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Tässä esityksessä
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Laadukasta aikuisliikuntaa

Aikuinen liikkujana

Liikkujien sitouttaminen & 
uusien liikkujien löytäminen
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Esitys perustuu Suomen Olympiakomitean 
julkaisemaan asiantuntijatyöhön Liikunta ja 
urheilu aikuisen hyvinvoinnin tukena. 
Asiantuntijatyö liikkujan polun 
aikuisuusvaiheesta (Kauravaara 2018). 

https://www.olympiakomitea.fi/aikuisetseuroissa



Urheilijan polku, liikkujan polku sekä eri vaiheisiin 
liittyvät asiantuntijatyöt
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Aikuisliikunta 

Kaikenlaista 18-vuotiaiden ja sitä vanhempien – myös iäkkäiden – liikuntaa 
ja urheilua. 
Kattaa liikunnan arkiliikkumisesta liikunnan harrastamiseen ja 
tavoitteelliseen kilpaurheiluun.
Ei ole merkitystä liikunnan kuormittavuudella tai esimerkiksi sillä, kuinka 
vakavasti tai tavoitteellisesti liikkuja liikkumiseensa suhtautuu.

Ihminen voi oppia ja kehittää itseään koko elämänsä ajan. Ihminen kehittyy 
myös fysiologisesti sen jälkeen, kun on saavuttanut täysi-ikäisyyden 
rajapyykin. Esimerkiksi aivojen kehitys jatkuu noin 25 ikävuoteen asti ja 
persoonallisuus kehittyy noin 30-vuotiaaksi asti. 
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LAADUKASTA 
AIKUISLIIKUNTAA



Tavoitteena aikuisen hyvinvointi:
Hyvinvointi objektiivisena hyvinvoinnin tilana ja 
subjektiivisena kokemuksena
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Psykologinen perustarve III
YHTEENKUULUVUUDEN
JA LIITTYMISEN TARVE

”Minusta pidetään.”

Kohti sisäistä motivaatiota: itsemääräämisteoria

8Deci & Ryan 2000

Psykologinen perustarve I
AUTONOMIAN JA 

OMAEHTOISUUDEN TARVE

”Päätän itse.”

Psykologinen perustarve II
PÄTEVYYDEN JA

KYVYKKYYDEN TARVE

”Osaan.”
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Psykologinen 
perustarve III

YHTEENKUULUVUUDEN
JA LIITTYMISEN TARVE
”Minusta pidetään.”

Psykologinen 
perustarve I

AUTONOMIAN JA 
OMAEHTOISUUDEN 

TARVE
”Päätän itse.”

Psykologinen 
perustarve II

PÄTEVYYDEN JA
KYVYKKYYDEN TARVE

”Osaan.”



Liikkuja keskiössä
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Liikkujan ymmärtäminen 
ryhmänsä (sukupuoli, ikä, koulutustausta, sosioekonominen asema, sairaus- tai 
vammaryhmä, etninen tausta tai muu kategoria) edustajana ja
yksilönä

Liikkujan 
liikunnalle antamat merkitykset, tarpeet ja tavoitteet
liikkumishistoria (liikkumistausta) ja aikaisemmat kokemukset
tieto-, taito-, toimintakyky- sekä kuntotaso

Liikkuja on oman elämänsä paras asiantuntija ja päätöksentekijä omaa 
elämäänsä koskevissa asioissa. Siten kukaan ei määrittele ylhäältä päin tai 
puolesta, kuinka, miten, missä tai kenen kanssa aikuisen tulisi liikkua tai 
ylipäänsä, liikkuuko aikuinen.

”Päätän itse.”



Liikkujan huomioiminen liikuntatoiminnassa
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Halutaan tietää kohderyhmästä tarpeeksi, jotta voidaan järjestää 
kohderyhmälle mielekkäitä toiminnanmuotoja mielekkäällä tavalla. 

Kartoitetaan tarpeita ja toiveita ja tavoitellaan syvää ymmärrystä esimerkiksi
pyytämällä kohderyhmä mukaan suunnittelemaan

toteuttamalla kysely (jäsenkysely, palautekysely)

haastattelemalla ihmisiä ja keskustelemalla heidän kanssaan 

Tarjotaan yksilölle valinnan mahdollisuuksia ja annetaan päättää 
osallistumisen tavoista. 



