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Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää elämysliikuntaan osallistuvien ihmisten 

liikuntamotiiveja eteläsuomalaisessa kaupallisessa vesiurheilukeskuksessa. Sähköinen 

webropol-lomake lähetettiin tutkimukseen osallistuville keväällä 2020. Kyselylomake 

lähetettiin vesiurheilukeskuksen uutiskirjeen tilaajille ja sitä jaettiin vesiurheilukeskuksen 

sosiaalisen median kanavissa. Kyselyyn vastasi 209 yli 18-vuotista henkilöä, jotka olivat 

osallistuneet valitsemiimme elämysliikuntalajeihin.  

 

Tutkimuksessa käytettiin Aikuisten vapaa-ajan liikuntamotivaatio -kyselyä, jota täydennettiin 

sopimaan paremmin tähän tutkimukseen. Liikuntamotivaatiomittarin väittämistä muodostettiin 

kymmenen summamuuttujaa teoreettisen ennakko-oletuksen mukaisesti. Alkuperäinen kysely 

koostui kahdeksasta summamuuttujasta, joihin tässä tutkimuksessa lisättiin kaksi 

summamuuttujaa. Aineiston kuvailussa käytettiin keskiarvoja ja keskihajontoja. 

Liikuntamotiivien eroja elämysliikuntaan osallistuvien naisten ja miesten välillä tutkittiin t-

testillä. Iän ja liikuntamotiivien välistä yhteyttä tutkittiin Spearmanin 

järjestyskorrelaatiokertoimella. Eri elämysliikuntalajien harrastajien välisiä eroja 

liikuntamotiiveissa vertailtiin käyttämällä varianssianalyysia sekä LSD-parivertailutestejä.  

Lisäksi lajien välisiä eroja sukupuolittain tutkittiin käyttämällä t-testiä. Mittarin luotettavuutta 

arvioitiin Cronbachin alfakeroimien avulla. 

 

Tuloksista käy ilmi, että kaupallisessa vesiurheilukeskuksessa elämysliikuntaan osallistuvat 

kokivat motivaatiomittarin kymmenestä eri ulottuvuudesta tärkeimmiksi viihtymisen, 

elämyskokemukset ja arjesta irrottautumisen sekä riskinoton ja jännityksen. Naiset kokivat 

tärkeimmiksi viihtymisen, elämyskokemukset ja arjesta irrottautumisen sekä psyykkisen 

hyvinvoinnin, kun taas miehet kokivat tärkeimmiksi viihtymisen, elämyskokemukset ja arjesta 

irrottautumisen sekä riskinoton ja jännityksen. Miehet pitivät tehtäväorientaatiota tilastollisesti 

merkitsevästi tärkeämpänä elämysliikuntaan osallistumisen motiivina kuin naiset. Lajiryhmien 

välillä tilastollisesti erittäin merkitsevää eroa löytyi yhdestä ulottuvuudesta, 

tehtäväorientaatiosta, jota wakeboardingin harrastajat pitivät tärkeämpänä kuin SUP-lautailijat 

tai melojat.  

Vaikka elämysliikuntalajit eroavat paljon toisistaan, olivat tämän tutkimuksen tulokset 

samansuuntaisia kuin muissa saman aihepiirin tutkimuksissa. Muissa tutkimuksissa esille 

nousseita elämysliikuntaan osallistumisen motiiveja olivat muun muassa elämyksellisyys, pako 

arjesta ja stressistä, itsensä ylittäminen sekä riskinotto ja pelon ja jännityksen kokeminen, jotka 

ovat kaikki linjassa tämän tutkimuksen tuloksien kanssa. 

Avainsanat: Elämys, elämysliikunta, vesiurheilu, liikuntamotiivit  



 

 

 

ABSTRACT 

 

Lampinen, Jelmiina & Nieminen, Tiia. 2020. Exercise motives of adventure sport participants 

in commercial water sport center. University of Jyväskylä, Master Thesis in Sport Pedagogy. 

75p., 1 appendix. 

 

The purpose of this research was to examine exercise motives of adventure sport participants 

in commercial water sport center. Electrical webropol-questionnaire was sent to participants in 

the spring 2020. Questionnaire was sent to water sports center’s newsletter’s subscribers and it 

was shared in social media channels. Overall the research had 209 participants aged over 18, 

who had participated to seleceted adventure sports. 

 

In the research we used the Adult Leisure Exercise Motivation Survey, which was 

supplemented to fit better to the purpose of this research. The questions of exercise motivation 

instrument were summed according to the hypothesis into ten subscales. Original questionnaire 

consisted of eight sum variables to which two sum variables were added in this research. The 

data was described by using means and standard deviations. The difference between males and 

females were measured by using t-test. The relationship between age and exercise motives was 

examined by using Spearman’s rank correlation coefficient. Differences in exercise motives 

between three main sports were compared with One-way ANOVA and LSD-test. In addition, 

differences between three main sports by gender were examined by using t-test. The reliability 

of instruments was examined using Cronbach’s alpha. 

 

The results show that for those who participated in adventure sports in commercial water sport 

center the most important dimensios of the motivation instrument in this research were 

amusement, experiences and detachment from everyday life as well as risk-taking and tension. 

Women felt that amusement, experiences and detachment from everyday life as well as mental 

well-being were the most important dimensions while men felt that amusement, experiences 

and detachment from everyday life as well as risk-taking and tension were the most important 

ones. Men considered task orientation to be statistically significantly more important 

participation motive in adventure sports than women. A statistically very significant difference 

between main sports was found in one dimension, task orientation, which wakeboarding 

enthusiasts considered more important than SUP-surfers or paddlers.  

 

Although adventure sports differ widely, the results of this research were similar with previous 

research published in the similar field. Motives for participating adventure sports that came up 

in the previous research were memorable experiences, escape from everyday life and stress, 

self-transcendence as well as risk-taking and feeling fear and tension, which all are in line with 

this research.  

 

Keywords: Experience, adventure sports, water sports, exercise motives  
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1 JOHDANTO 

Nykypäivän liikuntakulttuuri on kokenut vuosien kuluessa suuren muutoksen: se on 

moninaistunut ja saanut runsaasti uusia muotoja (Tähtinen, Rinne, Nuopponen & Heinonen 

2001; Zacheus 2008b; Zacheus 2009). Liikunta on nykyään arjesta eriytynyttä tapahtuen 

pääosin organisoidusti, ja siitä on tullut yksi kulutusmuoto muiden vapaa-

ajankäyttövaihtoehtojen rinnalle (Salasuo 2012). Nykypäivänä uusi liikuntakulttuuri korostaa 

rentoutumista, irtiottoa arjesta ja elämyksellisyyttä kilpailullisuuden sijaan (Tähtinen ym. 

2001). Liikuntakulttuurin muutokseen on osaltaan vaikuttanut se, että ihmisten henkilökohtaiset 

motiivit liikunnan harrastamiselle ovat muuttuneet (Harinen ym. 2015; Helin 2004, 4; Matarma 

2012). Liikunnan terveysvaikutukset on tunnistettu jo satojen vuosien ajan, mutta nykyään 

pelkkä positiivisten terveysvaikutusten tiedostaminen ei enää riitä liikuttamaan ihmisiä 

(Matarma 2012). Liikunnasta etsitään nykyään paljon muutakin kuin vain hikeä ja parempaa 

kuntoa (Matarma 2012; Ojanen 2001). Yhä useammin liikunnan parissa tavoitellaan elämyksiä 

ja kokemuksia (Koski & Tähtinen 2005). Etenkin länsimaisessa yhteiskunnassa ihmiset usein 

hakevat vapaa-aikanaan elämäänsä jännitystä ja elämyksiä vastapainoksi tasaiselle arjelle.  

Tämän liikuntakulttuurin muutoksen vuoksi elämys- ja seikkailuliikunta on saanut yhä 

näkyvämmän osan yhteiskunnassa. (Helin 2004, 3.)  

Elämys- ja seikkailuliikunnan kasvuun on liikuntakulttuurin muutoksen lisäksi vaikuttanut 

myös muut yhteiskunnan muutokset. Kulutuksen luonne on muuttunut jälkiteollisessa 

yhteiskunnassa yhä enemmän tavaroiden kulutuksesta elämysten kulutukseksi ja myös monet 

tavarat ovat saaneet elämyksellisen merkityksen. Yhteiskunta on muuttunut 

elämysyhteiskunnaksi, jossa puhutaan yhä enemmän elämysmarkkinoinnista ja 

elämysteollisuudesta. Yhteiskunnan muutoksen myötä myös kulttuuri on kokenut muutoksen. 

Aineettomien elämysten, kokemusten ja elämysmatkojen tuottaminen on jatkuvasti laajeneva 

tuotannonala. (Latomaa & Karppinen 2010, 12.) 

Samalla kun ihmisten liikuntamotiivit ovat muuttuneet, liikunta-aktiivisuus on 

kokonaisuudessaan vähentynyt (Harinen ym. 2015; Husu, Paronen, Suni, & Vasankari 2011; 

Matarma 2012). Suomalaisten liikunnan määrää, laatua sekä liikuntamotiiveja on tutkittu 
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paljon, mutta liikuntaan liittyvät elämykset, kokemukset ja merkitykset ovat kuitenkin jääneet 

vähemmälle huomiolle. Juuri nämä tekijät kuitenkin usein motivoivat nykyajan ihmisiä, joten 

liikunnan elämyksellisyyttä tulisi korostaa enemmän pyrittäessä lisäämään ihmisten liikkumista 

ja liikuntainnostusta. Liikunnan tarjoama viihtyminen, mielihyvä, hauskuus, ilo ja virkistys 

ovat tekijöitä, jotka tutkitusti motivoivat ihmisiä liikkumaan, joten nämä motiivit tulisi 

huomioida etenkin niiden kohdalla, jotka eivät vielä ole löytäneet liikunnan iloa. (Matarma 

2012.) Varsinkin lasten ja nuorten kohdalla liikunnan pitäisi olla hauskaa ja tuottaa elämyksiä 

sekä iloa (Husu ym. 2011,17).  

Perinteinen liikuntamotivaation tutkimus on pääosin keskittynyt itsemääräämisteorian (Ryan & 

Deci 2000) sekä tavoiteorientaatioteorian (Nicholls 1989) ympärille. Liikuntamotivaatiota 

koskeva tutkimus pyrkii vastaamaan kysymykseen, mikä saa ihmiset liikkumaan. Ei ole 

olemassa yhtä ainoaa motiivia tai muuttujaa, joka selittäisi tai ennustaisi ihmisen osallistumista 

liikuntaan, vaan liikunnan harrastamiseen vaikuttavat niin persoonalliset, sosiaaliset kuin 

ympäristöllisetkin tekijät (Buckworth & Dishman 2002, 195). Itsemääräämisteorian keskiössä 

olevat koettu autonomia, koettu pätevyys ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus sekä 

tavoiteorientaatioteorian tehtävä- ja minäsuuntautuneisuus selittävät suurelta osin niitä 

tekijöitä, joita liikuntaan osallistumisen taustalla on (Nicholls 1989; Ryan & Deci 2000). Kun 

on kyse elämysliikunnasta, saavat liikunnan tarjoamat tunteet, kokemukset ja merkitykset usein 

suuremman roolin kuin perinteisessä liikunnassa. Koska elämysliikunnan käsite on melko 

tuore, ei valmista teoriaa elämysmotiivien tutkimiseksi ole tarjolla. Jotta voidaan ymmärtää 

elämysliikuntaan osallistumisen motiiveja laajemmin, tarvitaan perinteisten 

motivaatioteorioiden lisäksi myös ymmärrystä ihmisen persoonallisuudesta, jonka on todettu 

vaikuttavan ihmisen taipumukseen etsiä elämyksiä, uusia kokemuksia ja virikkeitä (Zuckerman 

1979, 10). 

Elämyksiä ja elämysliikuntaa koskeva keskustelu sijoittuu monipuolisesti eri tieteenaloille. 

Elämyskokemuksen muodostumista, elämysliikuntaa ja elämysliikunnan merkityksiä voidaan 

tarkastella usealta eri näkökannalta ja Löfblomin (2013) mukaan näiden eri näkökulmien rajat 

ovat muuttuvia ja epäselviä. Elämysliikuntaa tulisi siten myös tutkia monipuolisesti eri 

näkökulmista, jotta kattavaa tietoa koko elämysliikunnan kentältä saataisiin enemmän. 

Elämysliikuntaa koskevaa tutkimusta on kuitenkin tehty niin Suomessa kuin 
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kansainvälisestikin melko vähän. Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö (Husu ym. 2011) sekä 

Valtion liikuntaneuvosto (Aira ym. 2013) näkevät elämysliikunnan mahdollisuudet 

vähentyneen liikunta-aktiivisuuden kasvattajana, mutta lisää tutkimusta aiheesta tarvitaan, sillä 

ammattilaisten tulee olla selvillä niistä tekijöistä, jotka saavat ihmiset liikkumaan, jotta voidaan 

paremmin ymmärtää ihmisten liikuntakäyttäytymistä sekä pyrkiä vaikuttamaan siihen.  

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää elämysliikuntaan osallistuvien ihmisten 

liikuntamotiiveja kaupallisessa vesiurheilukeskuksessa. Lisäksi halusimme lisäksi, eroavatko 

liikuntamotiivit eri lajien harrastajien välillä sekä onko ikä yhteydessä liikuntamotiiveihin. 

Näitä tutkimuskysymyksiä tarkastellaan yleisesti sekä vertaillaan sukupuolen mukaan.  
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2 ELÄMYS 

Elämys on käsitteenä varsin nuori (Väyrynen 2010) ja elämyksiä koskeva tutkimustieto sekä 

kirjallisuus sijoittuvat monipuolisesti eri tieteenaloille (Löfblom 2013). Käsitettä käytetään eri 

tavoin eri kielissä ja kulttuureissa, eikä sille löydy suoraa vastinetta kaikista kielistä. Elämys-

käsitteen määritteleminen onkin monimutkaista ja haastavaa, sillä elämystä voi tarkastella 

useasta eri näkökulmasta ja se sisältää useita eri elementtejä. (Konu 2016, 25; Väyrynen 2010.) 

Siten myös elämyskokemuksen muodostumista, elämysliikuntaa ja elämysliikunnan 

merkityksiä voidaan tarkastella useasta eri näkökulmasta ja näiden eri näkökulmien rajat ovat 

muuttuvia ja epäselviä (Löfblom 2013). Jotta käsitteen sisältöä voidaan paremmin ymmärtää, 

on tärkeää perehtyä useisiin eri näkökulmiin. Viime kädessä elämys on kuitenkin erittäin 

subjektiivinen käsite, jonka eri yksilöt kokevat ja havaitsevat eri tavoin (Pomfret & Bramwell 

2016). Elämys-käsitteen rinnalla käytetään usein myös käsitettä seikkailu. Näiden käsitteiden 

määritelmät ovat hyvin lähellä toisiaan ja osittain päällekkäiset. (Helin 2004, 19.) Tässä 

tutkimuksessa käytämme pääosin elämys-käsitettä.  

2.1 Elämys käsitteenä 

Ymmärtääksemme paremmin elämyksen käsitettä on syytä tarkastella myös käsitteen historiaa 

eli sitä, mistä ja milloin käsite on kehittynyt. Suomen kielessä elämyksen käsite on 

todennäköisesti suora käännös ruotsin kielen termistä upplevelse. Käsitteen historia ulottuu 

Suomessa aina 1900-luvun alkuun asti, jolloin käsite vakiintui nykymerkitykseensä. (Väyrynen 

2010.) Elämys-käsitettä ei löydy Cannellin vuoden 1908 suomalais-ruotsalaisesta sanakirjasta, 

mutta teoksen toisesta painoksesta vuonna 1913 se jo löytyy (Häkkinen 1990, 126).  

Ruotsissa ja Saksassa elämys-käsite on tullut käyttöön vasta 1800-luvun loppupuolella. 

Elämyksen käsite näyttääkin olevan germaanisten kielten erikoisuus ja termin nykymerkitys 

pohjautuu oleellisesti saksalaiseen filosofiaan. Vaikka käsite vakiintui filosofiseksi termiksi 

Saksassa vasta 1800-luvun loppupuoliskolla, on elämyksiä toki ollut ja koettu jo ennen sitä, 

vaikkei niitä elämyksiksi vielä silloin ole kutsuttukaan. Käsitteen sisältö kytkeytyy moniin 

filosofisiin suuntauksiin. (Väyrynen 2010.) 
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Nykypäivänä elämys-sana kärsii Tarssasen ja Kyläsen (2009) mukaan inflaatiosta, sillä sanan 

käyttö ja elämyksistä puhuminen ovat yleistyneet nykypäivänä huomattavasti. Elämyksestä on 

tullut joka paikan superlatiivi, jota helposti käytetään esimerkiksi palveluiden yhteydessä 

lisämyynnin toivossa. (Tarssanen ja Kylänen 2009.) Tämän vuoksi elämyksellisyyden ja 

elämyksellisen toiminnan käsitettä tulee tarkastella kriittisesti (Latomaa & Karppinen 2010). 

Tarssanen ja Kylänen (2009) ovat määritelleet elämyksen merkittäväksi, positiiviseksi, 

yksilölliseksi ja ikimuistoiseksi kokemukseksi, joka jättää pysyvän muistijäljen ja voi tuottaa 

kokijalleen henkilökohtaisen muutoksen. Väyrysen (2010) mukaan elämys viittaa johonkin 

välittömästi itse koettuun ja erityisen merkitykselliseen kokemukseen. Löfblomin (2013) 

mukaan elämykselle ei ole olemassa yhtä määritelmää eikä kokemisen syytä tai paikkaa, vaan 

sen merkitys rakentuu tilanteista. Koko elämyksen sisältöä onkin mahdotonta selittää 

tyhjentävän rationaalisesti (Väyrynen 2010). Elämykset toimivat ärsykkeinä, jotka synnyttävät 

luovia prosesseja ja avaavat ihmisen mieltä (Kiiski 1998).  Elämykset ovat aktiivisia ja 

kokijalleen välittömästi tosia: ne eivät ole vain passiivisia ulkomaailman aikaansaamia 

vaikutuksia, vaan ne eletään välittöminä tunteina ja havaintoina (Väyrynen 2010). 

Elämys-käsitteelle yleisin englanninkielinen käännös on sana ”experience”, jota käytetään 

luontevasti kuitenkin kahdessa eri yhteydessä (Konu 2016, 25; Väyrynen 2010). Konu (2016, 

25) toteaa Highmoreen (2002), Komppulaan ja Gatneriin (2013) sekä Palmeriin (2010) viitaten, 

että ”experience” voi olla sekä verbi että substantiivi ja näin ollen se voi tarkoittaa kahta aivan 

eri asiaa. Kun sanaa ”experience” käytetään verbinä, viittaa se tapahtuman läpi kulkevaan 

prosessiin eli siihen, kuinka tapahtuma eletään ja koetaan hetki kerrallaan. Substantiivina sana 

puolestaan viittaa tapahtuman jälkeiseen tuntemukseen. Tämä luo lisähaastetta elämys- 

käsitteen määrittelyyn ja on aiheuttanut haasteita myös muille tutkijoille, jotka ovat yrittäneet 

määritellä käsitettä.  (Konu 2016, 25.) Myöskään esimerkiksi italian tai ranskan kielestä ei 

löydy suoraa vastinetta elämys-käsitteelle, vaan englannin tapaan puhutaan kokemuksesta 

(Väyrynen 2010).  

Olennaista elämys-käsitteen tarkastelussa näyttäisi olevan se, mikä erottaa elämyksen 

kokemuksesta. Tarssasen ja Kyläsen (2009) mukaan elämys syntyy kokemuksen aikana. 
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Korhosen (2007, 15) mukaan elämys ja kokemus puolestaan eroavat toisistaan siten, että elämys 

pohjautuu enemmän tunteisiin ja on enemmän yksilöstä riippuvainen kuin kokemus.  Eri 

yksilöiden elämyksiä ei tämän vuoksi voida vertailla keskenään. Kokemus puolestaan ei ole 

riippuvainen yksilöstä ja se perustuu tunteiden sijaan tietoihin. (Korhonen 2007, 15.) 

Pine ja Gilmore (1998) ovat kehittäneet elämystä kuvaavan mallin (kuva 1), joka jakaa 

elämykset neljään eri pääluokkaan (viihteellinen, opetuksellinen, esteettinen ja 

todellisuuspakoinen) sen mukaan, mihin kohtaa ne asettuvat kahden eri ulottuvuuden asteikolla. 

Nämä kaksi ulottuvuutta ovat uppoutuminen vs. omaksuminen, jotka on kuvattu kuviossa 

pystyakselilla ja passiivinen osallistuminen vs. aktiivinen osallistuminen, jotka puolestaan on 

kuvattu kuviossa vaaka-akselilla. Kuvio ottaa huomioon elämys-käsitteen eri ulottuvuudet, 

mikä helpottaa käsitteen ymmärtämistä ja määrittelyä. (Pine & Gilmore 1998.) 

 

KUVA 1. Elämyksen neljä pääluokkaa (Pine & Gilmore 1998). 
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Passiivisen osallistumisen puolella on kaksi pääluokkaa: viihteellinen elämys ja esteettinen 

elämys (kuva 1). Viihteeksi luokiteltu elämys tarkoittaa esimerkiksi television katsomista tai 

konsertissa käymistä. Viihteellinen elämys on usein sellainen, jonka aikana ihmiset omaksuvat 

passiivisesti elämyksiä ja tapahtuman sisältöä. He eivät itse ole mukana 

tapahtumaympäristössä, vaan katselevat sitä sivusta. Esteettinen elämys puolestaan on 

sellainen, jossa yksilö ei aktiivisesti osallistu tapahtuman kulkuun, mutta hänet on kuitenkin 

upotettu ympäristöön tai toimintaan. Esimerkkinä esteettisestä elämyksestä on taidenäyttely tai 

tunnetun nähtävyyden ihasteleminen. (Pine & Gilmore 1998.) 

 

Aktiivisen osallistumisen puolella on vastaavasti kaksi pääluokkaa: opetuksellinen- ja 

todellisuuspakoinen elämys (kuva 1). Opetukselliseen pääluokkaan kuuluu sellaiset elämykset, 

jotka vaativat osallistujalta aktiivista osallistumista ja joissa osallistuja samalla oppii uusia 

asioita. Tässä pääluokassa osallistuja on kuitenkin enemmän tapahtuman ulkopuolella kuin 

kokijan roolissa itse tapahtumassa. Opetuksellinen elämys voi olla esimerkiksi melontakurssille 

osallistuminen. Todellisuuspakoiseen pääluokkaan sijoittuva elämys vaatii osallistujalta sekä 

aktiivista osallistumista, että kokemukseen ja tapahtumiin uppoutumista. Hyvä esimerkki 

todellisuuspakoisesta elämyksestä on orkesterissa soittaminen tai laskeutuminen Grand 

Canyoniin. Kun kaikki nämä neljä ulottuvuutta otetaan huomioon, on mahdollista synnyttää 

kokonaisvaltaisin elämyskokemus. (Pine & Gilmore 1998.) 

