(naiset - regressioanalyysi) 

Hiihto 
-r A 

2549 Etäisyys uimahalliin (A), kauppala .23 .23 
2510 Urheiluseuratyyppi-ind.(Kiviaho)(C), kauppala 
2524 Paikkak.pesäpallomenestys (miehet)(C),kauppala 
1539 Etäisyys urheilukentälle (C), maaseutu 
1512 Kansallisten Jajien-ind. (Kiviaho)(C),maaseutu 
1541 Etäisyys pallokentälle (harj.kenttä)(B),maaseutu 
2456 Paikkak.painimenestys (miehet)(A),kauppala 
1460 Paikkak.yleisurheilumenestys (miehet)(A),maaseutu 
2542 Etäisyys pallokentälle (harj.kenttä)(C),kauppala 
1493 Paikkak.yleisurheilumenestys (miehet)(B),maaseutu 
2531 Paikkak.pesäpallomenestys (naiset)(C), kauppala 
2619 Paikkak.keskimääräinen lämpötila (A), kauppala 
1441 Urheilun kielijakoisuus-ind.(Kiviaho)(A),maaseutu 
2547 Etäisyys uimapaikalle (B), kauppala 

Selitysprosentti 
( J 00 x R2) 

5. 1 %

Kotivoim. 
r /!, 

.21 .24 
-. 19 -.22 
. 18 . 18 

12.5 % 

Kävely 
r .e, 

-.20 -. 19 
-. 18 -. 18 
-. 17 -. 16 

9.7 % 

NAISET 

Lentopal Jo 
r 6' 

• 18
. 17

.17 
• 16 

6.0 % 

Pyöräily 
r � 

.24 .24 

5.9 % 

Uinti 
r -1 

-.22 -.21 
• 18 . 17

7.6 % 

N 

<D 

� 

Naisvoimist. 

r ✓.,

-.26 -.27 
.24 .24 

12.7 % 



LIITE 14. 

Lapsuuden ja nuoruuden kotipaikkakuntaa kuvaavat muuttujat aikuisiässä harrastettujen liikuntamuotojen sellttäjinä 

(miehet - regressioanalyysi) 

1479 Kansallisten lajien-ind. (Kiviaho)(B), maaseutu 
1616 Paikkakunnan lumiolosuhteet(A), maaseutu 
2441 Urheilun kielijakoisuus-ind.(Kiviaho)(A),kaupunki 
1446 Kansallisten lajien ind.(Kivlaho)(A), maaseutu 
1447 Uudenaikaisten lajien-ind.(Kiviaho)(A),maaseutu 
1514 Kuntourheilulajien ind. (Kiviaho)(C), maaseutu 
1546 Etäisyys uimapaikalie (A), maaseutu 
2517 Paikkakunnan jääkiekkomenestys (miehet)(C),kaupunki 
1619 Paikkakunnan keskimääräinen lämpötila (A),maaseutu 
2442 Urheilun kaksijakoisuus-ind.(Kivlaho)(A),kaupunki 
2484 Paikkakunnan jääkiekkomenestys (miehet)(B) 
2545 Etäisyys luistinradalle (C), kauppala 

Hiihto 
r � 

-.26 -.23 
.25 .22 
.18 . 18 

1469 Paikkakunnan urheilumenestys yleensä (miehet)(A)maaseutu 
2452 Paikkakunnan koripallomenestys (miehet)(A), kaupunki 
1439 Paikkakunnan asukasluku (A) maaseutu 

Selitysp5osentti
( l 00 x R )

14.7 % 

Kävely 
r � 

-.18 -. 18 
-. 19 -. 19 
-. 19 -.24 

• 18 .23

15.2 % 

Lentopa Ilo 
r � 

-.22 -.22 
. 18 . 18 

7.8 % 

MIEHET 

Painonnosto Pyöräily Pöytätennis 
r .d r " r � 

-.21 -.21 

4.5 % 

.25 .25 

.27 .25 

13.1 % 

.22 

.21 
.21 
.21 

9.1 % 

Uinti 
r I!, 

• 18 . 18

3.3 % 

N 

\D 

V, 
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