Tarkastele omaa toimintaasi tai 
organisaatiosi toimintaa kriittisesti.

Kuinka

liikkuja keskiössä -laatutekijä

toteutuu organisaation tasolla ja/tai 
liikunnanohjauksen tasolla?

Mitä toiminnassa voisi parantaa? 
Keksi ainakin yksi asia.
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Psykologinen 
perustarve III

YHTEENKUULUVUUDEN
JA LIITTYMISEN TARVE
”Minusta pidetään.”

Psykologinen 
perustarve I

AUTONOMIAN JA 
OMAEHTOISUUDEN 

TARVE
”Päätän itse.”

Psykologinen 
perustarve II

PÄTEVYYDEN JA
KYVYKKYYDEN TARVE

”Osaan.”



Monipuolisuus
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Ihminen voi oppia ja kehittää itseään koko elämänsä ajan 
oman potentiaalinsa suunnassa:

fyysisten ominaisuuksien kehittyminen
taidollinen kehittyminen
tiedollinen kehittyminen
psyykkinen kehittyminen

Monipuolisuuden tukeminen edellyttää yksilön ymmärtämistä, jotta 
tarjottu toiminta vastaa hänen tasoaan, on sopivan haastavaa, mutta 
ei liian vaativaa ja ohjaa sinne suuntaan, jonne liikkujalla on haluja 
mennä.

”Minä osaan.”



Fyysisten ominaisuuksien kehittymisen tukeminen
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Kunto, terveys, toimintakyky
Lajiliittojen terveysprofiileissa analysoidaan lajin terveysvaikutuksia ja 
riskitekijöitä ja rakennetaan malleja turvalliseen ja monipuoliseen 
oheisharjoitteluun. 

Elimistön monipuolinen kuormittaminen harjoituksissa:
Terveyskunnon osa-alueiden huomioiminen harjoituksissa

Vammojen ehkäisyn näkökulmasta erityisesti liikehallinta- ja 
liikkuvuusharjoitteiden sisällyttäminen (laji)harjoituksiin (lajin vaatimalla tasolla) 
ja kuormituksen asteittainen nostaminen.

Henkisesti ja fyysisesti turvallisten puitteiden varmistaminen



Taidollisen kehittymisen tukeminen
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Kehonhallinta ymmärrystä omasta kehosta ja taitoa käyttää omaa 
kehoa optimaalisesti.
Motoristen taitojen opettaminen
Lajitaitojen opettaminen

Itsetarkoituksellisena

Taidon välineellinen merkitys

Hyvinvointitaitojen (itsestä huolehtiminen) opettaminen



Tiedollisen kehittymisen tukeminen
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Opettaminen, miten joku liike, suoritus tai harjoitus tulee tehdä; 
missä liikkeen tulisi tuntua ja minne suorituksen kohdentua sekä 
auttaa ymmärtämään, miksi liikettä tai harjoitusta kannattaa tehdä.
Harjoittelun fysiologisten näkökulmien esiin tuominen
Lajisääntöjen ja taktisten näkökulmien opettaminen
Liikuntatilanteeseen liittyvien normien, käyttäytymissääntöjen ja 
tapojen opettaminen



Psyykkisen kehittymisen tukeminen
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Psyykkisten taitojen opettaminen, esim.
itsensä arvostaminen
epämiellyttävien tunteiden (pelko) ja tuntemusten (hikoilu, kovakuormitteisen 
harjoittelun aikaansaamat kehotuntemukset) kanssa elämään oppiminen
oman kehon kuuntelutaito

Kokemusten tarjoaminen, kuten
itsensä voittaminen
rajojen rikkominen
sijoituksen parantaminen



Monipuolisuuden huomioiminen esimerkiksi 
urheiluseurassa, esimerkkejä

19Michie ym. 2011

Lajiominaisuuksien 
harjoitteluryhmä

”kestävyysharjoitus 
hiihtäen”

Oheisharjoitteluryhmä
”lajin vaatimia liikkuvuus-
ja lihaskuntoharjoituksia”

Tekniikkaryhmä
”luisteluhiihtotekniikan 

opettelua”

Psyykkisten taitojen 
työpaja

”stressinkäsittelytaitojen 
ja kilpailujännityksen 

hallinnan harjoituksia”



Tarkastele omaa toimintaasi tai 
organisaatiosi toimintaa kriittisesti.