 

Myös muissa teoksissa on huomioitu elämys-käsitteen eri ulottuvuudet. Väyrysen (2010) 

mukaan elämykset edellyttävät aina elämyksen ja reflektion vuorovaikutusta, eikä niistä voi 

saada kaikkea irti ilman tiedostamista ja järkeä. Kiisken (1998) mukaan elämyksessä yhdistyvät 

ihmisen oma fyysinen olemus, tunne sekä järki. Väyrynen (2010) tuo teoksessaan esiin 

Husserlin (1980, 64) näkökulman, jonka mukaan elämys ei lopulta eroa tavallisesta havainnosta 

eikä sillä ole mitään erityistä eksistentiaalista merkitystä, jolloin elämyksen käsite on 

käytännössä täysin tarpeeton. Turner (1986) puolestaan tuo teoksessaan esiin elämys- 

käsitteestä useita eri näkökulmia. Yhden teoksessa esitetyn näkemyksen mukaan elämys on 

jokapäiväisestä poikkeava tapahtuma, jota ihmiset pitävät merkittävänä elämässään. Toisen 

näkemyksen mukaan elämykselle on tunnusomaista kaksoismerkitys, sillä sen lisäksi, että 

osallistumme aktiviteettiin, haluamme myös kertoa siitä eteenpäin. Aikoinaan metsästysretkillä 
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metsästäjä saattoi muuttaa käyttäytymistään metsässä, jotta metsästysretken luonne muuttuisi 

ja hän voisi palata takaisin kotileiriin hyvän tarinan kanssa. (Turner 1986.) 

2.2 Elämyskokemuksen muodostuminen 

Elämyskokemuksen muodostumisen kannalta tärkeitä elementtejä ovat aitous, yksilöllisyys, 

moniaistisuus, kontrasti, vuorovaikutus sekä tarinallisuus (Matarma 2012). Tutkimuksissa 

elämyksellisinä elementteinä näyttäytyivät myös toisenlaiset tunteet, kuten jännitys ja vaaran 

tunne. Näitä tunteita voidaan kokea erityisesti erilaisissa seikkailulajeissa. (Matarma 2012; 

Pomfret & Bramwell 2016.) Seikkailu on luonnollinen osa ihmisen toimintaa, jossa 

onnistumisen kokemukset ja omien rajojen rikkominen tuottavat mielihyvää ja antavat 

voimavaroja arjessa jaksamiseen sekä elämän haasteista selviämiseen (Kiiski 1998). Ihminen 

usein etsii elämäänsä sekä turvallisuutta, että hallinnan tunnetta. Tämän turvallisuudentunteen 

voi löytää kohtaamalla erilaisia haasteita, sillä uusien haasteiden ja riskien kautta tuntematon 

muuttuu tunnetuksi sekä hallinnan tunne tuntemattomasta lisääntyy. (Telemäki 1998.) 

Tarssanen ja Kylänen (2009) ovat kehittäneet elämyskolmio-mallin (kuva 2), joka helpottaa 

elämyksen sisältämien elementtien sekä elämyksen muodostumisen ymmärtämistä. Kyseinen 

malli perustuu Pinen ja Gilmoren (1999) ajatuksiin ja se on luotu työkaluksi elämystuottajille. 

Mallin avulla elämystuottajan on helpompi sisällyttää tuotteeseen elementtejä, joiden avulla 

elämyskokemus todennäköisesti muodostuu. Pystyakselilla elämyskolmio-mallissa on kuvattu 

asiakkaan kokemuksen rakentuminen kiinnostumisesta (motivaation taso) lähtien aina 

henkilökohtaiseen muutokseen asti (henkinen taso). Elämyksen kuusi elementtiä puolestaan 

näkyvät kuvion alareunassa. (Tarssanen & Kylänen 2009.) 
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Elementeistä yksilöllisyys tarkoittaa sitä, että kokemuksen täytyy olla ainutlaatuinen sekä 

erikseen räätälöity jokaiselle yksilölle sopivaksi. Aitous tarkoittaa sitä, kuinka uskottava 

kokemus on kokijan näkökulmasta. Aitouteen liittyy myös vahvasti eettisyys. Eettisyys voi 

tässä tilanteessa tarkoittaa esimerkiksi sitä, että jostain tuotteesta ei tahallaan anneta väärää 

kuvaa. Tarina liittyy myös tuotteen aitouteen ja sen lisäksi se tarkoittaa sitä, kuinka eheä 

kokonaisuus elämys ja sen elementit ovat. Kokemuksen tulisi olla tiivis ja mukaansatempaava 

ja sen eri elementit tulisi sitoa yhteen aidolla tarinalla. Moniaistisuus tukee kokemuksen 

mukaansatempaavuutta ja ideana on, että kaikki aistiärsykkeet vastaisivat suunnitellusti 

haluttua teemaa ja sopisivat kokonaisuuteen. Kontrastilla puolestaan tarkoitetaan sitä, että 

kokemuksen on oltava tarpeeksi erilainen, eksoottinen ja tavallisuudesta poikkeava verrattuna 

asiakkaan normaaliin arkeen. Vuorovaikutus tarkoittaa kommunikaatiota tuotteen, tuottajien, 

asiakkaan, oppaan tai toisten asiakkaiden kanssa. Vuorovaikutukseen liittyy vahvasti myös 

yhteisöllisyyden tunne. Jotta elämyskokemus olisi täydellinen, tulisi kaikki nämä vaaka-

akselilla kuvatut kuusi elementtiä toteutua. Lisäksi näiden elementtien tulisi pysyä mukana 

jokaisella kokemuksen rakentumisen tasolla, jotka on kuvattu pystyakselilla. (Tarssanen & 

Kylänen 2009.)  

KUVA 2. Elämyskolmio (Tarssanen & Kylänen 2009). 
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Ohjaajan ja oppaan toiminta sekä vuorovaikutus tilanteessa vaikuttaa suuresti 

elämyskokemuksen muodostumiseen (Tarssanen & Kylänen 2009). Tästä huolimatta suurin 

merkitys on kuitenkin kokijalla itsellään, sillä hän itse loppujen lopuksi määrittää oman 

elämyskokemuksensa. Elämyskokemuksen muodostuminen on aina subjektiivista, sillä ihmiset 

havaitsevat ja kokevat asioita eri tavoin. Osallistujien persoonallisuus, elämäntavat ja 

kokemuksen määrä vaikuttavat siihen, miten he kokevat elämysliikunnan. (Pomfret & 

Bramwell 2016; Tarssanen & Kylänen 2009.) Lisäksi elämyskokemuksen muodostumiseen 

vaikuttaa kokijan menneisyyteen liittyvät taustatekijät, kuten se, mihin hän on tottunut 

arkielämässään ja mistä kulttuurista hän tulee (Tarssanen & Kylänen 2009). 

Mielestämme löytyy paljon toimintatapoja tavallisille, päivittäisille tapahtumille, mutta sen 

lisäksi löydämme usein toimintatapoja myös epätavallisille tapahtumille. Elämyksen 

kokeminen alkaa niin, että jokin tapahtuma häiritsee rutiininomaista ja toistuvaa 

käyttäytymistämme. Koemme joko nautinnon tai kivun shokin, joka herättää meidät etsimään 

samankaltaisia ennakkotapauksia menneisyydestämme (joko tietoisesta tai 

tiedostamattomasta).  Tämän jälkeen aikaisempien tapahtumien herättämät tunteet värittävät 

nykyisen shokin muodostaman kuvan ja sen ääriviivat. Seuraavaksi ihmiselle herää kiivas halu 

löytää tälle uudelle tapahtumalle tarkoitus ja merkitys, ja näin kokemuksesta syntyy elämys. 

Kaikki tämä tapahtuu, kun pyrimme yhdistämään nykyhetken menneisyyteemme. (Turner 

1986.)  

Useat tutkijat kuten Turner (1986), Telama (1992), Pine ja Gilmore (1998), Telemäki (1998), 

Löfblom (2013) sekä Konu (2016) ovat todenneet, että elämyksen syntymisen kannalta 

henkilökohtaisuus on tärkeää. Pinen ja Gilmoren (1998) mukaan elämys syntyy yksilön 

mielessä. Elämyksen syntymiseksi ei riitä, että yksilö osallistuu aktiviteettiin vain fyysisesti. 

Fyysisen mukana olemisen lisäksi hänen täytyy olla tapahtumassa mukana myös tunteellisella, 

henkisellä ja jopa hengellisellä tasolla (vrt. kuva 2). Tämän vuoksi kaksi eri ihmistä eivät voi 

saada täsmälleen samanlaista elämystä. Jokainen elämys syntyy vuorovaikutuksessa 

aktiviteetin ja yksilön mielentilan kanssa. (Pine & Gilmore 1998.) Sama ympäristö voi tarjota 

eri ihmisille erilaisia elämyksiä (Telama 1992). Ainostaan ulkoiset olosuhteet eivät siis ole 

ratkaisevia elämyksen syntymisen kannalta, vaan olennaista on myös se, kuinka ihminen 

muuttaa nämä olosuhteet omiksi kokemuksikseen (Telemäki 1998).  
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3 ELÄMYSLIIKUNTA 

Liikunta on tahdonalaista, toistuvaa, lihasvoimalla tuotettua liikettä, joka vaatii sekä kuluttaa 

energiaa ja jonka tavoitteena on parantaa tai ylläpitää kunto-ominaisuuksia (Caspersen, Powell 

& Christenson 1985; Vuori, Taimela, Kujala & Ularanta 2005). Viime vuosikymmeninä 

liikunnan kentälle on syntynyt lukuisia uusia liikuntamuotoja. Nämä liikuntamuodot palvelevat 

monipuolisesti nykypäivän ihmisten erilaisia tavoitteita ja ne voidaan jaotella monin eri tavoin. 

Ojanen (2001) jakaa liikuntamuodot viiteen luokkaan sen mukaan, minkälaisia merkityksiä 

liikunnan harrastajat antavat harjoittamalleen liikunnalle. Nämä viisi luokkaa ovat: 1. 

Autonominen (flow-) liikunta, 2. Elämysliikunta, 3. Sosiaalinen liikunta, 4. Tavoitteellinen 

liikunta ja 5. Filosofinen liikunta. (Ojanen 2001.) Tähtinen ym. (2001) puolestaan jakavat 

liikunnan kolmeen pääryhmään merkitysten ja motiivien perspektiivistä Henning Eichbergin 

(1987) tapaan. Näistä ensimmäinen pääryhmää on terveyttä korostava liikunta, jossa liikunnan 

ajatellaan olevan terveyden ja sosiaalisen integraation edistäjä. Toinen pääryhmä on suoritusta 

korostava liikunta, jossa korostuvat kilpailullisuus ja kaupallinen urheilumalli. Kolmas 

pääryhmä on kehon kokemista korostava liikunta, jossa painottuvat nauttiminen ja viihtyminen. 

(Tähtinen ym. 2001.) Käsite liikunta pitää sisällään siis useita eri liikuntamuotoja: 

perinteisempiä liikuntamuotoja, kuten jalkapallo, jousiammunta ja kriketti sekä extreme- tai 

elämysliikunnaksi luokiteltavia lajeja, kuten lumilautailu tai laskuvarjohyppääminen (Brymer, 

Feletti, Monasterio & Schweitzer 2020). Extreme-lajeiksi luokitellaan lajeja, joihin sisältyy 

voimakas jännityselementti ja vaarasta selviämisen tunne (Matarma 2012). 

Tässä tutkimuksessa keskitymme liikuntamuotoihin, jotka kuuluvat elämysliikuntaan. 

Elämysliikuntana pidetään sellaisia aktiviteetteja, jotka tuottavat yksilölle tai ryhmälle 

voimakkaan elämyksen (Breivik 2010; Kangasniemi, Reitti & Sillanpää-Reitti 2009, 5). 

Elämysliikunta voi tarjota osallistujalleen jotain sellaista, mitä on vaikea löytää muista 

liikuntalajeista (Breivik 2010).  Elämysliikunnassa keskitytään onnistuneiden elämysten 

kokemiseen, omien rajojen etsimiseen ja testaamiseen sekä epäonnistumisten kohtaamiseen 

(Kangasniemi, Reitti & Sillanpää-Reitti 2009, 5). Tietyt lajit tarjoavat elämyskokemuksen 

syntymiseen paremmat puitteet, mutta sen syntyminen automaattisesti tiettyjen lajien parissa ei 
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kuitenkaan ole itsestäänselvyys, sillä elämyksen syntyminen on aina henkilökohtaista ja paljon 

kiinni myös kokijasta itsestään (Pomfret & Bramwell 2016; Tarssanen & Kylänen 2009). 

3.1 Elämysliikunnan elementit 

Liikunta on erinomainen esimerkki sellaisesta aktiviteetista, jonka avulla saadaan luotua 

puitteet elämyksen muodostumiselle. Liikuntaan on helppo liittää jokin tarina, ja se voi olla 

yksilöllinen tapahtuma, jonka aikana voi aistia ympäristöä kaikilla aisteilla. (Matarma 2012.) 

Elämysliikunta tapahtuu usein vaihtelevissa ympäristöissä, mikä luo erilaisen haasteen 

liikkujalle: liikkuessa tarvitaan kehon taitojen lisäksi myös mielen taitoja (Breivik 2010). 

Liikunnan aikana voi lisäksi olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa, se voi toimia poispääsynä 

arjesta ja sen avulla voi hallita stressiä sekä ahdistusta (Breivik 2010; Matarma 2012).  

Elämyksen kokeminen on aina yksilöllistä, ja tämän vuoksi elämyksiä tuottavista asioista ei 

voida esittää tyhjentävää listaa. Siten myöskään elämysliikuntamuotoja ei voi esitellä 

tyhjentävästi, vaan liikunnan aikaan saamista elämyksistä ja kokemuksista voidaan tehdä vain 

suuntaa antavia havaintoja. (Matarma 2012.) Elämysliikunnan voidaan yleisesti todeta 

tuottavan kokijalleen vahvan sekoituksen upeita tuntemuksia, elämyksiä sekä kokemuksia 

(Breivik 2010).   

Kuten edellä mainittiin, tärkeää elämyskokemuksen syntymisen kannalta on se, että haasteet ja 

yksilön tai ryhmän taitotaso ovat tasapainossa keskenään (Csikszentmihalyi 1990, 84; 

Kangasniemi, Reitti & Sillanpää-Reitti 2009, 5; Matarma 2012). Liikunnassa on usein kyse 

siitä, että hiotaan omia, jo olemassa olevia taitoja yhä paremmiksi tai opetellaan kokonaan uusia 

(Matarma 2012). Liikunnan parissa voimakkaita elämyksiä voi saada onnistumisen kautta sekä 

ylittämällä itsensä vaativien lajien parissa (Matarma 2012; Ojanen 2001). Csikszentmihalyin 

(1990, 87) mukaan yksilön taitojen ja toiminnan haasteiden välillä on olemassa kultainen suhde. 

Toiminta tuottaa tekijälleen mahdollisimman paljon iloa, kun toimintakyvyn ja haasteiden 

välinen suhde on tasapainossa (Csikszentmihalyin 1990, 83–88). Leikkien ja erilaisten 

harjoitteiden suorittamisessa elämyspedagogisesti paras lopputulos saavutetaan silloin, kun 
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tavoite asetetaan tarpeeksi korkealle, mutta saavutettavaksi (Kangasniemi, Reitti & Sillanpää-

Reitti 2009, 5).  

3.2 Elämysliikuntamuotoja 

Elämysliikuntamuotoja on lukuisia ja kuten edellä kerrottiin, ei niistä voida esitellä tyhjentävää 

listaa. Monissa aihetta käsittelevissä tutkimuksissa ja kirjallisuudessa seikkailu-, luonto- ja 

elämysliikunta linkitetään pitkälti samaan kategoriaan. Seikkailu- ja luontoliikunta ovat siis 

elämysliikunnan eri muotoja. (Kangasniemi, Reitti & Sillanpää-Reitti 2009, 5; Marttila 2010.) 

Seikkailu- ja elämyspedagogiikassa toiminta on usein sijoittunut luontoon (Marttila 2010, 32) 

ja luonnossa liikkuminen itsessään nähdään elämyksellisenä kokemuksena (Kangasniemi, 

Reitti & Sillanpää-Reitti 2009, 17; Marttila 2010, 29). Helpoimmillaan luonnossa liikkumiseen 

ei tarvitse sen suurempia erityisvarusteita tai taitoja: se on helppoa ja sen yhteydessä pystyy 

helposti hyödyntämään kaikkia aisteja (Kangasniemi, Reitti & Sillanpää-Reitti 2009, 17). Vain 

mielikuvitus asettaa rajoja luonnossa liikkumiseen (Marttila 2010, 32). Monille ihmisille luonto 

on jopa vastustamaton ympäristö, joka itsessään motivoi liikkumaan. Luontoympäristö tarjoaa 

monia mahdollisuuksia onnistumisen ja edistymisen elämyksien kokemiseen. Yhä useammat 

ihmiset suuntaavatkin luontoon erilaisten jännitystä tuottavien aktiviteettien, kuten patikoinnin, 

vuorikiipeilyn ja melonnan perässä. (Ewert 1989, 6.) Tavallisen luontoliikkujan kannalta 

keskeistä luontoliikunnassa ovat esteettiset ja emotionaaliset elämykset: luonto koetaan haju-, 

kuulo- ja tuntoaistin lisäksi myös visuaalisena maisemana (Telama 1992). 

Elämysliikuntalajien kirjo vaihtelee helpoista ja rauhallisista lajeista extreme-lajeihin, matalan 

intensiteetin lajeista korkean intensiteetin lajeihin, yksilötekemisestä ryhmätyöhön, 

satunnaisesta osallistumisesta sitoutuneeseen osallistumiseen, vaatimattomasta edistyneiden 

laitteiden käyttöön sekä edullisista lajeista kalliisiin lajeihin. Myös lajiympäristöt ovat 

vaihtelevia: elämysliikunta voi tapahtua niin maassa, vedessä, ilmassa kuin 

virtuaalimaailmassakin. (Jennings 2007.) Lajien määrittely on myös hyvin subjektiivista, sillä 

yksilöt kokevat lajit eri tavoilla. Osa kokee tietyt lajit elämysliikunnaksi, kun taas toiset eivät. 
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Tähän vaikuttaa muun muassa osallistujan persoonallisuus, elämäntyyli ja aiempi 

kokemustausta. (Pomfret & Bramwell 2016.) 

Lähes kaikissa elämysliikuntalajeissa järjestetään nykyään myös kilpailuja aina 

maailmanmestaruustasolla asti. Kilpailut ovat ajan mittaan kehittyneet elämysliikunnan 

rinnalle, vaikka kilpailu ei alun perin ole ollut elämysliikunnan tavoite. (Kangasniemi, Reitti & 

Sillanpää-Reitti 2009, 9.) Nykyään kilpailullisuutta jopa vieroksutaan etenkin luontoliikunnan 

yhteydessä (Marttila 2010). Erilaiset extreme-urheilukilpailut ovat nykypäivänä kuitenkin 

yleistyneet ja olleet yhä enemmän esillä julkisuudessa (Helin 2004, 5). Tavalliselle 

kansalaiselle extreme-lajit ovat kuitenkin harvoin toistuvia tai kertaluontoisia elämyksiä, kuten 

riippuliito, benji-hyppy tai vuorikiipeily. Extreme-lajeihin sisältyy usein voimakas 

jännityselementti ja vaarasta selviämisen tunne, minkä vuoksi ne tuottavat osallistujilleen 

vahvoja elämyksiä (Hakanen 2017, 16; Matarma 2012). 

Elämysliikunta-käsitettä ei sellaisenaan löydy englannin kielestä, vaan sen sijaan käytetään 

käsitteitä toimintaurheilu (action sport), extreme-urheilu (extreme sport), vaihtoehtoinen 

liikunta (alternative sport), elämäntyyliliikunta (lifestyle sport) ja seikkailuliikunta (adventure 

sport), joita tarkastelemalla voidaan ymmärtää elämysliikunnan eri muotoja. Nämä kaikki 

käsitteet ovat hyvin lähellä toisiaan ja ne on vaikea erotella keskenään. (Brymer ym. 2020.) 

Brymer ym. (2020) mukaan Oxford University Dictionary (2018) määrittelee extreme-urheilun 

sellaiseksi liikunnaksi, jota harrastetaan vaarallisessa ympäristössä tai joka sisältää suuren 

riskin. Extreme-urheilusta käytetään usein myös synonyymiä korkean riskin urheilu. Muita 

määritelmiä verratessa toistuu kaikissa samoja elementtejä: määritelmässä toistuu usein riski 

loukkaantua vakavasti tai kuolla, sekä kohtuullisena pidettyjen rajojen ylittäminen. Nämä 

määritelmät ovat kuitenkin yksinkertaistettuja ja jopa ristiriitaisia, sillä monissa perinteiseksi 

luokitelluissa lajeissa saattaa olla tilastollisesti suurempi riski esimerkiksi aivovaurioon, 

vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan kuin lajeissa, jotka luokitellaan extreme-lajeiksi. 

(Brymer ym. 2020.) 
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Termiä vaihtoehtoliikunta (alternative sport) käytetään usein kuvaamaan sellaista liikuntaa, 

joka eroaa jollain tavalla perinteisestä liikunnasta. Vaihtoehtoliikunta toimii terminä hyvin 

siihen asti, kun ajatellaan, etteivät nämä kyseiset lajit ole valtavirran ja suurien ihmismassojen 

lajeja. Kun vaihtoehtoliikunnan lajeista tulee tavallisia ja ne yleistyvät sekä kaupallistuvat, 

sanan merkitys katoaa. (Brymer ym. 2020.) Harisen ym. (2015) mukaan 

vaihtoehtoliikuntalajien kenttä on laaja sekä dynaaminen eikä sitä pysty ennustamaan. Uusia 

lajeja syntyy jatkuvasti ja vanhoja lajeja yhdistellään niin, että niistä muodostuu kokonaan 

uusia. Vaihtoehtoliikunnan käsite on hyvin lähellä elämysliikunnan käsitettä ja suomalaisissa 

liikuntatieteellisissä tutkimuksissa se on vakiintunut käytettäväksi sellaisesta liikunnasta, jossa 

korostuvat ilo, kokemuksellisuus, elämäntyylilliset valinnat ja ilmaisu. (Harinen ym. 2015.) 

Vaihtoehtoliikuntaa ei voi täysin hallita vaihtelevien ympäristöjen vuoksi, eikä niille voi asettaa 

tiukkoja raameja, kuten tavalliselle urheilulle (Breivik 2010).  

Toimintaurheiluna (action sport) pidetään riskialttiita, individualistisia ja vaihtoehtoisia 

liikuntalajeja, kuten skeittausta, BMX-pyöräilyä, surffausta, wakeboardingia ja motocrossia. 