Kuinka

monipuolisuus-laatutekijä

toteutuu organisaation tasolla ja/tai 
liikunnanohjauksen tasolla?

Mitä toiminnassa voisi parantaa? 
Keksi ainakin yksi asia.
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Psykologinen 
perustarve III

YHTEENKUULUVUUDEN
JA LIITTYMISEN TARVE
”Minusta pidetään.”

Psykologinen 
perustarve I

AUTONOMIAN JA 
OMAEHTOISUUDEN 

TARVE
”Päätän itse.”

Psykologinen 
perustarve II

PÄTEVYYDEN JA
KYVYKKYYDEN TARVE

”Osaan.”



Yhteisöllisyys
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Ihminen on sosiaalinen olento. 
Yhteisöllisyyden on mahdollista toteutua aitona yhdessä tekemisenä, 
ryhmään ja yhteisöön kuulumisena, sosiaalisten taitojen 
harjoittamisena ja vuorovaikutuksena toisten kanssa.
Liikunta, jossa on yhteistä tekemistä ja ns. ystäväpotentiaali, jossa 
vuorovaikutusosapuolia on yhtä paljon ja osapuolet ovat 
samanlaisessa asemassa (tasavertainen status) ja johon voi osallistua 
vapaaehtoisesti, voi vähentää ennakkoluuloja (nk. Kontaktihypoteesi, 
Allport 1954).

”Minusta pidetään.”



Yhteisöllisyyden huomioiminen 
urheiluseuratoiminnassa, esimerkkejä
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Seuran tarjoamat puitteet 
kaveriporukan yhteiselle 

toiminnalle

Muu toiminta liikunta- ja 
urheilutoiminnan lisäksi: 

talkoot, tutustumiskäynnit, 
saunaillat, kulttuurireissut jne. 

Yhteiset harjoitukset, 
tapahtumat ja kilpailut  

sekä joukkueet ja ryhmät

Hallitus, työryhmät, 
ohjaaja- ja 

valmentajapalaverit, 
koulutukset

”Pukuhuonekeskustelut” 
ennen ja jälkeen 

harjoitusten



Tarkastele omaa toimintaasi tai 
organisaatiosi toimintaa kriittisesti.

Kuinka

yhteisöllisyys-laatutekijä

toteutuu organisaation tasolla ja/tai 
liikunnanohjauksen tasolla?

Mitä toiminnassa voisi parantaa? 
Keksi ainakin yksi asia.
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Mahdollisuudet vaikuttaa liikkujan käyttäytymiseen 
COM-B-mallin mukaan
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Tarjoamalla psykologisia 
perustarpeita tyydyttävää 

toimintaa.

Järjestämällä ohjattuja 
liikuntaharjoituksia sekä 

tarjoamalla tiloja ja puitteita 
tai välineitä ja varusteita.

Suunnittelemalla toiminta 
monipuoliseksi ja 

kokonaisvaltaisesti liikkujan 
kehittymistä tukevaksi 

Varmistamalla myönteinen 
vuorovaikutus ja 

myönteinen asenne 
liikuntaan.

Madaltamalla liikkujien 
osallistumisen esteitä.



Liikunnan yhteiskunnalliset vaikutukset, mikäli 
laatutekijät toteutuvat
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AIKUINEN 
LIIKKUJANA



Liikunnan merkityksiä

Hyvä olo ja mieli
Ilo ja virkistyminen
Hyvä kunto ja fyysisyys
Terveys ja hyvinvointi
Elämykset ja extreme
Yhdessäolo ja sosiaalisuus

Tiivistetty kyselytutkimuksista Kauravaara 2013, 217 28



Nykyisin tärkeimmät liikuntavälineeni ovat vanha omakotitalo, joka 
teettää talvisin lumitöitä, kesäisin nurmen parturointia ja 

pensasaidan leikkaamista, sekä vanha kesämökki, jonka vedet on 
kannettava järvestä ja jonka saunan kiuas, muuripata sekä takka 

lämpenevät itse pätkityllä ja pilkotulla puulla. Veneen perämoottori 
käynnistyi viimeksi viime vuosituhannella, joten airoihin on 

tartuttava, jos verkoille aion. Hartaimpia harrastuksiani on sittenkin 
itsekseen vain omien ajatusten seurassa liikuskelu metsäluonnossa. 
Marjastus ja sienestys vievät kankaille ja mäkimaastoon joka syksy 

ja keväisinkin korvasienien aikaan. 

Simo Hämäläinen
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Sitaatti lähteestä (s. 116): Hämäläinen, Simo (2015). Metsään mennään. Teoksessa Hannu Itkonen & Kati 
Kauravaara (toim.) Liikunta kansalaisten elämänkulussa. Tulkintoja liikkumisesta ja liikunnanedistämisestä. 
Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 296. LIKES-tutkimuskeskus. Jyväskylä, 115–117.



Yleisiä liikkumisen esteitä

Ajan puute
Liikunnan kalleus
Kielteiset kokemukset
Sairaudet ja vammat
Tiedon puute
Ystävien harrastamattomuus
Laiskuus 

(Esim. Borodulin ym. 2016, 42–45; European Commission 2018, 59–63; Laakso 1981; Korkiakangas 2010, 20–21; 
48–50; Lehmuskallio 2007; Stutts 2002; Suomi ym. 2012, 78–79; Zacheus ym. 2003; Zacheus ym. 2011; Vanttaja
ym. 2017a, 73–83)
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Erilaisia korkeakouluopiskelijoiden ryhmiä, joihin nuoret 
aikuiset jakaantuvat heidän liikuntasuhteensa perusteella

31Ansala ym. 2018, 113–114 

Timo Tasapaino
Ulla Ex-Urheilija 
Oili On-Off
Samu Sosiaalinen
Kiia Kiireinen 
Hessu Huoleton



Luokanopettajaopiskelijoiden liikkujatyypit

32Kari 2016

Kilpailija 
Uurastaja 
Elämysliikkuja 
Liikunnan kolhima
Liikunnan tuottaja 
Terveyden korostaja 
Liikunnan suurkuluttaja



Varttuneiden kuluttajien klusterit

33Kekäläinen ym. 2017

Säästeliäät
Vapaa-aikaan panostajat
Huvitteluun panostajat
Säästeliäät huvittelijat
Esteettiset liikkujat
Kotoilijat



Vähän liikkuvien nuorten miesten elämän suolat

34Kauravaara 2013

Hetkessä eläminen
Kiireettömyys
Vapaa-ajan runsaus
Mahdollisen vähällä pääseminen
kaverit



Liikuntasukupolvet

35Zacheus 2008

Perinteisen liikunnan sukupolvi: vuosina 1923–1949 syntyneet 
Kuntoliikunnan läpimurron sukupolvi: 1950-luvulla syntyneet
Liikuntakulttuurin murroksen sukupolvi: 1960-luvulla syntyneet
Teknistyneen liikuntakulttuurin nousun sukupolvi: 1970-luvulla syntyneet
Eriytyneen liikuntakulttuurin sukupolvi: vuosina 1980–1988 syntyneet
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LIIKKUJIEN 
SITOUTTAMINEN & 
UUSIEN LIIKKUJIEN 

LÖYTÄMINEN
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Esimerkkejä erilaisista ryhmistä eri ulottuvuuksien kautta 
hahmotettuna ja esimerkkejä siitä, kuinka lähelle nämä 
ryhmät sijoittuvat kuvitteellisen urheiluseuran toimintaa tällä 
hetkellä. 
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Tarkastele omaa toimintaasi tai 
organisaatiosi toimintaa kriittisesti. 

Mitä omassa organisaatiossa on tehty 
sen eteen, että ymmärrettäisiin 
kohderyhmän tai mahdollisen toivotun 
kohderyhmän lähtökohtia aikaisempaa 
paremmin? Mitä voitaisiin tehdä lisää?

Miten ymmärrystä hyödynnetään 
toiminnan suunnittelussa, 
kohdentamisessa ja markkinoinnissa?
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Kiitos!

Kati Kauravaara
Suomen Liikuntafysio / Fyteko Oy

Sähköposti: 
kati.kauravaara@liikuntafysio.fi
Puh: 0505836802
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