Termi on suosittu ja tehokas myös kaupallisesti ja sen avulla pyritään luomaan tietynlainen 

nuorekas ja haluttu brändi. (Brymer ym. 2020.) 

Seikkailuliikunta on terminä paljon käytetty etenkin kaupallisessa tarkoituksessa, kuten 

lomamatkojen myynnissä ja turismissa. Tällaiset loma-aktiviteetit usein pitävät sisällään 

riskejä, haastetta sekä adrenaliinia, ja sana itsessään lupaa jännitystä ja hauskuutta. Jos 

seikkailuliikuntaa ja elämäntyyliliikuntaa tarkastellaan vapaa-ajan aktiviteettina, tarkoitetaan 

niillä usein sellaista liikuntaa, joka sisältää fyysisen aktiivisuuden lisäksi myös henkistä 

harjoitusta. Seikkailuliikunta-aktiviteetit ovat matkoja, joiden aikana osallistujat kohtaavat 

omia rajojaan pelossa, uupumuksessa sekä riskeissä. Aktiviteetit perustuvat usein myös 

enemmän henkilökohtaisiin saavutuksiin kuin monet perinteiset urheilulajit. (Brymer ym. 

2020.) Telemäen (1998) mukaan seikkailu-käsitettä käytetään vapaa-ajasta, joka sisältää 

epävarmuutta ja joka on sisäisesti motivoivaa sekä vapaasti valittavissa. Seikkailu sijoittuu 

ympäristöön, joka asettaa haasteita, kuten luontoon ja ennen toiminnan aloittamista vaaditaan 

usein suunnittelua sekä henkistä harkintaa. Seikkailutilanteisiin liittyy aina yllätyksellisyyttä ja 

ennalta arvaamattomuutta. Seikkailun tarkoituksena on löytää tasapaino itsensä voittamisen ja 

turvallisuuden väliltä. (Telemäki 1998.) 
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Elämäntyyliliikunta (lifestyle sport) pyrkii terminä yhdistämään osallistujan, aktiviteetin sekä 

ympäristön. Ne, ketkä ovat vieraantuneet koulupohjaisesta, institutionaalisesta ja perinteisestä 

liikunnasta, ovat usein kiinnostuneet elämäntyyliliikunnasta. Pohjimmiltaan 

elämäntyyliliikunnassa intoa jaetaan muiden samanhenkisten ihmisten kanssa, joilla on sama 

intohimo ja jotka kaipaavat samanlaista jännitystä elämäänsä. Brymer ym. (2020) mukaan 

Tomlinson ym. (2005) pitivät elämäntyyli-määritelmää ongelmallisena ja epäselvänä. Heidän 

mukaansa elämäntyyli on tapa, jolla yksilöt tulkitsevat elämäänsä itselleen ja muille. Mikäli 

tätä termiä halutaan pitää urheilusta erottavana tekijänä, pitäisi jokaisen henkilön liikuntaan 

osallistumisen motiivit selvittää. Elämäntyyliliikunta-käsite kertoo niistä lajeista, jotka 

sisältävät yksilöllisiä tai henkilökohtaisia tekijöitä. Se on enemmänkin kuvaava kuin kattava 

tapa kuvata erilaisia lajeja. Extreme-lajeihin osallistuvat voivat kuitenkin olla samaa mieltä 

siitä, että liikunnasta usein tulee tavallaan elämäntapa, kun he ovat sellaisten ihmisten kanssa, 

jotka myös osallistuvat samaan lajiin. (Brymer ym. 2020.) 

Tässä tutkimuksessa keskitymme eteläsuomalaisen vesiurheilukeskuksen tarjoamiin 

elämysliikuntalajeihin; melontaan, SUP-lautailuun, flyboardingiin (suihkulautailu) ja 

wakeboardingiin. Melonta ja SUP-lautailu ovat luonteeltaan rauhallisempia. Melonta tapahtuu 

kajakeilla yksin tai kaksin.  SUP-lautailu tapahtuu surffilautaa muistuttavan SUP-laudan päällä 

seisten meloen. SUP-lautailu on helposti omaksuttava laji, joka sopii monen ikäisille. SUP-

lautailu on helppo tapa liikkua luonnossa, mutta myös tehokas kuntoilumuoto. Flyboarding ja 

wakeboarding tarjoavat puolestaan vauhtia ja haasteita kokeneellekin vesiurheilijalle. 

Wakeboardingissa sähköinen kaapeli vetää lautailijaa kaapeliradalla, jolla voi olla myös 

erilaisia ramppeja ja esteitä. Laji vaatii hyvää kehonhallintaa, voimaa ja ennen kaikkea 

rohkeutta. Flyboardingissa lauta suihkuttaa kovalla paineella vettä alaspäin ja tämä vedenpaine 

nostaa harrastajan lentoon veden päälle. Voimanlähteenä laudassa toimii vesijetin turbiini. 

Flyboarding on usein enemmän kertaluontoinen elämys ja vain harvat harrastavat sitä 

säännöllisesti. (Tuukkanen, Nuikka & Blum 2017.) 
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3.3 Elämysliikunnan juuret  

On vaikea määritellä, mistä elämysliikunta on alun alkaen lähtenyt liikkeelle. Nykymuotoisina 

ilmiöinä seikkailu- ja elämysliikunta ovat suhteellisen nuoria (Helin 2004, 9). Suomalainen 

seikkailu- ja eräperinne on saanut alkunsa Suomen haasteellisen luonnon sekä vuodenaikojen 

myötä jo 600–1300-luvuilla. Vakiintuneen asutuksen myötä pitkät metsästysretket yleistyivät 

ja käytännönläheinen luonnossa liikkuminen juurtui lopullisesti suomalaisuuteen. (Marttila 

2016.) Eugen Lammer taas oli ensimmäisiä tunnettuja vuorikiipeilijöitä, joka nosti esille 

elämyksellisyyden liikunnan yhteydessä. Vuosina 1863–1945 elänyt Lammer kuvasi 

vuorikiipeilyharrastustaan elämyksenä ja seikkailuna, mikä avasi hänelle aivan toisenlaisen 

maailman. (Telemäki 1998.) 1970-luvulta lähtien eri elämys- ja seikkailuliikuntalajien määrä 

on lisääntynyt voimakkaasti. Teollisen vallankumouksen yhteydessä 1990-luvulla 

liikuntamatkailun käsitteen vahvistuminen ja uusien liikuntalajien esiin nouseminen ovat olleet 

merkittävässä osassa seikkailu- ja elämysliikuntalajien kehityksessä Suomessa. (Helin 2004, 

39.) 

Elämysliikunnan kehitystä on tarkasteltava myös isommassa kuvassa. Elämys- ja 

seikkailuliikunnan synty ja kehitys voidaan nähdä protestina tietyille modernin yhteiskunnan 

piirteille. Ihmiselle on tullut tarve etsiä jännitystä yhteiskunnassa, joka ei enää itsessään tarjoa 

jännitystä. Elämästä on tullut jopa liian turvallista. (Breivik 2010.) Urheilu ja liikunta ylipäänsä 

tarjoavat vastapainoa modernin yhteiskunnan rutiinin- ja kontrollinomaisuudelle. Elämys- ja 

seikkailuliikunta on ennalta arvaamatonta ja näyttää sen vuoksi sopivan erityisen hyvin 

ihmisten uudenlaisiin tarpeisiin tarjoten mahdollisuuksia elämyskokemuksiin, jännitykseen ja 

jopa vaaraan. (Helin 2004.)   

3.4 Elämysliikunta nyky-yhteiskunnassa 

Liikunta on nykyään arjesta eriytynyttä tapahtuen pääosin organisoidusti ja siitä on tullut yksi 

kulutusmuoto muiden vapaa-ajankäyttövaihtoehtojen rinnalle (Salasuo 2012). Länsimainen 

yhteiskunta ei enää ole ”henkiinjäämisyhteiskunta” vaan enemmänkin ”nautinnon yhteiskunta”. 

Ihmiset ovat asettaneet elämälleen uusia pyrkimyksiä, arvoja sekä tavoitteita. Kulutuksen ja 
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työnteon korostamisen ohella myös vapaa-ajan toimintoja ja liikuntaa korostetaan yhä 

enemmän. (Tähtinen ym. 2001.) Liikuntakulttuurin muutoksen vuoksi myös elämysliikunnan 

asema ihmisten keskuudessa on muuttunut (Helin 2004, 11). Nykyään ei enää kuluteta vain 

tavaroita, vaan myös elämyksiä (Matarma 2012). Runsaat 20 prosenttia suomalaisista kokee 

uudet elämykset tärkeiksi tai erittäin tärkeäksi liikunnassa ja urheilussa (Zacheus 2008b).  

Liikuntakulttuurin muutokseen on vaikuttanut myös se, että ihmisten henkilökohtaiset motiivit 

liikunnan harrastamiselle ovat muuttuneet (Harinen ym. 2015; Helin 2004; Matarma 2012). 

Liikunnasta etsitään nykyään paljon muutakin kuin vain hikeä ja parempaa kuntoa (Matarma 

2012; Ojanen 2001). Ulkonäköön liittyvien asioiden lisäksi myös murheista vapautuminen, 

paineiden ja stressin purkaminen sekä mielihyvän hakeminen liikunnan avulla ovat tulleet yhä 

tärkeämmäksi (Zacheus 2008b). Etenkin länsimaisessa yhteiskunnassa ihmiset usein hakevat 

vapaa-aikanaan elämäänsä jännitystä ja elämyksiä vastapainoksi tasaiselle arjelle esimerkiksi 

liikunnan parista. Tämän liikuntakulttuurin muutoksen vuoksi elämys- ja seikkailuliikunta on 

saanut yhä näkyvämmän osan yhteiskunnassa. Myös media on toiminut yhtenä suurena 

vaikuttajana seikkailu- ja elämysliikunnan kasvussa. (Helin 2004, 41–45.) 

Elämys- ja seikkailuliikuntamuotoja käytetään nykypäivänä luontevasti myös esimerkiksi 

yritysten virkistyspäivillä, jolloin tavoitteena on muun muassa kasvattaa yhteisöllisyyttä 

yrityksen sisällä. Ravintolaillallinen ei enää riitä, vaan henkilökunta viedään esimerkiksi 

laskemaan koskea, laskeutumaan kalliolta tai metsään seikkailemaan. (Helin 2004, 5.) 

Suomalaisten liikunnan määrää ja laatua on tutkittu paljon, mutta liikuntaan liittyvät elämykset, 

kokemukset ja merkitykset ovat kuitenkin jääneet vähemmälle huomiolle. Juuri nämä tekijät 

kuitenkin usein motivoivat nykyajan ihmisiä, joten liikunnan elämyksellisyyttä tulisi korostaa 

enemmän pyrittäessä lisäämään ihmisten liikkumista. Liikunnan tarjoama mielihyvä, ilo, 

hauskuus, mielen virkistys ja viihtyminen tulisi huomioida varsinkin niiden ihmisten kohdalla, 

jotka eivät ole vielä löytäneet liikunnan iloa. Nämä ovat tekijöitä, jotka tutkitusti motivoivat 

liikkumaan ja nämä voimakkaat sekä merkittävät tunnekokemukset voivat vaikuttaa myös 

siihen, kuinka paljon yksilö harrastaa liikuntaa tulevaisuudessa. (Matarma 2012.) Etenkin lasten 
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ja nuorten kohdalla liikunnan tulisi olla hauskaa ja tuottaa elämyksiä ja iloa (Husu ym. 2011, 

17). 

Nyky-yhteiskunnan kansanterveydellinen tila on huolestuttava (Harinen ym. 2015). Fyysisen 

aktiivisuuden väheneminen on nähtävissä jokaisessa ikäluokassa: noin puolet 11-vuotiaista 

liikkuu suositusten mukaisesti, murrosiässä fyysisen aktiivisuuden määrä vähenee selkeästi ja 

enää 10% nuorista liikkuu tarpeeksi, työikäisistä noin puolet liikkuu terveysliikunnan 

suositusten mukaan ja eläkeikää lähestyessä tarpeeksi liikkuvien osuus on enää muutama 

prosentti (Husu ym. 2011). Tämän vuoksi liikunnan lisäämiseksi ja etenkin nuorten 

liikuttamiseksi nähdään paljon vaivaa yhteiskunnallisella tasolla. Nuoriin pyritään 

synnyttämään liikkumisen iloa ja tämän vuoksi on käynnistetty useita valtakunnallisia 

projekteja. Lisäksi aiheen parissa työskentelee useita tutkijoita. (Harinen ym. 2015.) 
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4 LIIKUNTAMOTIVAATIO 

Motivaatio-termi tulee latinankielisestä sanasta movere, joka tarkoittaa suomeksi ”liikkua”. 

Motivaatio on dynaaminen prosessi ja liittyy siihen, että ihminen osallistuu tavoitteelliseen 

toimintaan, jossa häntä arvioidaan tai jossa hän saavuttaa halutun päämäärän. (Liukkonen & 

Jaakkola 2017a.) Siinä yhdistyvät ihmisen oma persoonallisuus sekä sosiaaliset ja kognitiiviset 

tekijät (Roberts 2012). Motivaatio toimii energian lähteenä osallistumiseen ja suuntaa 

käyttäytymistämme ohjaten toimintaamme tavoitteen suuntaan (Roberts 2012; Ryan & Deci 

2000). Motivaatio siis tuottaa toimintaa (Ryan & Deci 2000). Jos ihminen on motivoitunut, hän 

jaksaa yrittää, ei lannistu virheistä, uskaltaa asettaa itselleen haasteita ja suoriutuu näin 

kokonaisuudessa yleensä paremmin kuin ihminen, jolla on huonompi motivaatio (Liukkonen 

& Jaakkola 2017a; Roberts 2012). Korkea motivaatio lisää liikunta-aktiivisuutta, eli motivaatio 

liikuntaa kohtaan suuntaa käyttäytymistämme niin, että olemme fyysisesti aktiivisia (Aira, 

Kannas, Tynjälä, Villberg & Kokko 2013).  

Liikuntamotivaatiota koskeva tutkimus pyrkii vastaamaan kysymykseen, mikä saa ihmiset 

liikkumaan ja mikä tekee liikunnasta kiinnostavaa (Telama 1986). Ihmisten liikuntamotiiveja 

ja motivaatiota on tutkittu paljon. Ei ole olemassa yhtä ainoaa motiivia tai muuttujaa, joka 

selittäisi tai ennustaisi ihmisen osallistumista liikuntaan, vaan liikunnan harrastamiseen 

vaikuttavat niin persoonalliset, sosiaaliset kuin ympäristöllisetkin tekijät (Buckworth & 

Dishman 2002, 195). Liikuntamotivaatio ei myöskään ole pysyvää, vaan motivaatio on 

dynaamista. Liikuntamotiivit vaihtelevat esimerkiksi sen mukaan, millä tasolla liikuntaa 

harrastetaan. Liikuntaharrastuksen aloittamiseen liittyvät motiivit eivät usein ole pysyviä, vaan 

ne usein muuttuvat harrastuksen jatkuessa. (Ingledew & Markland 2008; Klint & Weiss 1986.)  

Liikuntaharrastaminen saatetaan esimerkiksi aloittaa tavoitteena pudottaa painoa, mutta ajan 

myötä liikunnan tuomasta hyvästä olosta ja haasteista opitaan nauttimaan (Ingledew & 

Markland 2008).  

Lapset ja nuoret ovat motivoituneita osallistumaan liikuntaan, koska se on hauskaa, tarjoaa 

haasteita ja kilpailu tuo jännitystä elämään (Jakobsson 2014; Montesano, Tafuri & Mazzeo 

2016; Temple & Crane 2016). Ajanvietto ystävien kanssa, uusien ystävien saaminen sekä 
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kuuluminen ryhmään ovat itsessään tärkeitä liikunnan motivaatiotekijöitä. Lapset ja nuoret 

kertovat osallistuvansa liikuntaan myös sen vuoksi, että he haluavat oppia uutta, kehittää jo 

opittuja taitoja sekä pysyä hyvässä kunnossa.  (Temple & Crane 2016.) Fyysisyys, kuten 

urheilullinen ulkonäkö, ylipainon ehkäisy ja lihasten kasvatus sekä rentoutuminen, kuten 

stressin purkaminen ovat myös nousseet esille nuorille tärkeinä liikuntamotiiveina (Zacheus 

2008b). Tutkittaessa korkeakouluopiskelijoiden tärkeimpiä liikunnan merkityksiä havaittiin, 

että tärkeimmiksi merkityksiksi nousi terveyden tavoittelu ja ylläpito, ilo, hyvänolon tunne, 

sekä kunnon kohottaminen. (Grénman, Oksanen, Löyttyniemi, Räikkönen & Kunttu 2018).  

Aikuisille tärkeitä liikuntamotiiveja ovat erityisesti kuntoon sekä terveyteen, psyykkiseen sekä 

fyysiseen, liittyvät syyt (Biddle & Mutrie 1991, 33; Grénman, Oksanen, Löyttyniemi, 

Räikkönen & Kunttu 2018; Husu ym. 2011; Zacheus 2008b). Miehet pitivät liikunnan 

sosiaalisuutta sekä liikunnan tuomaa jännitystä tärkeinä liikuntamotiiveina, kun taas naisille 

miehiä tärkeämpiä liikuntamotiiveja olivat luonnossa liikkuminen, ulkoilu sekä ulkonäköön 

liittyvät syyt kuten painonhallinta (Telama 1986). Tutkimusten (Zacheus 2008b) mukaan naiset 

pitävät lisäksi rentotumista tärkeämpänä liikuntamotiivina kuin miehet, kun taas kilpailulliset 

motiivit ovat miehille tärkeämpiä kuin naisille (Husu ym. 2011). Samansuuntaisia tuloksia on 

saatu myös muissa tutkimuksissa (Grénman ym. 2018; Zacheus 2008b). EU-kansalaisten 

liikkumista koskevassa tutkimuksessa aikuisten tärkein liikuntamotiivi oli juuri terveydentilan 

parantaminen. Toiseksi tärkein motiivi oli tutkimuksen mukaan fyysisen kunnon parantaminen, 

kolmanneksi tärkein rentoutuminen ja neljänneksi tärkein hauskanpito. (Husu ym. 2011, 52.) 

Ingledew & Markland (2008) ovat jaotelleet liikuntamotiivit neljään pääryhmään, jotka ovat 

ulkonäkö/painonhallinta, terveys, yhteisöllinen osallistuminen sekä nautinnollisuus. 

Suomalaisten liikuntamotiiveja tutkittaessa tärkeimmiksi motiiveiksi on kaiken kaikkiaan 

noussut sosiaalisuus, terveys ja hyvinvointi, kunnon kohotus, fyysisyys, ilo sekä rentoutuminen 

(Grénman ym. 2018; Koski & Tähtinen 2005; Zacheus 2009). Liikuntamotiivit heijastavat 

yhteiskunnan ja aikakauden yleisiä trendejä sekä liikuntakulttuurin muutoksia (Koski & 

Tähtinen 2005; Zacheus 2009). 
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Tarkastellessa motivaatiota liikuntaharrastuksessa, on peruskysymys aina miksi: Miksi 

osallistumme liikuntaan? Miksi toiset taas eivät halua osallistua toimintaan? (Liukkonen & 

Jaakkola 2017a.) Miksi ihmiset ovat kiintyneet tiettyihin liikuntalajeihin ja harrastavat niitä 

intensiivisesti (Vuolle, Telama & Laakso 1986, 21)? Nämä kysymykset ovat olennaisia 

pohdittaessa motiiveja liikuntaharrastuksen taustalla. Seuraavaksi esittelemme ne taustateoriat, 

joita käytämme selvittäessämme motiiveja elämysliikuntaan osallistumisen taustalla. 

4.1 Itsemääräämisteoria 

Itsemääräämisteoria on Ryanin ja Decin (2000) luoma teoria ihmisen motivaatiosta. 

Itsemääräämisteorian mukaan ihmisellä on kolme psykologista perustarvetta, jotka ovat 

ihmisen kehitykselle ja hyvinvoinnille välttämättömiä: tarve autonomiasta, sosiaalisesta 

yhteenkuuluvuudesta ja koetusta pätevyydestä (Ryan & Deci 2000). Itsemääräämisteorian 

mukaan motivaatio syntyy sosiaalisten ja kognitiivisten tekijöiden yhteisvaikutuksesta (Ryan 

& Deci 2017, 13.) Näitä motivaatiota määrittäviä sosiaalisia tekijöitä ovat muun muassa 

harjoittelun motivaatioilmasto ja kognitiivisia tekijöitä edellä mainitut kolme psykologista 

perustarvetta (Deci & Ryan 2000). 

Motivaatiota tutkittaessa itsemääräämisteoria edustaa uusimpia sekä käytetyimpiä tutkimuksen 

viitekehyksiä (Liukkonen & Jaakola 2017a; Ryan & Deci 2017, 13; Deci & Ryan 2000). 

Teorian ytimessä ovat koettu autonomia, koettu pätevyys ja kokemus sosiaalisesta 

yhteenkuuluvuudesta. Teorian mukaan motivaatio on jatkumo, jonka toisessa päässä on 

amotivaatio eli motivaation puuttuminen ja toisessa päässä sisäinen motivaatio. (Liukkonen & 

Jaakkola 2017a; Ryan & Deci 2000.) Jos autonomia, koettu pätevyys sekä tunne sosiaalisesta 

yhteenkuuluvuudesta täyttyvät ja motivaatioilmasto on tehtäväsuuntautunut, muodostuu 

harjoittelu sisäisesti motivoivaksi (Liukkonen & Jaakkola 2017b). Motivaatio on sisäistä 

silloin, kun ihminen osallistuu toimintaan ensisijaisesti toiminnan itsensä vuoksi (Deci & Ryan 

2000; Jaakkola 2009). Jos toimintaan taas osallistutaan ulkoisten tekijöiden, kuten palkkioiden 

vuoksi, on kyse ulkoisesta motivaatiosta (Deci & Ryan 2000).  
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Koettu autonomia. Koettu autonomia liikunnassa tarkoittaa ihmisen mahdollisuutta vaikuttaa 

omaan harjoitteluunsa sekä säädellä sitä (Jaakkola 2009; Ryan & Deci 2017, 14). Autonomiaa 

korostavassa harjoitteluympäristössä liikkujalla on päätösvaltaa sekä mahdollisuus valita 

harjoitteita oman mielenkiinnon mukaan sekä osallistua niiden toteuttamiseen ja suunnitteluun 

(Liukkonen & Jaakkola 2017b). Jos taas liikkuja kokee, että hänen tekemistään ohjaillaan liikaa 

tai hänen on pakko toimia tietyllä tavalla, kiinnostus ja motivaatio harjoittelua kohtaan helposti 

laskee (Ryan & Deci 2017, 4). Autonomia on tärkeä tekijä itsemääräämisteoriassa, sillä koetun 

autonomian määrä ratkaisee sen, muodostuuko motivaatio sisäiseksi vai ulkoiseksi (Deci & 

Ryan 2000). 

Koettu pätevyys. Koettu pätevyys tarkoittaa sitä, että ihminen uskoo omien kykyjensä 

riittävyyteen eli kokee olevansa pätevä (Jaakkola 2009). Tarve kokea pätevyyttä on 

luonnollista: ihmiset etsivät haasteita, jotka he uskovat voivansa saavuttaa (Deci & Ryan 2000, 

28). Jos liikkuja kokee olevansa hyvä ja pärjäävänsä, on hänen koettu pätevyytensä 

harrastuksessa korkea. Epäonnistumiset taas alentavat pätevyyden kokemusta, jolloin 

itseluottamus laskee. (Jaakkola 2009.) 

Sosiaalinen yhteenkuuluvuus. Sosiaalinen yhteenkuuluvuus tarkoittaa sitä, että ihminen tuntee 

kuuluvansa ryhmään tai joukkueeseen ja olevansa tärkeä osa sitä. Ryhmään kuuluminen 

motivoi ja ryhmässä toimiminen on liikuntataitojen oppimisen kannalta tärkeää, sillä ihmiset 

voivat oppia näkemällä paljon näyttöjä harjoiteltavista taidoista. (Jaakkola 2009.) Tilanteet, 

jotka tukevat sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tunteen syntymistä lisäävät liikkujan sisäistä 

motivaatiota (Deci & Ryan 2000).  

Motivaatiojatkumo on Decin ja Ryanin (2000) kehittämä motivaatioon ja 

itsemääräämisteoriaan olennaisesti liittyvä teoria, jonka mukaan motivaatiota voidaan 

tarkastella jatkumona, jonka toisessa päässä on sisäinen motivaatio ja toisessa päässä 

motivaation puuttuminen eli amotivaatio (kuva 3). Jatkumon kahden ääripään väliin jää neljä 

ulkoisen motivaation luokkaa, joten jatkumo muodostuu yhteensä kuudesta luokasta: 

amotivaatio, ulkoinen säätely, pakotettu säätely, tunnistettu säätely, yhdistetty säätely ja 

sisäinen motivaatio. Luokat heijastavat yksilön kokemaa autonomiaa siten, että autonomian 



 

24 

 

tunne kasvaa siirryttäessä amotivaatiosta kohti sisäistä motivaatiota. Motivaatiojatkumon 

ulkoisella säätelyllä tarkoitetaan ulkoista motivaatiota, jota ulkoiset palkkiot tai vaatimukset 

ohjaavat. Pakotetussa säätelyssä taas osallistuminen ei johdu ulkoisesta palkkiosta vaan 

sisäisestä pakotteesta. Toimintaan osallistutaan, jotta vältetään syyllisyyden tai ahdistuksen 

tunteita.  Tunnistettu säätely on edellisiä autonomisempi ulkoisen motivaation luokka. 

Tunnistetussa säätelyssä ihminen pitää toimintaa itselleen henkilökohtaisesti tärkeänä. 

Yhdistetty säätely on autonomisin ulkoisen motivaation luokka. Siinä toiminta omaksutaan 

osaksi henkilön persoonallisuutta ja se sopii yhteen henkilön omien arvojen sekä tarpeiden 

kanssa.  Vaikka yhdistetyssä säätelyssä onkin paljon piirteitä sisäisestä motivaatiosta, kuuluu 

se ulkoisen motivaation luokkiin, sillä toimintaa määrittää enemmän toiminnan tuottamat 

tulokset kuin toiminta ja sen tuottama luontainen nautinto itsessään. (Ryan & Deci 2000.)  

 

KUVA 3. Motivaatiojatkumo (Ryan & Deci 2000). 

Motivaatioilmasto. Aiemmin mainitsimme motivaatioilmaston olevan sosiaalinen motivaatiota 

määrittävä tekijä. Motivaatioilmasto tarkoittaa psykologista ilmapiiriä, jossa valmentaja tai 

ohjaaja motivoi liikkujaa luomalla kannustavan ilmapiirin, jossa liikkujien on hyvä olla, eikä 

heidän tarvitse pelätä ulkoisia uhkatekijöitä (Jaakkola 2009). Käsite motivaatioilmasto on 

syntynyt, kun motivaation kehittymistä urheilussa on tutkittu laajasti sosiaaliskognitiivisesta 

näkökulmasta (Roberts 2012). Vaikka motivaatioilmaston käsite keskittyykin enemmän 

urheilun kuin elämysliikunnan saralle, voi myös elämysliikunnan ympäristöissä 

motivaatioilmasto joko tyydyttää tai ehkäistä itsemääräämisteorian kolmea psykologista 

perustarvetta: autonomiaa, koettua pätevyyttä sekä sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tunnetta 

(Deci & Ryan 2000). Elämysliikuntaa tarjoavien toimijoiden tulisi pitää mielessä se, että 

elämysliikuntalajien harrastaminen muodostuu sisäisesti motivoivaksi, jos toiminta täyttää 
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nämä tarpeet. Tällöin ihminen viihtyy toiminnassa, sitoutuu harjoitteluun ja vahvistaa näin 

yleistä itsearvostustaan. (Liukkonen & Jaakkola 2017b.)  

Itsemääräämisteoria siis liittyy olennaisesti sisäiseen motivaatioon (Liukkonen & Jaakkola 

2017a). Ryanin ja Decin mukaan (2000) yksikään ilmiö ei kuvaa ihmisen luonteessa olevaa 

positiivista potentiaalia yhtä paljon ja hyvin kuin sisäinen motivaatio. Sisäisellä motivaatiolla 

tarkoitetaan ihmisen luontaista taipumusta oppia uutta, kohdata haasteita ja käyttää 

valmiuksiaan (Ryan & Deci 2000). Kun harjoittelu ja liikunta ylipäänsä on sisäisesti 

motivoivaa, ovat osallistumismotiivit yleensä ilo ja positiiviset kokemukset. Sisäisen 

motivaation synnyttäminen ihmisissä on ensiarvoisen tärkeää, sillä sen on todettu vaikuttavan 

ainoastaan positiivisesti suoriutumiseen sekä hyvinvointiin. (Jaakkola 2009.)  

Jos toiminta taas on itsemääräämisteorian vastaista, eli voimakkaasti ulkoapäin kontrolloitua 

ilman autonomiaa, eikä se vastaa ihmisen omia henkilökohtaisia mieltymyksiä, on motivaatio 

ulkoista motivaatiota (Deci & Ryan 2000; Jaakkola 2009). Tällöin käyttäytymistä ohjaavat 

ulkoiset tekijät (Deci & Ryan 2000). Ulkoisesti motivoitunut ihminen osallistuu toimintaan vain 

palkkioiden tai pakotteiden vuoksi. Ulkoiset motiivit eivät ole pelkästään kielteisiä, vaan ne 

voivat lyhyellä aikavälillä olla tehokkaita motivointikeinoja. Niiden vaikutus ihmisen 

suoriutumiseen pitkällä aikavälillä muuttuu kuitenkin usein negatiiviseksi. (Jaakkola 2009.) 

4.2 Tavoiteorientaatioteoria 

Nichollsin (1989) luoma tavoiteorientaatioteoria on toinen paljon käytetty 

sosiaaliskognitiivinen motivaatioteoria liikuntapsykologiassa. Tavoiteorientaatioteorian 

lähtökohtana on tarve osoittaa koettua pätevyyttä, joka on liikuntamotivaation perusta. 

Pätevyyttä voidaan kokea joko tehtävä- tai minäsuuntautuneesti. Tehtäväsuuntautunut henkilö 

saa pätevyyden kokemuksia yrittämisestä, kehittymisestä ja uuden oppimisesta. 

Minäsuuntautunut henkilö taas tuntee pätevyyttä, kun hän voittaa tai suoriutuu paremmin kuin 

muut. (Nicholls 1989.) 
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Minäsuuntautuneet henkilöt kokevat kyvykkyyttä peilaamalla itseä muihin, jolloin he 

keskittyvät kilpailulliseen tuotokseen (Nicholls 1989). Liikkuja on tyytyväinen suoritukseensa, 

jos hän pärjää paremmin kuin muut. Vaikka suoritus olisi hyvä, hän ei ole tyytyväinen, mikäli 

pärjää huonommin kuin muut. Tällainen tavoiteorientaatio voi johtaa siihen, että liikkujat 

kokevat itsensä riittämättömiksi. (Jaakkola 2009; Liukkonen & Jaakkola 2017b; Nicholls 

1989.) Minäsuuntautuneen henkilön yrityshalu ja mielenkiinto tehtävään heikkenevät, mikäli 

hän alisuorittaa (Liukkonen & Jaakkola 2017b). 

Tehtäväsuuntautuneen henkilön kyvykkyyden tunne syntyy seurauksena omasta 

kehittymisestä, oppimisesta ja yrittämisestä (Liukkonen & Jaakkola 2017b; Nicholls 1989). 

Tehtävän suorittaminen tai oman suorituksen parantaminen synnyttävät liikkujalle 

kyvykkyyden tunteen (Nicholls 1989). Tehtäväsuuntautunut henkilö ei keskity niinkään siihen, 

millainen oma suoritus on suhteessa muihin, vaan oma yrittäminen, kehittyminen ja 

oppimisprosessi ovat keskiössä. Tehtäväorientoitunut liikkuja on sisukas kohdatessaan esteitä 

ja turhautumista ja pitää virheitä hyödyllisinä oppimiskokemuksina, eikä pelkää niitä.  

(Jaakkola 2009; Liukkonen & Jaakkola 2017b.) Liikunta- ja urheiluharrastuksen parissa 

motivaation ja viihtymisen kannalta saavutetaan paras tulos, jos liikkuja on tehtäväorientoitunut 

ja toimintaympäristö korostaa omaan kehitykseen panostamista sekä itsevertailua. (Liukkonen 

& Jaakkola 2017b.)  

Tavoiteorientaatioteoria (Nicholls 1989) on olennainen motivaatioteoria elämysliikunnassa 

varsinkin silloin, kun on kyseessä laji, jossa itsensä kehittäminen ja uuden oppiminen korostuu. 

Tavoiteorientaatioteorian lisäksi myös itsemääräämisteoria (Ryan &Deci 2000) on olennainen 

tutkimuksemme kannalta, sillä ne molemmat toimivat tutkimuksessa käytetyn Aikuisten 

liikuntamotivaatio -mittarin (Soini, Liukkonen & Pajunen 2006) pohjana. Mittari mittaa 

elämysmotiivien lisäksi elämysliikuntaan osallistuvien sisäistä motivaatiota, sosiaalista 

yhteenkuuluvuutta sekä minä- ja tehtäväorientaatiota.  
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5 PERSOONALLISUUS 

Persoonallisuus on yksilön sisäinen, monimutkainen rakenne, johon vaikuttavat erilaiset 

ympäristöön sopeutumista ohjaavat psykobiologiset järjestelmät (Cloninger 1987). Näihin 

järjestelmiin kuuluu muun muassa mielialaa, tunteita, sosiaalisia suhteita ja henkilökohtaisia 

impulssien kontrolloimiskykyä sääteleviä järjestelmiä. Se, miten yksilö vastaanottaa, käsittelee 

ja tallentaa tietoa ympäristöstä, määrittää yksilön persoonallisuuden. (Cloninger 1987.) 

Persoonallisuus sisältää arvomaailman, minäkuvan, itsetunnon, tavoitteet sekä esteettiset ja 

eettiset normit. Persoonallisuus syntyy kasvatuksen ja kokemuksen tuloksena. (Keltinkangas-

Järvinen 2008, 29.) Persoonallisuuspiirteiden katsotaan olevan melko pysyviä tapoja ymmärtää, 

havaita sekä ajatella itseä, muita ihmisiä ja maailmaa (Cloninger 1987). Robertsin (2012) 

mukaan kognitiivisten ja sosiaalisten tekijöiden lisäksi myös persoonallisuus on yhteydessä 

myös ihmisen motivaatioon. 

Koska elämysliikunnan määritelmä on melko tuore ja se eroaa osaltaan perinteisestä 

liikunnasta, eivät edellä mainitut motivaatioteoriat ehkä yksinään täysin riitä selittämään niitä 

motivaatiotekijöitä, joita elämysliikuntaan osallistumisen taustalla saattaa olla. Jotta 

elämysliikuntamotiiveja voitaisiin paremmin ymmärtää, on syytä ensin tarkastella perinteisten 

motivaatioteorioiden lisäksi ihmisen persoonallisuutta, sillä se vaikuttaa siihen, minkälaisiin 

tilanteisiin ja ympäristöihin yksilö hakeutuu (Hintsanen 2014, 57) eli myös siihen, mitä ihminen 

liikunnasta ja elämysliikunnasta etsii.  

5.1 Temperamentti ja luonne 

Sosiobiologisten sekä psykologisten persoonallisuusteorioiden mukaan ihmisen 

persoonallisuus voidaan jakaa kahteen osa-alueeseen, luonteeseen ja temperamenttiin 

(Cloninger 1987; Keltinkangas-Järvinen 2008, 12). Nämä osa-alueet liittyvät toisiinsa ja ovat 

pitkälti perinnöllisiä (Cloninger 1987). 

Temperamentti on persoonallisuuden biologinen lähtökohta, joka tarkoittaa biologiaan 

pohjaavia, yksilöllisiä taipumuksia reagoida ympäristöön tai esimerkiksi kipuun, nälkään, 
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väsymykseen tai tunteisiin. Temperamentti määrittää pitkälti yksilön tapoja ja mielialoja. 

Temperamentin katsotaan olevan pitkälti synnynnäistä ja temperamenttipiirteet ovat melko 

pysyviä. (Cloninger 1987; Keltinkangas-Järvinen 2008, 12.) Ihminen aina kuitenkin määrittää 

lopullisen käytöksensä itse, mutta päätöksenteon ja tietoisten ratkaisujen taustalla on olemassa 

synnynnäisiä taipumuksia. Nämä perinnölliset taipumukset ovat seurausta biologisista eroista 

aivojen neuraalisissa säätelyjärjestelmissä ja keskushermoston aktiivisuudessa. Temperamentti 

ei suoraan kerro, mitä ihminen tekee tai miksi hän tekee sen, mutta temperamentti määrittää 

pitkälti, kuinka ihminen tekee sen, mitä hän tekee. Esimerkiksi jokainen ihminen kokee 

tuntemattomat ja uudet asiat jollain tasolla jännittäväksi, mutta temperamentti määrää 

ilmeneekö jännitys ennemmin positiivisena odotuksena vai pelkona. (Keltinkangas-Järvinen 

2008, 12–14.) Mitä tärkeämmäksi ihminen kokee jonkun asian, sitä enemmän hän myös käyttää 

siihen tietoista päätöksentekoa ja sitä vähäisemmäksi jää temperamentin osuus. Kun asioiden 

tärkeys puolestaan laskee, jää temperamentille enemmän tilaa. (Keltinkangas-Järvinen 2008, 

25.) 

Luonne on sosiaalisen ympäristön aikaansaama ja se pitää sisällään arvot, sosiaaliset kyvyt, 

minuuden, identiteetin sekä moraaliset tavoitteet ja asenteet. Temperamenttia pidetään 

synnynnäisenä, kun taas luonnetta pidetään niiden kokemusten tuloksena, mitä ympäristö ja 

kasvatus tarjoavat. (Keltinkangas-Järvinen 2008, 30.) Luonteeseen liittyy erilaiset tahdonalaiset 

prosessit sekä tiedostetut käsitykset, jotka ovat yhteydessä yksilön asenteisiin, tavoitteisiin ja 

aikomuksiin. Luonnepiirteet kypsyvät ja kehittyvät vielä aikuisuudessakin ja ne määräävät 

ärsykkeiden tärkeyden yksilölle, joten ne saattavat muokata temperamenttipiirteisiin 

kytkeytyviä reaktioita. (Cloninger 1987.) 

Persoonallisuus- ja temperamenttiteorioita on useita ja ne kaikki lähestyvät samaa asiaa hieman 

eri näkökulmista. Kliiniset teoriat lähtivät liikkeelle siitä, että tutkijat havainnoivat vauvan 

käytöstä ja totesivat ensin temperamenttipiirteiden olemassaolon. Tämän jälkeen kliinisillä 

teorioilla pyrittiin selvittämään näiden piirteiden fysiologista taustaa. Kokeelliseen 

tutkimukseen pohjaavat persoonallisuusteoriat ovat systemaattisempia ja niiden kohdalla 

järjestys oli päinvastainen. Ensin tutkijat totesivat ihmisten erilaisuuden fysiologisella ja 

neurologisella tasolla, ja vasta tämän jälkeen pyrittiin selvittämään, mitä tämä tarkoittaa 

käyttäytymisen tasolla. Kokeelliseen tutkimukseen pohjaavat tutkimukset pyrkivät 
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selvittämään koko tapahtumaketjun lopulliseen käyttäytymismalliin asti. (Keltinkangas-

Järvinen 2008, 47.) Esittelemme seuraavaksi persoonallisuusteorioita, joita on käytetty hyväksi 

liikuntamotiiveja ja elämysliikuntaa koskevissa tutkimuksissa.  

Cloningerin persoonallisuusteoria on yksi tuoreimpia kokeellisia teorioita, ja on 

nykypäivänäkin edelleen yleisesti käytössä (Keltinkangas-Järvinen 2008, 48). Cloninger (2004) 

jakaa temperamentin neljään eri ulottuvuuteen. Kukin ulottuvuus muodostaa asteikon, josta 

jokainen yksilö voi saada joko matalia tai korkeita pisteitä. Ensimmäinen näistä ulottuvuuksista 

on vaikeuksien välttäminen (harm avoidance). Korkeita pisteitä vaikeuksien välttämisen 

asteikolla saava ihminen on usein pelokas, ujo, helposti väsyvä ja pessimistinen. Mikäli taas 

vaikeuksien välttämisen asteikolla saadaan matalia pisteitä, kuuluu temperamenttipiirteisiin 

uskaliaisuutta, tarmokkuutta, optimistisuutta ja ulospäin suuntautuneisuutta. Toinen ulottuvuus 

on hyväksynnän hakeminen (reward dependance). Mikäli henkilö saa tällä asteikolla korkeita 

pisteitä, voidaan häntä kuvailla sosiaaliseksi, ihmisläheiseksi, sympaattiseksi ja 

sentimentaaliseksi eli tunteilevaksi. Matalia pisteitä tällä asteikolla saavaa henkilöä voidaan 

puolestaan kuvailla etäiseksi, riippumattomaksi, yksilölliseksi ja kriittiseksi. Kolmas 

ulottuvuus on elämyshakuisuus (novelty seeking). Mikäli ihminen saa korkeita pisteitä 

elämyshakuisuudesta, on hän usein tutkiva, yliampuva, impulsiivinen ja ärtyisä. Matalia pisteitä 

elämyshakuisuusasteikolla saava henkilö on varautunut, välinpitämätön, tarkka ja jäykkä. 

Neljäs temperamenttipiirre, sinnikkyys (presistence), lisättiin Cloningerin 

persoonallisuusteoriaan vasta myöhemmin. Tällä asteikolla korkeita pisteitä saava henkilö on 

innokas, päättäväinen, perfektionistinen ja kunnianhimoinen. Matalia pisteitä tällä asteikolla 

saava on puolestaan hemmoteltu, apaattinen, alisuoriutuja ja pragmaatikko, eli 

käytännönläheisesti asioihin suhtautuva. Teorian mukaan kukin temperamenttipiirre on 

yhteydessä johonkin tiettyyn aivojen välittäjäaineeseen. (Cloninger 2004.) 

Costa ja Mccraen (1992) ovat luoneet persoonallisuuden viiden tekijän mallin (FFM), jossa on 

viisi eri pääulottuvuutta. Ensimmäinen ulottuvuus on neuroottisuus. Neuroottinen henkilö 

saattaa usein olla turhautunut ja ärtynyt tai vihainen muille. Ujous muiden henkilöiden, etenkin 

vieraiden ihmisten seurassa kuuluu myös tähän piirteeseen. Toinen ulottuvuus on 

ulospäinsuuntautuneisuus (ekstroverttiys), johon puolestaan kuuluu voimakas ja dominoiva 

luonne, energisyys sekä iloisuus. Kolmas ulottuvuus on avoimuus, johon sisältyy 
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mielikuvituksellisuutta, luovuutta ja tunnerikkautta. Neljäs ulottuvuus on sovinnollisuus. 

Sovinnollisen henkilön luonteenpiirteisiin kuuluu kyynisyyttä, epäilevyyttä ja kilpailullisuutta 

Sovinnollinen henkilö saa usein muut taivuteltua omaan tahtoonsa sekä asettaa usein omat 

tarpeensa muiden edelle. Viimeinen ulottuvuuksista on tunnollisuus. Tunnollinen henkilö on 

tyypillisesti tehokas, järjestelmällinen ja rationaalinen päätöksentekijä. Tunnollinen henkilö 

kuitenkin saattaa lopettaa tehtävän, mikäli se käy liian vaikeaksi, ja hän ei välttämättä mieti 

tekojensa seurauksia loppuun asti. (Costa ja Mccraen 1992.) 

5.2 Persoonallisuuden yhteys liikuntatottumuksiin 

Persoonallisuusominaisuuksien on havaittu olevan yhteydessä terveyteen liittyvään 

käyttäytymiseen ja osallistumismotiiveihin, vaikkakin havainnot eivät ole aina olleet täysin 

yhdenmukaisia. Tämä johtuu siitä, että tutkimuksissa on käytetty hyvin erilaisia 

tutkimusjoukkoja, sekä erilaisia mittaus- ja analysointitapoja. (Vollrath & Torgersen 2002.) 

Persoonallisuuden piirteet vaikuttavat ihmisen tavoitteisiin ja mieltymyksiin, mikä taas 

vaikuttaa ihmisten erilaisiin osallistumismotiiveihin esimerkiksi liikunnan saralla (Courneya & 

Hellsten 1998; Ingledew & Markland 2008).  

Costa ja Mccraen (1992) viiden tekijän malli (FFM) on ollut käytössä liikuntamotivaation 

tutkimuksessa. Courneya ja Hellsten (1998) totesivat FFM-mallin olevan hyödyllinen 

viitekehys liikuntamotivaation ja liikuntatottumusten tutkimuskentällä. Myös Ingledew ja 

Markland (2008) tutkivat eri persoonallisuuspiirteiden vaikutusta liikuntamotiiveihin käyttäen 

hyväksi viiden tekijän mallia.  Heidän tutkimuksensa mukaan ulottuvuuksista tunnollisuus ja 

sovinnollisuus korreloivat positiivisesti ulkoisen säätelyn kanssa. Neuroottisuuden todettiin 

olevan yhteydessä pakotettuun säätelyyn ja ulkoisiin liikuntamotiiveihin, kuten ulkonäköön ja 

painonhallintaan. Myös avoimuus oli yhteydessä ulkonäkö- ja painomotiiviin. Ulkonäkö- ja 

painomotiivi myös lisäsivät ulkoista säätelyä, mikä on yhdenmukaista sen käsityksen kanssa, 

etteivät ulkoiset liikuntamotiivit välttämättä täytä itsemääräämisteorian mukaisia tarpeita. Näitä 

tarpeita on esimerkiksi pätevyyden, autonomian ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden kokemisen 

tarvetta. Persoonallisuuspiirteistä avoimuuden todettiin olevan yhteydessä kunto- ja 

terveysmotiiveihin sekä erityisesti tunnistettuun säätelyyn, mikä koettiin positiivisena 
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liikuntaan osallistumisen kannalta. Sosiaalisen sitoutumisen tarpeen todettiin lisäävän sisäistä 

säätelyä ja vaikuttavan positiivisesti liikuntaan osallistumiseen. Tämä on yhdenmukaista 

itsemääräämisteorian kanssa, sillä sosiaalisuus täyttää itsemääräämisteorian mukaisia tarpeita. 

(Ingledew & Markland 2008.) 

Courneya, Bobick ja Schinke (1999) totesivat tutkimuksessaan erityisesti 

ulospäinsuuntautuneisuuden, tunnollisuuden ja neuroottisuuden olevan yhteydessä 

merkittävästi liikuntakäyttäytymiseen ja liikuntamotiiveihin. He kuitenkin korostivat sitä, että 

viiden tekijän malli (FFM) on käyttökelpoinen viitekehys liikuntakäyttäytymisen 

tutkimuksessa, mutta se tulisi integroida sosiaalis-kognitiivisiin malleihin. (Courneya, Bobick 

& Schinke 1999.) Tämän vuoksi perinteisten sosiaalis-kognitiivisten motivaatioteorioiden 

lisäksi tässä tutkimuksessa perehdyttiin myös yhden persoonallisuusteorian, 

elämyshakuisuusteorian, ja motivaation yhteyteen.  

Zuckermanin (1979) ja Cloningerin (1987) mukaan ihmisen persoonallisuus- ja 

temperamenttipiirteillä saattaa olla vaikutusta myös harrastuneisuuteen ja etenkin extreme-

lajeihin osallistumiseen. Temperamentti selittää sen, miksi toinen ihminen haluaa lähestyä 

jotakin tilannetta, kun taas toinen haluaa välttää sitä (Keltinkangas-Järvinen 2008, 73). 

Olemassa oleva tutkimus on osoittanut, että extreme-lajien harrastajien joukosta ei ole löydetty 

yhtä, kaikkia kuvaavaa persoonallisuustyyppiä, vaan harrastajien joukko on hyvin 

heterogeeninen persoonallisuusprofiiliensa puolesta, Kuitenkin esimerkiksi vuorikiipeilijöiden 

ja laskuvarjohyppääjien persoonallisuuspiirteistä on löydetty yhtäläisyyksiä: Molempien 

temperamenttipiirteistä löytyy seikkailunhaluisuutta ja luonteenpiirteistä järjestelmällisyyttä 

sekä itseohjautuvuutta.  (Monasterio, Alamri & Mei-Dan 2014.) 

Persoonallisuuden ja elämysliikuntamotiivien yhteyttä ei suoranaisesti ole tutkittu aiemmin, 

mutta Vollrath & Torgersen (2002) totesivat laajan tutkimuksen osoittaneen, että neuroottisuus, 

ulospäin suuntautuneisuus ja tunnollisuus olivat yhteydessä riskien ottoon, vaikkakin tulokset 

olivat yhä hieman epäjohdonmukaisia. Useissa tutkimuksissa taas on todettu jännityksen 

etsimisen ja riskinottamisen olevan yhteydessä luonto- ja extreme-liikuntaan osallistumiseen 

(Kerr & Mackenzie 2011).  
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5.3 Elämyshakuisuuden yhteys elämysliikuntaan osallistumiseen 

Elämyshakuisuus (sensation seeking/novelty seeking) on useissa persoonallisuusteorioissa 

määritelty omaksi ulottuvuudekseen (Cloninger 1987; Zuckerman 1979). Elämyshakuisuutta 

koskeva tutkimus on saanut alkunsa 1960-luvulla sensorisen deprivaation tutkimuksesta 

(Haapasalo 1990, 2).  Elämyshakuisuus voidaan määritellä yksilön tarpeeksi hakea elämyksiä, 

riskejä, jännitystä sekä uusia kokemuksia (Zuckerman 1979, 10). Elämyshakuisuusteorian 

mukaan jokaisella yksilöllä on synnynnäisesti taipumus etsiä virikkeitä ja elämyksiä. 

Jännityksen määrä eri ympäristöissä vaihtelee ja toiset ihmiset hakeutuvat luonteenomaisesti 

rauhallisempiin tilanteisiin, kun toiset puolestaan aktiivisesti pyrkivät hakeutumaan 

arvaamattomiin ja jännittäviin tilanteisiin tai sellaiseen toimintaan, jossa saatetaan ottaa 

ylimääräisiä riskejä elämyskokemuksen saavuttamiseksi. (Mehrabian & Russel 1973; 

Zuckerman 1979, 10.) Elämyshakuisuus saattaa ilmetä esimerkiksi riskinottona vaarallisissa tai 

huimapäisissä harrastuksissa (Haapasalo 1990). Ne ihmiset, joiden elämyshakuisuus on matala, 

eivät etsi jännitystä tai halua ottaa turhia riskejä, vaikka heille siihen tarjottaisiinkin 

mahdollisuus. Korkeaan elämyshakuisuuteen liittyy riskien hakemisen lisäksi myös 

kiinnostunut suhtautuminen uusiin ärsykkeisiin sekä yksitoikkoisuuden välttely. (Zuckerman 

1979, 10.) Elämyshakuisuuteen yhteydessä oleva aivojen välittäjäaine näyttäisi tutkimuksen 

mukaan olevan dopamiini (Cloninger 1987; Haapasalo 1990, 22). Haapasalon (1990, 22) 

mukaan Zuckermanin elämyshakuisuusteoriassa keskeistä on aivojen limbisen systeemin 

mielihyvänsävyistä ja palkitsevaa aktivaatiota välittävät alueet, joiden 

katekoliamiinipitoisuuksilla saattaa olla yhteys elämyshakuisuuteen.  

Elämyshakuisuus on mahdollisesti tunnetuin lähestymiskulma, jonka avulla on pyritty 

kuvaamaan etenkin extreme-urheilun osallistumismotiiveja (Brymer & Schweitzer 2017, 63). 

Elämyshakuisuus on siis yksi persoonallisuus- ja temperamenttipiirteistä, joka vaikuttaa 

yksilön käytökseen niin liikuntaan osallistumisessa kuin muillakin elämän osa-alueilla. 

Tutkimuksissa on havaittu, että korkean elämyshakuisuuden ja matalan vaikeuksien 

välttämisen omaavat henkilöt ovat liikunnallisesti aktiivisempia. (Fernández-Aranda ym. 

2014.) Lisäksi vuorikiipeilijöiden elämyshakuisuuden on todettu olevan korkeampi ja 

vaikeuksien välttämisen matalampi kuin kontrolliryhmällä. Tutkimuksessa ei löydetty tiettyä 

persoonallisuusprofiilia vuorikiipeilijöiden keskuudesta, mutta temperamenttipiirteet saattavat 
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kuitenkin altistaa vuorikikiipeilyn harrastamiseen. (Monasterio, Alamri & Mei-Dan 2014.) 

Vuorikiipeily on lajina kuitenkin suhteellisen äärimmäinen, joten näitä temperamenttipiirteitä 

ei voida yhdistää muihin lajeihin, kuten voimalajeihin, kamppailulajeihin, kestävyysurheiluun 

tai pyöräilyyn. Näistä tutkimuksista ei myöskään voi vetää koko populaatiota koskevia 

johtopäätöksiä. (Huttula 2018, 29.)  

Brymerin ja Schweitzerin (2017, 64) mukaan elämyshakuisuus persoonallisuudenpiirteenä ei 

kuitenkaan yksin riitä selittämään esimerkiksi extremelajeihin osallistumista. Extremelajeihin 

osallistumisella on vain vähän tekemistä elämyshakuisuuden kanssa ja se ajatus, että kaikki 

lajien harrastajat sijoittuisivat riskijatkumon toiseen ääripäähän, on harhaanjohtava. (Brymer & 

Schweitzer 2017, 65.) 
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6 LIIKUNTAMOTIIVIT ELÄMYSLIIKUNNASSA 

Perinteisten behaviorististen motivaatioteorioiden mukaan motiivi on käyttäytymisen syy, joka 

saa ihmisen toimimaan tietyllä tavalla. Monissa tapauksissa tämä malli sopii myös 

liikuntamotivaatioon, mutta esimerkiksi elämysliikunnan yhteydessä nämä perinteiset 

motivaatioteoriat eivät usein kuitenkaan yksin riitä selittämään ihmisen käyttäytymistä ja 

osallistumista. (Telama 1992.) Elämys- ja seikkailuliikuntaa pidetään usein erottuvana 

perinteisestä liikunnasta, koska se sisältää tiettyjä erikoiselementtejä: epäselvät lopputulokset, 

vaaran tunne, riskinotto, itsensä haastaminen, uutuus, jännitys ja vastakkaisten tunteiden kirjo 

(Pomfret & Bramwell 2016). Tämän vuoksi myös elämysliikuntamotiivit saattavat erota 

perinteisen liikunnan liikuntamotiiveista. Esimerkiksi luontoliikunnan yhteydessä sellaiset 

liikuntamotiivit kuten kestävyyden kehittäminen jäävät usein vähemmälle huomiolle ja 

liikuntaan liitetään vahvasti kokemukset ja elämykset. (Telama 1992.)  

Aiemmin esitelty Decin ja Ryanin (2000) kehittämä motivaatiojatkumo pyrkii luokittelemaan 

motivaatiotekijät ulkoisiin ja sisäisiin luokkiin. Tämä ulkoisen ja sisäisen motivaation jaottelu 

ei kuitenkaan välttämättä ole yksiselitteinen. Esimerkiksi sosiaaliset motiivit luokiteltaisiin 

rutiininomaisesti ulkoiseksi motivaation lähteeksi, mutta mikäli ne heijastavat osallistujan 

sisäisiä toiveita ja tarpeita ne voidaan luokitella myös sisäiseksi motivaatioksi. 

Elämyshakuisuusmotiivit puolestaan luokiteltaisiin tavanomaisesti sisäiseksi motivaatioksi. 

Elämyshakuisuus voi kuitenkin viitata myös tunteisiin, joita osallistujat toivovat saavuttavansa 

osallistumalla seikkailutoimintaan. Näin ollen voi olla kyse myös ulkoisesta motivaation 

lähteestä. (Pomfret & Bramwell 2016.)  

6.1 Elämysliikuntamotiivien taustaa 

Uusi liikuntakulttuuri sekä yhteiskunnan trendit näkyvät myös ihmisten liikuntamotiiveissa 

(Koski & Tähtinen 2005; Tähtinen ym. 2001). Terveyden perusteiden lisäksi yhä useammin 

liikunnasta haetaan myös elämyksellisyyttä, irtiottoa arjesta, rentoutumista, uusia kokemuksia, 

sisältöä ja mielekkyyttä elämään sekä elämänhallinnan tunnetta (Helin 2004, 15; Grénman ym. 

2018). Nyky-yhteiskunnassa on tavallista korostaa nuoruutta, fyysisyyttä sekä terveyden 
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arvostamista, ja liikunta kokonaisuudessaan nähdään hyvin erilaisena kuin ennen. Tähän liittyy 

myös elämyksiä ja kokemuksia sisältävien liikuntamuotojen ja niin sanottujen extreme-lajien 

lisääntyminen ja se, että seikkailut ja elämykset ovat nykyään hyvin luonnollinen osa liikuntaa. 

(Helin 2004, 15.) Liikuntakulttuurin muutos näkyy myös lasten ja nuorten 

urheiluseuraharrastamisen motiivien muutoksena: Valtion liikuntaneuvoston julkaisusta 

selviää, että nykyään yhä useamman nuoren harrastamisen motiivina toimii rento yhdessäolo ja 

elämyksellisyys kilpailullisuuden sijaan. Urheiluseuroissa harrastavien 13–15-vuotiaiden 

nuorten keskuudessa menestymisellä ei enää ole yhtä suurta merkitystä kuin ennen, vaan 

liikunnan harrastusmotiiveissa nousevat esiin juuri elämyksellisyys, ”urheiluhengailu” sekä 

”relahakuisuus”. (Aira ym. 2013.) 

Nykyään liikunnan odotetaan myös usein saavan aikaan voimakkaita tunteita kuten mielihyvää, 

jännitystä, pelkoa, helpotusta ja ihmetystä. Länsimainen ihminen tarvitsee elämäänsä hyviä 

persoonallisia tarinoita sekä positiivista pakoa arjesta. (Ojanen 2001.) Tietynlainen liikunta ja 

fyysiset toiminnot toimivat hyvänä välineenä näiden hankkimiseen (Csikszentmihalyi 1990, 

148). Matarman (2012) mukaan nykypäivän urbaanissa istumapainotteisessa elämässä 

jännitystä ja vaaraa haetaan urheilun parista, sillä normaali arkielämä ei enää tarjoa tarpeeksi 

riskinottoa ja seikkailua. Etenkin länsimaisessa yhteiskunnassa ihmiset usein hakevat vapaa-

aikanaan elämäänsä jännitystä ja elämyksiä vastapainoksi tasaiselle arjelle. (Matarma 2012.) 

Ihmisillä on nykyisin myös yksinkertaisesti enemmän rahaa, jota käyttää esimerkiksi elämysten 

etsimiseen (Helin 2004, 41). 

Liikuntaympäristö vaikuttaa myös olennaisesti liikuntamotiiveihin. Elämysliikunta tapahtuu 

usein luonnossa, ja elämys- ja luontoliikunnan käsitteitä käytetäänkin osin rinnakkain 

(Kangasniemi, Reitti & Sillanpää-Reitti 2009, 5).  Luonto tarjoaa erinomaisia mahdollisuuksia 

etsiä omia rajojaan sekä ylittää niitä (Telama 1992). Luontoliikuntaan kuuluu olennaisesti se, 

että luonnosta nautitaan ja sitä koetaan kaikilla aisteilla (Kangasniemi, Reitti & Sillanpää-Reitti 

2009, 17). Tämä voi osaltaan vaikuttaa siihen, miksi elämysliikuntamotiiveja tutkittaessa 

elämyksellisyys ja yhteys luontoon korostuvat.  
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Muotitietoisuus ja oman tyylin ilmentäminen ovat nykypäivänä yksi suuri 

elämysliikuntalajeihin osallistumisen motiivi. Liikunnan erilaiset kentät antavat oivan 

mahdollisuuden elämäntyylittelyyn, itsensä ilmentämiseen ja identifioimiseen sekä muista 

erottumiseen. (Tähtinen ym. 2001.) Harrastamalla uusia elämysliikuntalajeja voi 

parhaimmillaan osoittaa olevansa muotitietoinen ja se voi olla myös tapa ilmentää omaa 

elämäntyyliään (Helin 2004, 40). 

6.2 Elämysliikuntaa koskevien tutkimusten tuloksia 

Vaikka elämyslajien piirissä on olemassa useita kategorioita ja monia eri lajeja, on 

motivaatiotekijöiden eroja näiden lajien välissä tutkittu melko vähän. Tutkimukset koskevat 

lähinnä kokeneita harrastajia, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. (Pomfret ja Bramwell 

2016.)  

Kun yksilöt sitoutuvat enemmän tiettyyn lajiin, motivaatiotekijät siirtyvät enemmän sisäisen 

motivaation puolelle. Tällöin yksilöitä motivoivat esimerkiksi haasteet, saavutukset, kontrolli 

ja riskinotto, jotka ovat vastakohtia ulkoisiin motivaation lähteisiin, kuten ystävien tai perheen 

painostus. (Ewert 1989.) Myös Brymerin ja Schweitzerin (2017, 62) mukaan motiivit 

muuttuvat, kun harrastusta jatketaan.  

Kerr ja Mackenzie (2011) tutkivat kokeneita elämysliikuntaharrastajia ja heidän 

harrastusmotiivejaan. Tutkimusjoukon harrastamia lajeja olivat alamäkipyöräily, melonta, 

kiipeily, jokisurffaus ja riippuliito. Tutkimuksen tuloksista havaittiin, että tutkittavilla oli 

paljon samanlaisia motiiveja, mutta he kuvasivat niitä hieman eri tärkeysjärjestyksessä. Näihin 

osallistumismotiiveihin kuuluivat muun muassa tavoitteen saavuttaminen, riskinotto, omien 

rajojen ylittäminen, normaalista arjesta poikkeaminen, pelon voittaminen, yhteys luontoon ja 

ympäristöön sekä miellyttävät tuntemukset vedessä tai ilmassa liikkuessa. Tutkittavat kokivat, 

että kyseisissä lajeissa he pystyivät yhdistämään hauskanpidon, haasteet sekä riskinottamisen 

tuoman jännityksen tunteen. Osa heistä oli kokenut aiemman harrastamansa liikunnan tylsänä 

ja kaipasivat elämyksiä elämäänsä. Myös luonto ja sen kauneus mainittiin tärkeänä 

osallistumismotiivina. (Kerr & Mackenzie 2011.) Samansuuntaisia tuloksia on saatu myös 



 

37 

 

muissa elämysliikuntaa koskevissa tutkimuksissa. Allman, Mittelstaedt, Martin & Goldenberg 

(2009) toteuttivat tutkimuksen, jossa he selvittivät laskuvarjohyppääjien motiiveja 

hyppäämiseen. Yleisimmät tutkimuksissa esille nousseet motiivit olivat pelon ja jännityksen 

kokeminen ennen hyppäämistä, se, että tuntee itsensä erityiseksi tehdessään sellaista, jota 

ihmisen ei kuuluisi tehdä, kuoleman huijaaminen, uuden oppiminen, sosiaalinen 

kanssakäyminen saman henkisten ihmisten kanssa, luonnon kauneus ja stressin lieventäminen 

(Allman ym. 2009).  Lisäksi muun muassa Matarma (2012) sekä Pomfret ja Bramwell (2016) 

totesivat tutkiessaan seikkailulajeja, että motiiveina ja elämyksellisinä elementteinä 

näyttäytyivät juuri jännitys ja vaaran tunne.  

Aiemmin tehdyissä elämys- ja seikkailuliikuntaa koskevissa tutkimuksissa on lisäksi havaittu, 

että kokemus, ikä ja sukupuoli vaikuttavat osallistujien liikuntamotiiveihin (Ewert, Gilbertson, 

Luo & Voight 2013; Pomfret & Bramwell 2016). Näiden lisäksi myös eri elämys- ja 

seikkailuliikuntalajit itsessään vaikuttavat keskeisesti motiiveihin, ja vaikka eri lajeista 

löydetäänkin yhteneviä motiiveja, näiden tärkeysjärjestys eri lajeissa vaihtelee. Esimerkiksi 

Ewertin ym. (2013) tutkimuksessa kalliokiipeilijöiden elämyshakuisuus (sensation-seeking) oli 

korkea ja he halusivat nimenomaan osallistua toimintaan, joka tapahtuu vaativissa olosuhteissa 

ja jossa otetaan ylimääräisiä riskejä elämyskokemuksen saavuttamiseksi, kun taas melojien 

elämyshakuisuus oli matala ja heillä korostuivat erilaiset motiivit, kuten yhteys luontoon ja 

irtiotto arjesta. (Ewert ym. 2013.) Tämän vuoksi myös tästä tutkimuksesta saatuja tuloksia 

vertaillaan lajien, iän ja sukupuolen mukaan.  
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7 TUTKIMUSKYSYMYKSET 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää elämysliikuntaan osallistuvien ihmisten 

liikuntamotiiveja kaupallisessa vesiurheilukeskuksessa. Lisäksi halusimme selvittää, eroavatko 

liikuntamotiivit eri lajien harrastajien välillä sekä onko ikä yhteydessä liikuntamotiiveihin. 

Näitä tutkimuskysymyksiä tarkasteltiin yleisesti sekä vertailtiin sukupuolen mukaan.  

Tutkimuskysymykset: 

1. Millaisia ovat elämysliikuntaan osallistuvien ihmisten liikuntamotiivit? 

1.1.Mitkä ovat elämysliikuntaan osallistuvien ihmisten tärkeimmät liikuntamotiivit?  

1.2. Eroavatko elämysliikuntamotiivit eri sukupuolten välillä? 

1.3. Onko ikä yhteydessä elämysliikuntamotiiveihin? 

 

2. Eroavatko elämysliikuntamotiivit eri elämysliikuntalajien välillä? 

2.1. Eroavatko eläymysliikuntamotiivit sukupuolten välillä lajeittain? 
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8 TUTKIMUSMENETELMÄT 

8.1 Aineiston keruu 

Tutkimukseen osallistui 209 yli 18-vuotista henkilöä, jotka kaikki ovat harrastaneet 

wakeboardingia, SUP-lautailua, melontaa tai/ja flyboardingia eteläsuomalaisessa 

vesiurheilukeskuksessa tai jossain muualla. Miesten osuus tutkimukseen osallistuneista oli 36% 

ja naisten osuus 64%. Tutkittavien iät vaihtelivat 18 ja 55 ikävuoden välillä. Vastaajien keski-

ikä oli 32.05 vuotta vastaajien ollessa 18–66-vuotiaita.  

Aineiston keruu suoritettiin kyselylomakkeella (Liite 1). Sähköinen webropol-lomake 

lähetettiin vesiurheilukeskuksen uutiskirjeen tilaajille keväällä 2020 ja lisäksi sitä jaettiin 

vesiurheilukeskuksen sosiaalisen median kanavissa. Tutkimukseen osallistuvilla oli 

mahdollisuus vastata kyselyyn sähköisesti helmi-maaliskuun aikana. Vastaaminen oli täysin 

vapaaehtoista. Kyselylomakkeen alussa selvitettiin alkutietojen (ikä ja sukupuoli) lisäksi, 

kuinka usein tutkimukseen osallistuvat olivat osallistuneet mihinkin lajiin. Kyselylomake 

koostui alkutietojen lisäksi 55 liikuntamotivaatiota koskevasta väittämästä. Aineisto päätettiin 

kerätä kyselylomakkeella, sillä Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran (2009, 195) mukaan 

kyselylomake on tehokas aineistonkeruumenetelmä, jolla voidaan kerätä laaja tutkimusaineisto 

lyhyessä ajassa. Kyselylomakkeen etuja ovat aineiston keruun helppouden lisäksi se, että 

aineisto voidaan käsitellä tallennettuun muotoon nopeasti (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 

195; Valli 2015, 78). Lisäksi webropol-kysely säästää aikaa ja vaivaa, kun paperisia 

kyselylomakkeita ei tarvitse lähettää edes takaisin. Webropol-kyselyn tekeminen sekä siihen 

vastaaminen on yksinkertaista ja nopeaa. (Heikkilä 2014, 68–70.) 

8.2 Tutkimuksessa käytetty mittari 

Kyselylomakkeen pohjana käytettiin aikuisten vapaa-ajan liikuntamotivaatio -kyselyä (Soini, 

Liukkonen & Pajunen 2006), joka on validoitu suomalaisten aikuisten käyttöön Recreational 

Exercise Motivation Measure -kyselystä (REMM; Rogers & Morris 2003, 144). Aikuisten 

vapaa-ajan liikuntamotivaatio -kysely jakautuu kolmeen liikuntamotivaation pääulottuvuuteen: 
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sisäiseen motivaatioon, sosiaalisiin motiiveihin sekä koettuun hyvinvointiin. Nämä 

pääulottuvuudet taas jakautuvat kahdeksaan alaulottuvuuteen, joiden analysointiin tässä 

tutkimuksessa keskityttiin. Alaulottuvuudet ovat viihtyminen, tehtäväorientaatio, sosiaalinen 

yhteenkuuluvuus, minäorientaatio, muiden odotukset, psyykkinen hyvinvointi, fyysinen 

hyvinvointi ja ulkonäkö. Alkuperäinen REMM-mittari koostuu 73 väittämästä, mutta tässä 

tutkimuksessa käytetyssä kyselyssä väittämien määrä on supistettu 43:een. Väittämiin vastataan 

viisiportaisella Likert-asteikolla (1= ”täysin eri mieltä”…5= ”täysin samaa mieltä”). REMM-

mittarin väittämiin lisättiin 12 väittämää, jotka pohjautuvat persoonallisuusteoriaan 

(Zuckerman 1979) ja kuvaavat elämysliikuntaa. Väittämät muodostettiin aiemman 

elämysliikuntaa koskevan tutkimuksen perusteella (Aira 2013; Allman ym. 2009; Helin 2004, 

15, 47; Kerr & Mackenzie 2011; Ojanen 2001). Nämä lisätyt 12 väittämää muodostavat 

kyselyssä neljännen liikuntamotivaation pääulottuvuuden. Tämä neljäs pääulottuvuus jakautui 

kahteen alaulottuvuuteen, jotka olivat elämyskokemukset ja arjesta irrottautuminen sekä 

riskinotto ja jännitys. Yhteensä motivaatiomittarin alaulottuvuuksia tässä tutkimuksessa oli siis 

kymmenen. Jokaisesta ulottuvuuden väittämistä muodostettiin summamuuttujat analysointia 

varten. Lisäksi kyselylomakkeeseen vastanneet täyttivät taustatietoihin iän, sukupuolen, 

harrastamansa elämysliikuntalajit ja elämysliikuntalajeihin osallistumisen määrän. 

Tämä aikuisten vapaa-ajan liikuntamotivaatiokysely sopii tutkimuksen aiheeseen hyvin, joten 

päädyimme käyttämään sitä kyselylomakkeen pohjana tutkimuksen luotettavuuden 

lisäämiseksi. Validoitua mittaria ei kuitenkaan käytetty sellaisenaan, vaan sitä muokattiin 

sopimaan paremmin tämän tutkimuksen tarkoitukseen.  

8.3 Aineiston analysointi 

Tutkimuksen tilastollinen käsittely ja analysointi tehtiin SPSS-ohjelmalla. 

Liikuntamotivaatiomittarin väittämistä muodostettiin kymmenen summamuuttujaa teoreettisen 

ennakko-oletuksen mukaisesti. Alkuperäinen REMM -kysely koostui kahdeksasta 

summamuuttujasta, joihin tässä tutkimuksessa lisättiin kaksi summamuuttujaa: Viihtyminen, 

tehtäväorientaatio, sosiaalinen yhteenkuuluvuus, minäorientaatio, muiden odotukset, 

psyykkinen hyvinvointi, fyysinen hyvinvointi, ulkonäkö, elämyskokemukset ja arjesta 
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irrottautuminen sekä riskinotto ja jännitys. Kuhunkin summamuuttujaan sisältyi kolmesta 

kahdeksaan väittämää. Summamuuttujien sisäistä yhdenmukaisuutta analysoitiin Cronbachin 

alfakertoimien avulla.  

Elämysliikuntaan osallistuvien tärkeimpiä liikuntamotiiveja, sekä yksittäisiä väittämiä että 

motivaatiomittarin ulottuvuuksia, tutkittiin vertailemalla keskiarvoja ja keskihajontoja. 

Liikuntamotiivien eroja sekä niiden merkitsevyyttä elämysliikuntaan osallistuvien naisten ja 

miesten välillä tutkittiin t-testillä. Iän ja liikuntamotiivien välistä yhteyttä tutkittiin Spearmanin 

järjestyskorrelaatiokertoimella. Eri lajien harrastajien välisiä eroja liikuntamotiiveissa 

vertailtiin käyttämällä yksisuuntaista varianssianalyysia sekä LSD-parivertailutestejä.   Lisäksi 

liikuntamotiiveja vertailtiin eri lajien välillä sukupuolittain käyttämällä t-testiä.  
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9 TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUS 

Tutkimusta tehdessä pyritään aina välttämään virheiden tekemistä. Siitä huolimatta 

tutkimustulosten luotettavuus vaihtelee eri syistä. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 231.) 

Tutkimus on onnistunut, jos sen avulla saadut tulokset ovat luotettavia (Heikkilä 2014, 27). 

Tutkimuksen luotettavuuden arviointi on tärkeä osa kriittisen tutkimuksen tekemistä 

(Metsämuuronen 2006, 86). Luotettavuuden arvioinnilla pyritään tarkastelemaan tutkimuksen 

paikkansapitävyyttä ja löytämään tekijöitä, jotka mahdollisesti ovat vääristäneet tuloksia tai 

vaikuttaneet niiden tulkintaan virheellisesti. Tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida 

käyttämällä monia erilaisia mittaustapoja. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 231.) 

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa luotettavuutta arvioidaan reliabiliteetin ja validiteetin avulla 

(Heikkilä 2014, 176; Metsämuuronen 2006, 42, 86). 

Kyselytutkimuksen mahdollisia heikkouksia on esimerkiksi se, ettei tutkija voi olla varma siitä, 

miten vakavasti tutkittavat ovat suhtautuneet tutkimukseen ja vastaamiseen. Voi myös käydä 

niin, etteivät vastausvaihtoehdot ole olleet onnistuneita vastaajien mielestä. (Hirsjärvi, Remes 

& Sajavaara, 2009, 195.) Kyselylomakkeen vastausprosentti saattaa myös jäädä alhaiseksi 

(Valli 2015, 79). 

9.1 Validiteetti 

Validiteetti eli pätevyys mittaa sitä, kuinka hyvin tutkimus mittaa juuri sitä ilmiötä tai 

ominaisuutta, mitä tutkimuksessa halutaankin mitata eli kuinka päteviä tutkimuksessa käytetyt 

mittarit sekä menetelmät ovat juuri kyseiseen tutkimukseen (Hulley ym. 2013, 38–39). Käytetyt 

menetelmät eivät aina vastaa sitä todellisuutta, jota oli tarkoitus tutkia. Tutkittavat saattavat 

esimerkiksi käsittää kyselylomakkeen kysymyksiä väärin. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 

231–232). Validiteettia voidaan tarkastella monesta eri näkökulmasta ja se voidaan jakaa eri 

näkökulmiin tutkimusaiheen mukaan. Yhden näkökulman mukaan validiteetti jaetaan kahteen 

osaan: sisäiseen ja ulkoiseen validiteettiin. Sisäinen validiteetti tarkastelee sitä, kuinka hyvin 

mittarit on muodostettu suhteessa käytettyyn teoriaan ja käsitteisiin, kun taas ulkoinen 

validiteetti tarkoittaa yleisesti mittauksen yleistettävyyttä. (Metsämuuronen 2006, 43.) 
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Sisäinen validiteetti voidaan jakaa monella tavalla, mutta muun muassa Metsämuuronen (2006, 

43–44) ja Hulley ym. (2013, 39) jakavat sisäisen validiteetin vielä sisällön, käsitteiden ja 

kriteerien validiteettiin sekä koettuun- ja ennustevaliditeetiin. Sisällön validiteetti mittaa sitä, 

kuinka hyvin mittaus edustaa kaikkia tutkittavan ilmiön näkökohtia. Sisällön validiteetti 

tarkastelee tutkimuksessa käytettyjen käsitteiden ja teorian yhdenmukaisuutta sekä kattavuutta. 

Käsitteiden validiteetti taas kuvaa sitä, kuinka käsitettä mittaavat osiot korreloivat keskenään. 

Kriteerien validiteettia mitataan vertaamalla tutkimuksen mittauksia toiseen olemassa olevaan 

kriteerinä toimivaan arvoon. Koettu validiteetti taas kuvaa tutkijan omaa käsitystä 

tutkimustulosten oikeellisuudesta ja ennustevaliditeetti tarkoittaa mittausten kykyä ennustaa 

lopputulosta. (Hulley ym. 2013, 39; Metsämuuronen 2006, 43–44). 

Ulkoinen validiteetti kuvaa sitä, miten hyvin tutkimus on yleistettävissä. Tutkimustulosten 

yleistettävyyteen vaikuttavat muun muassa tutkimuksen otanta (sen laajuus ja kuvaavuus) sekä 

valittu tutkimusasetelma ja käytetyt menetelmät. Ulkoisen validiteetin tarkastelu ja arviointi 

vaatii tutkijalta yleistettävyyttä haittaavien tekijöiden objektiivista tarkastelua. Validiteetti on 

hyvä silloin, kun tutkimuksen asetelma, kohderyhmä ja esitetyt kysymykset ovat oikeat. 

(Metsämuuronen 2006, 35, 43, 87.) 

Tämän tutkimuksen validiteettia lisää melko suuri otoskoko (n=209), mutta vastaajien 

maantieteellinen sijoittuminen taas heikentää validiteettia, sillä vastaajat sijoittuivat pääosin 

pääkaupunkiseudulle. Kun otos ei ole täysin kuvaava, ei vastauksia voi täysin yleistää. 

Tutkimukseen vastaaminen oli täysin vapaaehtoista ja kaikki vastaajat olivat täysi-ikäisiä, mikä 

taas lisää tutkimuksen yleistettävyyttä. Tutkittavilta ei kerätty muita henkilötietoja, kun ikä ja 

sukupuoli. Vastaajien sukupuolijakauma ei myöskään ollut tasainen, vaan naisia oli enemmän 

kuin miehiä. Lisäksi harrastajien määrä lajeittain vaihteli. Elämysliikuntalajeja on lisäksi useita 

ja keskityimme tässä tutkimuksessa vain wakeboardingiin, SUP-lautailuun, melontaan sekä 

flyboardingiin, joten tämän tutkimuksen tuloksia ei voi yleistää koko elämysliikunnan saralle. 

Tutkimuksessa käytetty validoitu Aikuisten liikuntamotivaatio - mittari on paljon käytetty ja se 

sopi tutkimuksen aiheeseen hyvin ja se lisäsi tutkimuksen luotettavuutta. Validoitua mittaria ei 

kuitenkaan käytetty sellaisenaan, vaan sitä muokattiin sopimaan paremmin tämän tutkimuksen 
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tarkoitukseen, mikä saattaa vaikuttaa luotettavuuteen. Valmiin standardoidun ja validin mittarin 

käyttäminen lisää tutkimuksen luotettavuutta. Käyttämällä validoitua mittaria voidaan 

tutkimuksen tuloksia paremmin vertailla aiempaan saman aihepiirin tutkimukseen ja näin ollen 

vahvistaa uuden tutkimuksen tuloksia. (Hulley, Cummings, Browner, Grady & Newman 2013, 

37–39.) Validilla mittarilla tehdyt mittaukset ovat keskimäärin oikeita (Heikkilä 2014, 27), sillä 

mittarin luotettavuus on suoraan verrannollinen tutkimuksen luotettavuuteen (Metsämuuronen 

2006, 86). Tutkimuksen sisällön validiteettia lisää se, että lisäsimme valmiiksi validoituun 

Aikuisten liikuntamotivaatio -mittariin (REMM-kyselylomake) elämysliikuntaa koskevia 

väittämiä. Näin käyttämämme mittari edustaa paremmin tutkittavan ilmiön näkökohtia. Koska 

lisäsimme kyselylomakkeeseen kaksi summamuuttujaa, ei tätä käyttämäämme mittaria ole 

kokonaisuudessaan vielä validoitu.  

9.2 Reliabiliteetti 

Reliabiliteetti eli luotettavuus kuvaa tutkimuksen toistettavuutta eli sitä, onko tutkimustulos 

lähes sama joka kerta mittauskerrasta ja mittaajasta riippumatta. Tällöin tutkimus antaa ei-

sattumanvaraisia tuloksia. (Metsämuuronen 2006, 43.) Tutkimuksen toistettavuuteen 

vaikuttavat muun muassa mittaaja(t), mittalaitteet, mittaajien taito käyttää mittalaitteita oikein, 

ympäristötekijät sekä kysymysten asettelut (Hulley ym. 2013, 34). Reliabiliteetti jaetaan 

kahteen osaan: stabiliteettiin ja konsistenssiin (Metsämuuronen 2006, 44–45). 

Stabiliteetti kuvaa käytetyn mittarin tai menetelmän pysyvyyttä ajassa eli tutkimuksen 

toistettavuutta. Jos sama mittaus toistetaan samalla mittarilla uudestaan jonkin ajan kuluttua ja 

tulos on edelleen sama, on tutkimus stabiili. Konsistenssi taas tarkoittaa mittarin yhtenäisyyttä 

eli sitä, että jaettaessa mittarin väittämät kahteen joukkoon väittämiä, mittaavat kumpikin 

joukko samaa asiaa.  Konsistenssilla tarkoitetaan mittarin sisäistä johdonmukaisuutta eli sen eri 

osioiden kykyä mitata samaa asiaa. (Metsämuuronen 2006, 45–46; Valli 2015, 252–256.) 

Reliabiliteetilla on erittäin suuri vaikutus tutkimuksen tehoon ja voimaan, sillä tutkimuksen 

reliabiliteettia voidaan pitää tutkimustulosten arvioinnin tärkeimpänä ominaisuutena (Hulley 

ym. 2013, 34.) Reliabiliteettia voidaan arvioida esimerkiksi toistomittausten, 



 

45 

 

rinnakkaismittausten tai sisäisen yhtenäisyyden mittaamisen avulla (Heikkilä 2014, 178; 

Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 231; Hulley ym. 2013, 34–35; Metsämuuronen 2006, 44). 

Toistomittauksen avulla tutkimus voidaan todeta reliaabeliksi, jos kaksi eri arvioijaa päätyy 

samanlaiseen tulokseen. Rinnakkaismittauksessa samaa henkilöä tutkitaan eri tutkimuskerroilla 

ja jos saadaan sama tulos, voidaan tulos todeta reliaabeliksi. Sisäisen yhtenäisyyden 

mittaamisessa käytetään korrelaatiokertoimilla. Reliabiliteettikerroin on välillä [0,1] ja mitä 

suurempi arvo, sitä korkeampi reliabiliteetti, mikä taas tarkoittaa sitä, että mittarin osiot 

mittaavat samaa asiaa. (Heikkilä 2014, 178.) 

Tässä tutkimuksessa käytetyn mittarin sisäistä reliabiliteettia tutkittiin summamuuttujien 

Cronbachin alfakertoimien avulla. Mitä korkeampi alfakerroin on, sitä paremmin 

summanmuuttujan osiot mittaavat samaa asiaa, eli sitä suurempi summamuuttujan sisäinen 

reliabiliteetti on (Metsämuuronen 2006, 70). Cronbachin alfakertoimet vaihtelivat 

liikuntamotivaatiomittarissa välillä .66–.90. Cronbachin alfakertoimen raja-arvona voidaan 

pitää arvoa .60 (Metsämuuronen 2006, 70). 

Viihtymisen summamuuttujan Cronbachin alfakerroin oli .83 ja yksittäisten väittämien 

alfakertoimien vaihteluväli suhteessa summamuuttujaan .80–.83. Minkään summamuuttujan 

väittämän poistaminen ei olisi nostanut Cronbachin alfakerrointa. (Taulukko 1.) 

TAULUKKO 1. Viihtymisen summamuuttujan osioiden sisäinen yhdenmukaisuus, Cronbachin 

alfakertoimet 

 

Osio Alfa, jos osio poistetaan 

6. koska harrastamani liikunta on innostavaa .81 

13. koska liikunta on virkistävää .82 

16. koska sen jälkeen oloni tuntuu hyvältä .82 

34. koska se on hauskaa .83 

37. koska nautin liikkumisesta .80 

39. koska se on mielenkiintoista .82 

44. koska koen sen hauskana .80 

46. koska se tekee minut onnelliseksi .81 

Alfa (n=209) .83 
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Tehtäväorientaation summamuuttujan Cronbachin alfakerroin oli .90 ja yksittäisten väittämien 

alfakertoimien vaihteluväli suhteessa summamuuttujaan .86–.90. Minkään summamuuttujan 

väittämän poistaminen ei olisi nostanut alfakerrointa. (Taulukko 2.) 

TAULUKKO 2. Tehtäväorientaation summamuuttujan osioiden sisäisen yhdenmukaisuus, 

Cronbachin alfakertoimet 

 

Sosiaalisen yhteenkuuluvuuden summamuuttujan Cronbachin alfakerroin oli .77 ja yksittäisten 

väittämien alfakertoimien vaihteluväli suhteessa summamuuttujaan .70–77. Minkään 

summamuuttujan väittämän poistaminen ei olisi nostanut alfakerrointa. (Taulukko 3.) 

TAULUKKO 3. Sosiaalisen yhteenkuuluvuuden summamuuttujan osioiden sisäinen 

yhdenmukaisuus, Cronbachin alfakertoimet 

 

Osio Alfa, jos osio poistetaan 

1. pitääkseni yllä nykyistä taitotasoani .90 

2. jotta tulokseni paranisivat .88 

11. parantaakseni suorituskykyäni verrattuna aikaisempiin 

suorituksiini 

.88 

19. saavuttaakseni tavoitteen, jonka olen asettanut 

itselleni 

.90 

31. parantaakseni nykyisiä taitojani .86 

41. parantaakseni taitoani tai tekniikkaani .88 

55. päästäkseni parempiin suorituksiin .88 

Alfa (n=209) .90 

Osio Alfa, jos osio poistetaan 

3. tavatakseni uusia ihmisiä .77 

18. saadakseni uusia ystäviä .76 

29. koska voin samalla keskustella ystävieni kanssa .72 

30. jotta voisin liikkua yhdessä muiden kanssa .71 

45. ollakseni ystävieni kanssa .70 

53. koska nautin ajanvietosta muiden seurassa liikkuen .72 

Alfa (n=209) .77 
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Minäorientaation summamuuttujan Cronbachin alfakerroin oli .87 ja yksittäisten väittämien 

alfakertoimien vaihteluväli suhteessa summamuuttujaan .84–.87 Minkään summamuuttujan 

väittämän poistaminen ei olisi nostanut alfakerrointa. (Taulukko 4.) 

TAULUKKO 4. Minäorientaation summamuuttujan osioiden sisäinen yhdenmukaisuus, 

Cronbachin alfakertoimet  

 

Muiden odotusten summamuuttujan Cronbachin alfakerroin oli .66 ja yksittäisten väittämien 

alfakertoimien vaihteluväli suhteessa summamuuttujaan .45–.65 Minkään summamuuttujan 

väittämän poistaminen ei olisi nostanut alfakerrointa. (Taulukko 5.) 

TAULUKKO 5. Muiden odotusten summamuuttujan osioiden sisäinen yhdenmukaisuus, 

Cronbachin alfakertoimet 

 

Psyykkisen hyvinvoinnin summamuuttujan Cronbachin alfakerroin oli .82 ja yksittäisten 

väittämien alfakertoimien vaihteluväli suhteessa summamuuttujaan .77–.81 Minkään 

summamuuttujan väittämän poistaminen ei olisi nostanut alfakerrointa. (Taulukko 6.) 

  

Osio Alfa, jos osio poistetaan 

22. koska se lisää muiden arvostusta minua kohtaan .87 

28. näyttääkseni paremmalta kuin muut .84 

35. voittaakseni ystäväni .87 

38. ollakseni ryhmän paras .86 

43. saavuttaakseni muiden odotusten mukaisen ulkonäön. .84 

47. saadakseni lihakseni näyttämään jäntevämmiltä kuin 

muilla 

.84 

49. saadakseni kehoni näyttämään paremmalta kuin muilla .84 

Alfa (n=209) .87 

Osio Alfa, jos osio poistetaan 

4. Koska ystäväni haluavat minun tekevän niin .65 

20. Koska itselleni tärkeät ihmiset ajattelevat, että liikunta 

tekee minulle hyvää 

.45 

51. Koska muiden mielestä tarvitsen liikuntaa .58 

Alfa (n=209) .66 
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TAULUKKO 6. Psyykkisen hyvinvoinnin summamuuttujan osioiden sisäinen 

yhdenmukaisuus, Cronbachin alfakertoimet 

 

Fyysisen hyvinvoinnin summamuuttujan Cronbachin alfakerroin oli .85 ja yksittäisten 

väittämien alfakertoimien vaihteluväli suhteessa summamuuttujaan .73–.83 Minkään 

summamuuttujan väittämän poistaminen ei olisi nostanut alfakerrointa. (Taulukko 7.) 

 

TAULUKKO 7. Fyysisen hyvinvoinnin summamuuttujan osioiden sisäinen yhdenmukaisuus, 

Cronbachin alfakertoimet 

 

Ulkonäön summamuuttujan Cronbachin alfakerroin oli .90 ja yksittäisten väittämien 

alfakertoimien vaihteluväli suhteessa summamuuttujaan .84–.91. ”Ollakseni komea/viehättävä 

muiden silmissä” (.907) poistaminen olisi nostanut Cronbachin alfakerrointa, mutta väittämää 

ei poistettu lopullisesta summamuuttujasta, koska tämä parannus olisi ollut marginaalisen pieni 

ja summamuuttujan alfakerroin oli jo valmiiksi hyvin korkea. (Taulukko 8.) 

  

Osio Alfa, jos osio poistetaan 

6. koska haluan hallita stressiä paremmin .77 

17. koska se toimii stressinlaukaisijana .77 

23. koska liikunta saa ajatukset muualle .81 

26. koska liikunta vähentää masennusta .78 

50. unohtaakseni työ/arkihuolet .78 

Alfa (n=209) .82 

Osio Alfa, jos osio poistetaan 

12. koska se pitää minut terveenä .80 

25. ollakseni fyysisesti hyvässä kunnossa .83 

54. ylläpitääkseni fyysistä terveyttä .73 

Alfa (n=209) .85 
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 TAULUKKO 8. Ulkonäön summamuuttujan osioiden sisäinen yhdenmukaisuus, Cronbachin 

alfakertoimet  

 

Elämyskokemusten ja arjesta irrottautumisen summamuuttujan Cronbachin alfakerroin oli .73 

ja yksittäisten väittämien alfakertoimien vaihteluväli suhteessa summamuuttujaan .66–.73 

Minkään summamuuttujan väittämän poistaminen ei olisi nostanut alfakerrointa. (Taulukko 9.) 

TAULUKKO 9. Elämyskokemusten ja arjesta irrottautumisen summamuuttujan osioiden 

sisäinen yhdenmukaisuus, Cronbachin alfakertoimet 

 

Riskinoton ja jännityksen summamuuttujan Cronbachin alfakerroin oli .85 ja yksittäisten 

väittämien alfakertoimien vaihteluväli suhteessa summamuuttujaan .81–.86. Väittämän ”koska 

haluan haastaa itseäni, vaikka se pelottaisi minua” poistaminen olisi nostanut alfakertoimen 

.86:een, mutta väittämää ei poistettu lopullisesta summamuuttujasta, koska tämä parannus olisi 

ollut marginaalisen pieni ja summamuuttujan alfakerroin oli jo valmiiksi hyvin korkea. 

(Taulukko 10.) 

Osio Alfa, jos osio poistetaan 

8. parantaakseni ulkonäköäni .85 

10. koska se saa lihakseni näyttämään paremmilta .84 

21. parantaakseni kehoni muotoa .85 

33. ollakseni komea/viehättävä muiden silmissä .91 

Alfa (n=209) .90 

Osio Alfa, jos osio poistetaan 

5. kokeakseni voimakkaita tuntemuksia .69 

9. jotta saisin uusia kokemuksia .71 

15. kokeakseni elämyksiä .66 

32. koska sen avulla voin irrottautua arjesta .73 

42. haluan seikkailla .68 

52. haluan saada kokemuksia, jotka poikkeavat 

normaalista arjesta 

.67 

Alfa (n=209) .73 
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TAULUKKO 10. Riskinoton ja jännityksen summamuuttujan osioiden sisäinen 

yhdenmukaisuus, Cronbachin alfakertoimet 

 

Yhtäkään väittämää ei loppujen lopuksi poistettu lopullisista summamuuttujista jokaisen 

summamuuttujan alfakerroin oli hyvin korkea, ja ainoastaan yhden väittämän poistamisella 

yhdestä summamuuttujasta olisi saavutettu hyvin marginaalinen parannus Cronbachin 

alfakertoimeen. 

Osio Alfa, jos osio poistetaan 

24. koska pidän jännityksen tunteesta .81 

27. sillä vaaran tunne tuottaa minulle elämyksiä .82 

14. koska haluan haastaa itseäni, vaikka se pelottaisi minua .86 

36. koska pidän riskinotosta .83 

40. koska haluan saada liikunnasta adrenaliinia .82 

48. koska se on jännittävää .83 

Alfa (n=209) .85 
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10 TULOKSET 

10.1 Elämysliikuntaan osallistuvien tärkeimmät liikuntamotiivit 

Kaupallisessa vesiurheilukeskuksessa elämysliikuntaan osallistuvien ihmisten viisi tärkeintä 

yksittäistä liikuntamotiivia olivat ”koska sen on hauskaa”, ”koska koen sen hauskana”, ”koska 

liikunta on virkistävää”, ”koska nautin liikkumisesta” ja ”kokeakseni elämyksiä”. Näiden 

kaikkien vastausten keskiarvot vaihtelivat välillä 4.73–4.85 asteikolla 1–5. (Taulukko 10.) 

Yksittäisistä motiiveista vastaajien mielestä vähiten tärkeitä tässä tutkimuksessa olivat 

”näyttääkseni paremmalle kuin muut”, ”saadakseni lihakseni näyttämään jäntevämmiltä kuin 

muilla”, ”koska muiden mielestä tarvitsen liikuntaa”, ”saadakseni kehoni näyttämään 

paremmalle kuin muilla” ja ”saavuttaakseni muiden odotusten mukaisen ulkonäön”. Näiden 

vähiten tärkeiden motiivien keskiarvot vaihtelivat välillä 1.41–1.61. (Taulukko 11.) 

TAULUKKO 10. Tärkeimmät elämysliikuntaan osallistumisen motiivit järjestyksessä 

Osallistun elämysliikuntaan N Keskiarvo Keskihajonta 

koska se on hauskaa 209 4.85 .43 

koska koen sen hauskana 209 4.82 .38 

koska liikunta on virkistävää 209 4.78 .43 

koska nautin liikkumisesta 209 4.74 .57 

kokeakseni elämyksiä 209 4.73 .57 
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TAULUKKO 11. Vähiten tärkeät elämysliikuntaan osallistumisen motiivit järjestyksessä 

 

Tarkastellessa motivaatiomittarin kymmentä eri ulottuvuutta (summamuuttujaa), koettiin 

tutkimuksessa tärkeimmiksi viihtyminen, elämyskokemukset ja arjesta irrottautuminen sekä 

riskinotto ja jännitys. Näiden keskiarvot vaihtelivat välillä 3.81–4.70. Vähiten tärkeiksi 

ulottuvuuksiksi puolestaan koettiin minäorientaatio, muiden odotukset sekä ulkonäkö 

keskiarvojen vaihdellessa välillä 1.67–1.91. (Taulukko 12.) 

TAULUKKO 12. Eri ulottuvuuksien tärkeys elämysliikuntaan osallistuvilla järjestyksessä  

 N Keskiarvo Keskihajonta 

Viihtyminen 209 4.70 .35 

Elämyskokemukset ja arjesta 

irrottautuminen 

209 4.48 .42 

Riskinotto ja jännitys 209 3.81 .78 

Psyykkinen hyvinvointi 209 3.80 .78 

Fyysinen hyvinvointi 209 3.72 .94 

Sosiaalinen yhteenkuuluvuus 209 3.68 .69 

Tehtäväorientaatio 209 3.33 .98 

Ulkonäkö 209 1.91 .97 

Muiden odotukset 209 1.86 .81 

Minäorientaatio 209 1.67 .70 

 

Osallistun elämysliikuntaan N Keskiarvo Keskihajonta 

saavuttaakseni muiden odotusten 

mukaisen ulkonäön 

209 1.41 .79 

saadakseni kehoni näyttämään 

paremmalle kuin muilla 

209 1.48 .81 

koska muiden mielestä tarvitsen 

liikuntaa 

209 1.48 .86 

saadakseni lihakseni näyttämään 

jäntevämmiltä kuin muilla 

209 1.52 .88 

näyttääkseni paremmalta kuin muut 209 1.61 .90 
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10.2 Liikuntamotiivien vertailu naisten ja miesten välillä 

Taulukossa 13. on esitelty tutkimukseen osallistuneiden naisten kymmenen tärkeintä yksittäistä 

elämysliikuntaan osallistumisen motiivia. Tärkeimpien motiivien keskiarvot vaihtelivat välillä 

4.57–4.84. Naisten viisi tärkeintä yksittäistä elämysliikuntaan osallistumisen motiivia olivat 

“koska koen sen hauskana”, “koska se on hauskaa”, “koska liikunta on virkistävää”, 

“kokeakseni elämyksiä” ja “jotta saisin uusia kokemuksia”. Näiden kaikkien kymmenen 

tärkeimmän motiivin keskiarvot olivat hyvin korkeita (>4.5). (Taulukko 13.) 

TAULUKKO 13. Naisten kymmenen tärkeintä yksittäistä elämysliikuntaan osallistumisen 

motiivia 

Järjestys Motiivi  Keskiarvo Keskihajonta 

1. koska koen sen hauskana 4.84 0.36 

2. koska se on hauskaa 4.84 0.48 

3. koska liikunta on virkistävää 4.80 0.42 

4. kokeakseni elämyksiä 4.75 0.43 

5. jotta saisin uusia kokemuksia 4.70 0.52 

6. koska sen jälkeen oloni tuntuu hyvältä 4.67 0.52 

7. koska nautin liikkumisesta 4.67 0.56 

8. koska harrastamani liikunta on 

innostavaa 

4.61 0.57 

9. koska se tekee minut onnelliseksi 4.58 0.62 

10 koska se on mielenkiintoista  4.57 0.57 

 

Taulukossa 14. on esitelty tutkimukseen osallistuneiden miesten kymmenen tärkeintä 

yksittäistä elämysliikuntaan osallistumisen motiivia. Tärkeimpien motiivien keskiarvot 

vaihtelivat välillä 4.53–4.88. Miesten viisi tärkeintä yksittäistä elämysliikuntaan osallistumisen 

motiivia olivat “koska se on hauskaa”, “koska koen sen hauskana”, “koska liikunta on 

virkistävää”, “koska nautin liikkumisesta” ja “kokeakseni elämyksiä”. Näiden kaikkien 

kymmenen tärkeimmän motiivin keskiarvot olivat hyvin korkeita (>4.5). (Taulukko 14.) 
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TAULUKKO 14. Miesten kymmenen tärkeintä yksittäistä elämysliikuntaan osallistumisen 

motiivia 

Järjestys Motiivi  Keskiarvo Keskihajonta 

1. koska se on hauskaa 4.88 0.33 

2. koska koen sen hauskana 4.79 0.41 

3. koska liikunta on virkistävää 4.75 0.44 

4. koska nautin liikkumisesta 4.69 0.60 

5. kokeakseni elämyksiä 4.68 0.60 

6. koska sen jälkeen oloni tuntuu 

hyvältä 

4.64 0.48 

7. koska harrastamani liikunta on 

innostavaa 

4.63 0.59 

8. koska se on mielenkiintoista 4.57 0.57 

9. koska se tekee minut onnelliseksi 4.53 0.60 

10 kokeakseni voimakkaita tuntemuksia 4.53 0.64 

 

Naisten ja miesten tärkeimmät yksittäiset liikuntamotiivit olivat melko yhdenmukaisia, sillä 

kymmenestä tärkeimmästä syystä yhdeksän olivat samoja sekä miehillä että naisilla. 

Yksittäisten motiivien kohdalla tilastollisesti melkein merkitseviä (p<0.05) tai merkitseviä 

eroja (p<0.01) sukupuolten välillä löytyi seitsemästä motiivista. Näistä kuudessa miehet pitivät 

yksittäistä motiivia tärkeämpänä kuin naiset. Miehet pitivät seuraavia motiiveja tärkeämpinä 

kuin naiset: “jotta tulokseni paranisivat” (p=0.01), “kokeakseni voimakkaita tuntemuksia” 

(p=0.006), “parantaakseni suorituskykyäni verrattuna aikaisempiin suorituksiin” (p=0.013), 

“saadakseni uusia ystäviä” (p=0.016), “sillä vaaran tunne tuottaa minulle elämyksiä” (p=0.00) 

ja “koska pidän riskinotosta” (p=0.032). Naiset pitivät väittämää “jotta saisin uusia 

kokemuksia” tilastollisesti melkein merkitsevästi tärkeämpänä kuin miehet (p=0.018).  

Taulukossa 15 on esitelty miesten ja naisten keskiarvot kymmenessä eri motivaatiomittarin 

ulottuvuudessa. Naiset kokivat eri ulottuvuuksista tärkeimmiksi viihtymisen, 

elämyskokemukset ja arjesta irrottautumisen sekä psyykkisen hyvinvoinnin. Näiden 

ulottuvuuksien keskiarvot vaihtelivat välillä 3.80–4.71. Miehet taas kokivat eri ulottuvuuksista 

tärkeimmiksi viihtymisen, elämyskokemukset ja arjesta irrottautumisen sekä riskinoton ja 

jännityksen. Näiden ulottuvuuksien keskiarvot vaihtelivat välillä 3.95–4.69. Tilastollisesti 
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merkitsevä ero eri ulottuvuuksissa naisten ja miesten välillä löytyi tehtäväorientaatiosta 

(p=0.008), jossa miesten keskiarvo (3.56, SD 0.94) oli tilastollisesti merkitsevästi korkeampi 

kuin naisten keskiarvo (3.20, SD 0.97), t=2.70, df 157, p<0.01. (Taulukko 15. 

TAULUKKO 15. Eri motivaatioulottuvuuksien vertailu miesten ja naisten välillä 

  N Ka Kh T-arvo  P-arvo 

Viihtyminen Mies 75 4.69 0.33    

Nainen 134 4.71 0.36 -.047  0.64 

Tehtäväorientaatio Mies 75 3.57 0.94    

Nainen 134 3.20 0.97 2.68  0.008* 

Sosiaalinen 

yhteenkuuluvuus 

Mies 75 3.69 0.70    

Nainen 134 3.67 0.68 0.14  0.89 

Minäorientaatio Mies 75 1.76 0.82    

 Nainen 134 1.62 0.62 1.26  0.21 

Muiden odotukset Mies 75 1.93 0.85    

 Nainen 134 1.82 0.80 0.97  0.34 

Psyykkinen hyvinvointi Mies 75 3.81 0.75    

Nainen 134 3.80 0.80 0.13  0.90 

Fyysinen hyvinvointi Mies 75 3.74 1.04    

Nainen 134 3.72 0.89 0.16  0.88 

Ulkonäkö Mies 75 1.93 0.99    

Nainen 134 1.90 0.97 0.23  0.82 

Elämyskokemukset ja 

arjesta irrottautuminen 

Mies 75 4.45 0.47    

Nainen 134 4.50 0.38 -0.92  0.34 

Riskinotto ja jännitys Mies 75 3.95 0.83    

Nainen 134 3.74 0.75 1.90  0.06 

*p<0.01 

10.3 Liikuntamotiivien vertailu eri ikäisten välillä 

Motivaatiomittarin ulottuvuuksien ja iän välistä yhteyttä tutkittiin korrelaatiolla. Iän ja eri 

ulottuvuuksien väliltä ei löytynyt merkittävää riippuvuutta. Kahden ulottuvuuden ja iän väliltä 

havaittiin heikkoa negatiivista riippuvuutta. Riskinoton ja pelon sekä iän välillä riippuvuus oli 
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korkein (r=-0.211, p=0.002, p<0.01). Toiseksi korkein riippuvuus oli elämyskokemusten ja 

arjesta irrottautumisen sekä iän välillä (r=-0.193, p=0.005, p<0.01).  

10.4 Liikuntamotiivien vertailu eri elämysliikuntalajien välillä 

Tutkimuksessa yhteensä 113 vastaajaa ilmoitti harrastavansa SUP-lautailua, melontaa tai 

wakeboardingia silloin tällöin tai säännöllisesti. Liikuntamotiivien mahdollisia eroja 

tarkasteltiin lajeittain varianssianalyysilla. Flyboardingia harrastavia ei ollut yhtään, joten 

vertailu tehtiin kolmen lajin välillä. Liikuntamotiivit kaikissa kolmessa lajissa olivat 

tärkeysjärjestykseltään lähes yhdenmukaisia. Viihtyminen oli kaikkien kolmen lajin 

harrastajien tärkein motiivi keskiarvojen vaihdellessa 4.68–4.74. Kaiken kaikkiaan kaikkien 

motiivien keskiarvot vaihtelivat välillä 1.50–4.74. (Taulukko 16.) 

Kaikki kolme lajiryhmää vastasivat tärkeimmäksi elämysliikuntaan osallistumisen motiiviksi 

viihtymisen ja toiseksi tärkeimmäksi elämyskokemukset ja arjesta irrottautumisen. Näiden 

kahden tärkeimmän motiivin keskiarvot vaihtelivat välillä 4.46–4.74 eli ne olivat erittäin 

korkeita. Kolmanneksi tärkeimmät motiivit vaihtelivat jo lajiryhmien välillä. Kolmanneksi 

tärkein motiivi wakeboardingin harrastajilla oli riskinotto ja jännitys, SUP-lautailun 

harrastajilla fyysinen hyvinvointi ja melojilla psyykkinen hyvinvointi.  Kolme vähiten tärkeintä 

motiivia olivat kaikilla kolmella lajiryhmällä samat, mutta niiden järjestys vaihteli. Kolme 

vähiten tärkeintä motiivia olivat minäorientaatio, muiden odotukset ja ulkonäkö. Vähiten 

tärkeiden motiivien keskiarvot vaihtelivat välillä 1.50–2.08. (Taulukko 16.) 

Lajiryhmien välillä oli tilastollisesti erittäin merkitsevää eroa (p<0.001) yhdessä 

liikuntamotiivin ulottuvuudessa, tehtäväorientaatiossa. Wakeboardingin harrastajat pitivät 

tehtäväorientaatiota tilastollisesti erittäin merkittävästi (p=.000) tärkeämpänä kuin SUP-

lautailijat tai melojat. (Taulukko 16.) 
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TAULUKKO 16. Liikuntamotiivien vertailu elämysliikuntalajiryhmien välillä.  

  Laji  N  Ka  Kh  ANOVA  LSD  

Viihtyminen  R1 Wake  61  4.74  .31  F=0.36  N.S.  

R2 Sup  25  4.68  .33  p=.698    

R3 Melonta  27  4.73  .29      

Tehtäväorientaatio  R1 Wake  61  3.94  .68  F=13.2  RI>R2  

R2 Sup  25  3.13  .79  p=.000*  R1>R3  

R3 Melonta  27  3.20  1.04      

Sosiaalinen yhteenkuuluvuus  R1 Wake  61  3.74  .72  F=0.51  N.S.  

R2 Sup  25  3.63  .55  p=0.60    

R3 Melonta  27  3.59  .72      

Minäorientaatio  R1 Wake  61  1.76  .64  F=2.16  N.S.  

R2 Sup  25  1.50  .60  p=.121    

R3 Melonta  27  1.55  .52      

Muiden odotukset  R1 Wake  61  1.84  .82  F=0.23  N.S.  

R2 Sup  25  1.91  .83  P= .798    

R3 Melonta  27  1.75  .82      

Psyykkinen hyvinvointi  R1 Wake  61  3.81  .65  F= 0.25  N.S.  

R2 Sup  25  3.86  .84  p=.780    

R3 Melonta  27  3.93  .84      

Fyysinen hyvinvointi  R1 Wake  61  3.74  .94  F=0.22  N.S.  

R2 Sup  25  3.88  .93  p=.806    

R3 Melonta  27  3.73  1.00      

Ulkonäkö  R1 Wake  61  2.08  1.00  F=1.40  N.S.  

R2 Sup  25  1.72  .74  p=.252    

R3 Melonta  27  2.06  .95      

Elämyskokemukset ja arjesta irroittautuminen  R1 Wake  61  4.44  .43  F=0.67  N.S.  

R2 Sup  25  4.51  .48  p=.514    

R3 Melonta  27  4.54  .32      

Riskinotto ja jännitys  R1 Wake  61  3.96  .75  F=2.58  N.S.  

R2 Sup  25  3.63  .76  p=.080    

R3 Melonta  27  3.66  .71      

N.S.= ei tilastollisesti merkitsevää eroa, *=p<0.001 
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10.4.1 Liikuntamotiivien vertailu elämysliikuntalajien välillä sukupuolittain 

Eri sukupuolten olevien harrastajien välisiä eroja liikuntamotiiveissa tarkasteltiin lajeittain t-

testillä. Eri sukupuolten liikuntamotiivit lajeittain erosivat tilastollisesti merkitsevästi vain 

yhdessä lajissa ja yhdessä motivaatiomittarin ulottuvuudessa. Melonnassa miehet pitivät 

viihtymistä (4.87, SD 0.088) tilastollisesti merkitsevästi tärkeämpänä (p=0.032) kuin naiset 

(4.70, SD 0.310), t=2.23 df 23,2, p<0.05. 
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11 POHDINTA 

Nykypäivän liikuntakulttuuri on saanut vuosien kuluessa runsaasti uusia liikuntamuotoja ja se 

korostaa kilpailullisuuden sijaan rentoutumista, irtiottoa arjesta sekä elämyksellisyyttä 

(Tähtinen ym. 2001). Kun enää pelkkä positiivisten terveysvaikutusten tiedostaminen ei riitä 

liikuttamaan ihmisiä (Matarma 2012) ja liikunta-aktiivisuus on kokonaisuudessaan vähentynyt, 

(Harinen ym. 2015; Husu ym. 2011; Matarma 2012) on tilanne yhteiskunnan näkökulmasta 

huolestuttava. Erilaisia toimia vaaditaan, jotta ihmiset saataisiin liikkumaan. Jotta liikunta-

aktiivisuus saataisiin nousuun, tarvitaan vastauksia muun muassa seuraaviin kysymyksiin: 

Miten ihmiset saataisiin liikkumaan enemmän? Millaiseen liikuntaan ihmiset haluavat 

osallistua ja miksi? Millaiseen liikuntaan yhteiskunnan kannattaisi satsata? Voisiko 

elämysliikunta houkutella liikunnan pariin niitä, joita perinteinen liikunta ei houkuttele ja jotka 

eivät vielä ole löytäneet liikunnan iloa?  

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli saada tietoa niistä motiiveista, joita elämysliikuntaan 

osallistumisen taustalla on. Halusimme selvittää, mitä liikuntamotiiveja elämysliikuntaan 

osallistuvat pitävät tärkeinä ja mitä taas vähemmän tärkeinä. Halusimme lisäksi selvittää sen, 

vaikuttaako sukupuoli, ikä tai laji elämysliikuntamotiiveihin. Seuraavaksi tarkastelemme 

tutkimuksemme tuloksia ja arvioimme niitä suhteessa aiempiin tutkimuksiin. Lopuksi 

arvioimme tutkimuksemme rajoituksia, hyödynnettävyyttä sekä mahdollisia 

jatkotutkimushaasteita. 

11.1 Tutkimuksen tulokset 

Tutkimuksemme osoitti, että viisi tärkeintä elämysliikuntaan osallistuvien yksittäistä 

liikuntamotiivia olivat ”koska sen on hauskaa”, ”koska koen sen hauskana”, ”koska liikunta on 

virkistävää”, ”koska nautin liikkumisesta” ja ”kokeakseni elämyksiä”. Kaikkien näiden viiden 

yksittäisen motiivin keskiarvot olivat todella korkeita (<4.70 asteikolla 1–5). Yksittäisistä 

motiiveista vastaajien mielestä vähiten tärkeitä olivat ”näyttääkseni paremmalle kuin muut”, 

”saadakseni lihakseni näyttämään jäntevämmiltä kuin muilla”, ”koska muiden mielestä 

tarvitsen liikuntaa”, ”saadakseni kehoni näyttämään paremmalle kuin muilla” ja 
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”saavuttaakseni muiden odotusten mukaisen ulkonäön”. Näiden motiivien keskiarvot olivat 

todella matalat (<1.7 asteikolla 1–5). 

Yksittäiset liikuntamotiivit olivat melko yhdenmukaiset miesten ja naisten välillä, sillä 

kymmenestä tärkeimmästä syystä yhdeksän olivat samoja sekä miehillä että naisilla. 

Yksittäisistä motiiveista miehet pitivät tilastollisesti merkittävästi tai tilastollisesti melkein 

merkitsevästi tärkeämpänä seuraavia syitä: “jotta tulokseni paranisivat”, “kokeakseni 

voimakkaita tuntemuksia”, “parantaakseni suorituskykyäni verrattuna aikaisempiin 

suorituksiin”, “saadakseni uusia ystäviä”, “sillä vaaran tunne tuottaa minulle elämyksiä”, ja 

“koska pidän riskinotosta”. Naiset pitivät väittämää “jotta saisin uusia kokemuksia” 

tilastollisesti melkein merkitsevästi tärkeämpänä kuin miehet. 

Motivaatiomittarin kymmenestä eri alaulottuvuudesta (summamuuttujasta) tärkeimmiksi 

koettiin viihtyminen, elämyskokemukset ja arjesta irrottautuminen sekä riskinotto ja jännitys. 

Vähiten tärkeiksi ulottuvuuksiksi vastaajat kokivat minäorientaation, muiden odotukset sekä 

ulkonäön.  

Naiset kokivat eri ulottuvuuksista tärkeimmiksi viihtymisen, elämyskokemukset ja arjesta 

irrottautumisen sekä psyykkisen hyvinvoinnin. Miehet taas kokivat eri ulottuvuuksista 

tärkeimmiksi viihtymisen, elämyskokemukset ja arjesta irrottautumisen sekä riskinoton ja 

jännityksen. Vertaillessa miesten ja naisten liikuntamotiiveja, havaittiin, että miehet pitivät 

tehtäväorientaatiota tilastollisesti merkitsevästi tärkeämpänä kuin naiset. Muissa 

ulottuvuuksissa miesten ja naisten keskiarvot olivat hyvin lähellä toisiaan. Tässä tutkimuksessa 

iällä ei ollut vaikutusta elämysliikuntaan osallistumisen motiiveihin.  

Vertaillessa motiiveja eri lajien välillä, todettiin että kaikki kolme lajiryhmää vastasivat 

tärkeimmäksi elämysliikuntaan osallistumisen motiiviksi viihtymisen. Myös toiseksi tärkein 

motiivi oli kaikilla lajiryhmillä sama: elämyskokemukset ja arjesta irrottautuminen. 

Kolmanneksi tärkeimmät motiivit vaihtelivat lajista riippuen. SUP- lautailijoiden kolmanneksi 

tärkein motiivi oli fyysinen hyvinvointi, melojilla psyykkinen hyvinvointi ja wakeboardingin 

harrastajilla riskinotto ja jännitys. Vähiten tärkeät motiivit olivat kaikilla samat, mutta järjestys 
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vaihteli lajiryhmien välillä. Vähiten tärkeät motiivit olivat minäorientaatio, muiden odotukset 

sekä ulkonäkö.  

Lajiryhmien välillä tilastollisesti erittäin merkitsevä ero havaittiin tehtäväorientaatiossa, jota 

wakeboardingin harrastajat pitivät tärkeämpänä kuin SUP-lautailijat tai melojat. Eri 

sukupuolten liikuntamotiivit lajeittain erosivat tilastollisesti merkitsevästi yhdessä lajissa ja 

yhdessä motivaatiomittarin ulottuvuudessa, kun melonnassa miehet pitivät viihtymistä 

tärkeämpänä kuin naiset.  

11.2 Tulosten tarkastelua suhteessa aikaisempaan tietoon 

Elämysliikuntalajien kenttä on todella kirjava ja lajit eroavat toisistaan paljon. Eri lajeista sekä 

erilaisista tutkimusasetelmista johtuen tutkimuksemme tuloksia ei voi suoraan verrata 

aiemmista tutkimuksista löydettyihin tuloksiin. Lisäksi suurin osa aiemmista aihepiirin 

tutkimuksista on laadullisia. Tästä huolimatta voimme tarkastella tuloksiamme suhteessa 

aiempaan tutkimustietoon ja todeta, että tutkimuksemme tulokset olivat samansuuntaisia, kuin 

muissa saman aihepiirin tutkimuksissa.  

Aiemmissa elämysliikuntaa koskevissa tutkimuksissa esille nousseita motiiveja 

elämysliikunnan pariin hakeutumiselle olivat muun muassa elämyksellisyys (Aira 2013; Helin 

2004, 15), pako arjesta ja stressistä (Allman ym. 2009; Ojanen 2001) itsensä ylittäminen 

(Allman ym. 2009; Kerr & Mackenzie 2011) sekä riskinotto ja pelon ja jännityksen kokeminen 

(Allman ym. 2009; Helin 2004, 47; Kerr & Mackenzie 2011). Tässä tutkimuksessa 

tärkeimmiksi summamuuttujiksi vastaajat kokivat viihtymisen, elämyskokemukset ja arjesta 

irrottautumisen sekä riskinoton ja jännityksen. Tutkimuksessamme tärkeimmiksi koetut 

motiivit olivat siis linjassa aiemman tutkimustiedon kanssa. Voidaankin todeta, että vaikka 

elämysliikuntalajit eroavat paljon toisistaan, on niissä myös varmasti paljon yhteisiä tekijöitä, 

minkä vuoksi myös elämysliikuntamotiivit ovat samankaltaisia lajista huolimatta.  

Kun puolestaan verrataan tämän tutkimuksen tuloksia aiempiin tutkimuksiin, jotka käsittelevät 

perinteiseen liikuntaan osallistumisen motiiveja, voidaan huomata eroja etenkin motiivien 
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tärkeysjärjestyksessä. EU-kansalaisten liikkumista koskevassa tutkimuksessa aikuisten tärkein 

liikuntamotiivi oli terveydentilan parantaminen ja toiseksi tärkein fyysisen kunnon 

parantaminen (Husu ym. 2011, 52). Korkeakouluopiskelijat mainitsivat tärkeimmiksi liikunnan 

merkityksiksi terveyden tavoittelun ja ylläpidon, ilon, hyvänolon tunteen sekä kunnon 

kohottamisen (Grénman ym.  2018). Tässä tutkimuksessa fyysinen hyvinvointi osoittautui 

kymmenestä ulottuvuudesta vasta viidenneksi tärkeimmäksi. Vastaavasti EU-kansalaisten 

liikkumista koskevassa tutkimuksessa hauskanpito osoittautui vasta neljänneksi tärkeimmäksi 

motiiviksi (Husu ym. 2011, 52.), kun taas meidän tutkimuksessamme kaksi tärkeintä yksittäistä 

liikuntamotiivia elämysliikuntaan osallistuvien parissa koskivat molemmat hauskanpitoa ja 

viihtyminen oli molemmilla sukupuolilla tärkein summamuuttuja.  

Perinteistä liikuntaa koskevissa tutkimuksissa on havaittu, että miehet pitävät kilpailullisuutta 

tärkeämpänä kuin naiset (Grénman ym. 2018; Husu ym. 2011 ja Zacheus 2008b). Tässä 

tutkimuksessa ei suoraan mitattu kilpailullisuutta, mutta miehet pitivät tehtäväorientaatiota 

tilastollisesti merkitsevästi tärkeämpänä kuin naiset, mikä kertoo siitä, että miehet kokivat 

taitojen ja suorituskyvyn kehittämisen sekä tuloksien paranemisen tärkeämpänä kuin naiset. 

Vaikka kilpailullisuus ja tehtäväorientaatio eivät tarkoita täysin samaa asiaa, liittyy kumpaankin 

tietyn tason ja suorituskyvyn tavoittelu, joten tältä osin voidaan kuitenkin päätellä, että osaltaan 

elämysliikuntaan osallistuvien liikuntamotiivit ovat linjassa perinteistä liikuntaa koskevien 

tutkimustulosten kanssa.  

Aiemmin tehdyissä elämys- ja seikkailuliikuntaa koskevissa tutkimuksissa on havaittu, että ja 

ikä ja sukupuoli vaikuttavat osallistujien liikuntamotiiveihin (Ewert, Gilbertson, Luo & Voight 

2013; Pomfret & Bramwell 2016). Tässä tutkimuksessa naisten ja miesten tärkeimmät 

yksittäiset liikuntamotiivit olivat kuitenkin melko yhdenmukaisia. Kymmenestä 

alaulottuvuudesta sukupuolten välisiä eroavaisuuksia löydettiin vain tehtäväorientaatiossa, jota 

miehet pitivät tilastollisesti merkitsevästi tärkeämpänä kuin naiset. Myöskään iän ja eri 

ulottuvuuksien väliltä ei löytynyt merkittävää riippuvuutta tässä tutkimuksessa. 

Tutkimuksemme kaikki vastaajat olivat täysi-ikäisiä ja suurin osa vastaajista oli iältään 22–32-

vuotiaita, joten tämä saattaa vaikuttaa siihen, ettei iän ja motiivien välillä löytynyt merkittävää 

riippuvuutta. Lisäksi tutkimusjoukon epätasainen sukupuolijakauma saattaa vaikuttaa tuloksiin 

verratessa motiiveja miesten ja naisten välillä.  
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Aiemmissa tutkimuksissa on myös havaittu, että se mistä lajista on kysymys, vaikuttaa 

keskeisesti motiiveihin. Vaikka eri lajeista löydetäänkin yhteneviä motiiveja, näiden 

tärkeysjärjestys eri lajeissa vaihtelee. Esimerkiksi Ewert ym. (2013) havaitsivat, että 

kalliokiipeilijöiden elämyshakuisuus (sensation-seeking) oli korkea ja he halusivat osallistua 

sellaiseen toimintaan, joka tapahtuu vaativissa olosuhteissa ja jossa otetaan ylimääräisiä riskejä 

elämyskokemuksen saavuttamiseksi. Vastaavasti he havaitsivat, että melojien elämyshakuisuus 

oli matala ja heillä korostuivat erilaiset motiivit, kuten yhteys luontoon ja irtiotto arjesta. (Ewert 

ym. 2013.) Myös tässä tutkimuksessa löydettiin kaikista lajiryhmistä samoja motiiveja sekä 

huomattiin eroja niiden tärkeysjärjestyksessä. Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että 

kaikissa kolmessa lajiryhmässä kaksi tärkeintä motiivia olivat samat ja kolmanneksi tärkein 

motiivi vaihteli niin, että wakeboardingin harrastajat kokivat riskinoton ja jännityksen 

kolmanneksi tärkeimmäksi motivaatioksi, SUP-lautailijat fyysisen hyvinvoinnin ja melojat 

psyykkisen hyvinvoinnin. Lajiryhmien välillä ainut tilastollisesti erittäin merkitsevä ero 

havaittiin yhdessä liikuntamotiivin ulottuvuudessa, tehtäväorientaatiossa, jota wakeboardingin 

harrastajat pitivät tilastollisesti erittäin merkittävästi tärkeämpänä kuin SUP-lautailijat tai 

melojat. Kuten Ewertin ym. (2013) tutkimuksessa, myös tässä tutkimuksessa melojat ja SUP-

lautailijat eivät kokeneet riskinottoa ja pelkoa yhtä tärkeäksi kuin wakeboardingin harrastajat. 

Wakeboarding on vauhdikas ja haastava laji, kuten myös kalliokiipeily, minkä vuoksi 

tutkimustulokset ovat mahdollisesti samansuuntaisia.  

11.3 Tutkimuksen luotettavuus ja rajoitukset 

Vesiurheilukeskus sijaitsee Espoossa, joten tässä tutkimuksessa vastaajat sijoittuivat pääosin 

pääkaupunkiseudulle. Tästä johtuen tuloksia ei voi yleistää kansallisella tasolla koskemaan 

koko maata. Tutkimuksemme aineisto on osittain valikoitunut myös sukupuolen mukaan, mikä 

vähentää tutkimuksen tulosten yleistettävyysmahdollisuuksia. Valtaosa vastaajista (64%) oli 

naisia.   

Se, että tutkimus koskee vain täysi-ikäisiä, asettaa omat rajoituksensa tulkinnoille. Vaikka 

vastaajien ikä vaihteli 18 ja 66 ikävuoden välillä, suurin osa vastaajista sijoittui 22–32 

ikävuoden välille. Valikoitunut ikäluokka saattaa edesauttaa yhteyksien syntyä. Osaltaan se, 
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että kaikki vastaajat olivat täysi-ikäisiä voi puolestaan lisätä tutkimuksen luotettavuutta. 

Tutkimukseen vastaaminen oli myös täysin vapaaehtoista.  

Elämysliikuntalajeja on useita ja tutkimuksemme keskittyi vain neljään lajiin. Tästä syystä 

johtuen tutkimuksen tuloksia ei voi täysin yleistää koskemaan kaikkia elämysliikuntalajeja. 

Tutkimuksemme lajit ovat kuitenkin luonteeltaan eri tyyppisiä, mikä saattaa lisätä sitä 

mahdollisuutta, että tulokset kuvaavat elämysliikuntalajien kenttää melko monipuolisesti.  

Wakeboarding ja flyboarding ovat vauhdikkaampia ja jännittävämpiä lajeja, kun taas melonta 

ja SUP-lautailu ovat luonteeltaan rauhallisia. Tulosten analysointivaiheessa vertaillessa 

vastauksia eri lajien välillä (tutkimuskysymys 2.) jätimme flyboardingin lajivertailusta 

kokonaan pois, sillä vastaajien joukossa ei ollut yhtäkään, joka olisi vastannut harrastavansa 

lajia ”silloin tällöin” tai ”säännöllisesti”. Eri lajien välinen vertailu jäi siis suppeammaksi kuin 

oli tarkoitus.  

Mittarin sisäistä reliabiliteettia tutkittiin summamuuttujien Cronbachin alfakertoimien avulla ja 

yhtäkään väittämää ei loppujen lopuksi poistettu lopullisista summamuuttujista, sillä jokaisen 

summamuuttujan alfakerroin oli hyvin korkea. Ainoastaan poistamalla yhden väittämän 

yhdestä summamuuttujasta, olisimme saavuttaneet hyvin marginaalisen parannuksen 

Cronbachin alfakertoimeen. 

11.4 Tutkimuksen hyödynnettävyys 

Tämän tutkimuksen tuloksia voi hyödyntää elämysliikunnan markkinoinnissa asiakkaille sekä 

asiakaspalvelun laadun parantamisessa elämysliikunta-alan yrityksissä. Kun tiedetään, minkä 

vuoksi ihmiset lajeja harrastavat, on helpompi kohdentaa mainontaa sekä palvelua halutun ja 

tavoitellun tyyppiseksi. Tutkimuksen valossa elämysliikunnan markkinoinnissa tulisi korostaa 

lajien hauskuutta, niiden parissa viihtymistä ja niistä saatavia elämyksiä, kokemuksia ja 

jännityksen tunnetta, sillä nämä syyt ajavat ihmisiä näiden lajien pariin.  

Myös itse liikunnan ohjaamistilanteessa saattaa olla hyötyä siitä, että tietää, millä motiiveilla 

asiakas mahdollisesti on paikan päällä harrastamassa. Tämä voi helpottaa ohjaajaa 
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kohdentamaan palautetta liikunnan aikana. Tutkimuksemme valossa useimmat hakeutuvat 

lajien pariin pitämään hauskaa sekä hankkimaan elämyksiä, joten ohjaaja voi pyrkiä luomaan 

asiakkaan kokemuksesta mahdollisimman viihdyttävän ja ikimuistoisen. Ulkonäkö, muiden 

odotukset ja minäorientaatio puolestaan olivat vastaajien keskuudessa selkeästi vähiten tärkeät 

ulottuvuudet, joten ohjaajan ei ehkä kannata kohdentaa palautetta tai motivointia näihin 

liittyviin seikkoihin.  

Tämän lisäksi tutkimuksen tuloksia voi hyödyntää myös ihmisten liikunnallistamisessa ja 

motivoimisessa kohti liikunnallista elämäntapaa. Elämysliikunnan mahdollisuudet 

vähentyneen liikunta-aktiivisuuden kasvattajana tiedostetaan. Liikunnan parissa työtä tekeviä 

ammattilaisia tieto siitä, mikä ajaa ihmiset elämysliikuntalajien pariin voi hyödyttää monella 

tavalla. Tämä määrällinen tutkimus antaa tietoa myös näiden motiivien tärkeydestä ja 

vastaavasti myös vähemmän tärkeistä motiiveista. Liikunta-alan, terveydenhuollon sekä 

kasvatusalan ammattilaiset voivat hyödyntää tässä tutkimuksessa esille nousseita motiiveja, 

kun tavoitellaan liikunnallisemman elämäntavan myymistä ihmisille.  

11.5 Jatkotutkimusehdotukset 

Suomalaisten liikunnan määrää ja laatua on tutkittu paljon, mutta liikuntatutkimuksen kentällä 

liikuntaan liittyvät elämykset ja kokemukset ovat kuitenkin jääneet vähemmälle huomiolle. 

Nämä ovat kuitenkin usein juuri niitä tekijöitä, jotka motivoivat nykyajan ihmisiä liikkumaan, 

joten liikunnan elämyksellisyyttä tulisi korostaa enemmän pyrittäessä lisäämään ihmisten 

liikkumista. Liikunnan tarjoama viihtyminen, mielihyvä, hauskuus, ilo ja virkistys ovat 

tekijöitä, jotka tutkitusti motivoivat ihmisiä liikkumaan, joten nämä motiivit tulisi huomioida 

etenkin niiden kohdalla, jotka eivät vielä ole löytäneet liikunnan iloa (Matarma 2012). 

Varsinkin lasten ja nuorten kohdalla liikunnan pitäisi olla hauskaa ja tuottaa elämyksiä sekä 

iloa (Husu ym. 2011,17). Elämysliikunnan tarjoamat mahdollisuudet on jo huomattu 

yhteiskunnan ja päättäjä- tasolla, kun esimerkiksi Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö (Husu 

ym. 2011) sekä Valtion liikuntaneuvosto (Aira ym. 2013) näkevät elämysliikunnan 

mahdollisuudet vähentyneen liikunta-aktiivisuuden kasvattajana, mutta elämysliikunnan 
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kenttää tulisi kuitenkin tutkia lisää laajemmin niin Suomessa kuin kansainvälisestikin, jotta sen 

tarjoamat mahdollisuudet voitaisiin hyödyntää paremmin.  

Elämysliikuntamuotoja on lukuisia ja tietyt lajit tarjoavat elämyskokemuksen muodostumiseen 

paremmat puitteet kuin toiset lajit (Kangasniemi, Reitti, & Sillanpää-Reitti 2009). 

Elämysliikuntalajien kenttä on todella monipuolinen ja se muuttuu jatkuvasti (Harinen 2015).  

Monissa aihetta käsittelevissä tutkimuksissa ja kirjallisuudessa seikkailu-, luonto- ja 

elämysliikunta linkitetään pitkälti samaan kategoriaan. (Kangasniemi, Reitti & Sillanpää-Reitti 

2009, 5; Marttila 2010; Helin 2004). Tässä tutkimuksessa keskityimme vain yhteen pieneen 

elämysliikunnan osaan, mutta elämysliikunnan yleistyessä lisää tutkimusta tarvitaan koskien 

koko elämysliikunnan kenttää, jotta ihmisten liikuntakäyttäytymistä voidaan paremmin 

ymmärtää ja siten mahdollisesti edistää ihmisten liikkumista. 

Ihmiset tiedostavat liikunnan terveysvaikutukset, mutta emme silti liiku läheskään tarpeeksi. 

Liikunnan ja urheilun tuottama ilo ja elämykset jäävät usein taka-alalle, kun suosituksissa 

tähdätään pelkästään toiminta ja –työkyvyn ylläpitämiseen. Tämä on harmillista, sillä ilman 

liikunnan iloa ja riemua ei terveys tunnu riittävän motivoimaan ihmisiä liikkumaan. 

Kansakunnan pelastamiseksi määritellyt liikuntasuositukset saavutettaisiin parhaiten tunteen, 

ilon ja elämysten, kautta. Kun liikunta ja urheilu sekä syntyy että kuolee tunteen kautta, 

liikunnallisuutta kannattaa edistä elämyksiä ja kokemuksia korostamalla. Ihmiset kaipaavat 

liikunnalta mielekästä ja elämäniloa tuottavaa harrastusta, elämyksiä, sosiaalisuutta ja 

ikimuistoisia hetkiä. (Pyykkänen 2014, 3.) Tämän vuoksi elämysliikunnan merkitystä liikunnan 

kentällä ei tule unohtaa, päinvastoin. Koko väestön liikuttaminen onnistuu vain, jos 

päätöksenteossa, liikuntahallinnoissa, järjestöissä ja muissa liikunta-alaan vaikuttavissa 

instituutioissa halutaan edistää liikunnasta saatavaa iloa ja elämyksiä, eikä keskitytä pelkästään 

pelottelemaan ihmisiä diabeteksella.  

Useat aiheen ympäriltä tehdyt tutkimukset, joilla on tutkittu ihmisten elämysliikuntaan 

osallistumisen motiiveja, ovat laadullisia.  Aiheesta kaivattaisiin tulevaisuudessa myös 

määrällisiä tutkimuksia, jotta pystyttäisiin ymmärtämään näiden ilmiöiden laajuutta sekä 

saataisiin tietoa siitä, mitkä monista eri motiiveista ovat nykypäivänä yleisimpiä. Useat 
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tutkimukset ovat myös kohdistuneet aktiiviharrastajiin, joten olisi mielenkiintoista nähdä, miten 

esimerkiksi ensikertalaisten ja harrastajien motiivit eroavat toisistaan. Määrällisen tutkimuksen 

avulla pystyisi mahdollisesti vertailemaan myös ikäluokkien ja sukupuolten välisiä eroja. Olisi 

myös mielenkiintoista saada tietoa eri lajeista, jotta voitaisiin ymmärtää, mitkä lajit ovat juuri 

niitä, joita kannattaisi hyödyntää taistelussa liikunta-aktiivisuuden vähenemistä vastaan. Eri 

persoonallisuuspiirteiden yhteydestä elämysliikuntamotiiveihin olisi mielenkiintoista saada 

lisää tietoa, kun persoonallisuuspiirteiden on todettu olevan yhteydessä liikuntamotiiveihin. 

Minkälaiset ihmistyypit hakeutuvat elämysliikunnan pariin ja kelle voisimme mahdollisesti 

tulevina opettajina suositella elämysliikuntalajien pariin hakeutumista?  

Ammattilaisten tulee olla selvillä niistä tekijöistä, jotka saavat ihmiset liikkumaan. 

Tiedostamalla ihmisten liikuntamotiiveja voidaan paremmin ymmärtää ihmisten 

liikuntakäyttäytymistä. Tämän vuoksi uusia interventioita koskien liikuntakäyttäytymistä ja 

liikuntamotivaatiota tulee kehittää edelleen, jotta liikuntaan osallistumiseen vaikuttavia 

tekijöitä voitaisiin ymmärtää teoreettisesti paremmin ja kokonaisvaltaisemmin. (Courneya, 

Bobick & Schinke 1999.)  
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