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Tässä esityksessä
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pohditaan, kuinka urheiluseura 
voi tukea aikuisen hyvinvointia 
laadukkaan liikuntatarjonnan 
avulla.

annetaan työkaluja, joita voi 
käyttää toiminnan 
kohdentamisessa jäsenille ja 
potentiaalisille uusille liikkujille.
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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

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. 

Urheiluseura on niin ikään alati kehittyvä oman potentiaalinsa suunnassa. Vähintään 
pysyäkseen liikunta-alan kehityksessä mukana ja pysyäkseen kasvavilla liikunnan ja 
hyvinvoinnin markkinoilla on kehitettävä seuran kollektiivista ajattelua ja toimintaa.
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Tavoitteena aikuisen hyvinvointi:
Hyvinvointi objektiivisena hyvinvoinnin tilana ja 
subjektiivisena kokemuksena
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Liikkuminen & fyysinen aktiivisuus?



Psykologinen perustarve III
YHTEENKUULUVUUDEN
JA LIITTYMISEN TARVE

”Minusta pidetään.”

Kohti sisäistä motivaatiota: itsemääräämisteoria

7Deci & Ryan 2000

Psykologinen perustarve I
AUTONOMIAN JA 

OMAEHTOISUUDEN TARVE

”Päätän itse.”

Psykologinen perustarve II
PÄTEVYYDEN JA

KYVYKKYYDEN TARVE

”Osaan.”



Aikuisliikunnan laatutekijät 
urheiluseuratoiminnassa
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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 urheiluseurassa

10

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. 
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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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VALMIITA ESIMERKKEJÄ LIIKKUJIEN RYHMITTELYISTÄ
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Luokanopettajaopiskelijoiden liikkujatyypit (Kari 2016)
Korkeakouluopiskelijoiden ryhmät liikuntasuhteen perusteella (Ansala
ym. 2018, 113–114)
Varttuneiden kuluttajien klusterit (Kekäläinen ym. 2017)
Liikuntasukupolvet (Salasuo & Ojajärvi 2013; Zacheus 2008; ks. myös 
Itkonen 1996)



Aikuisliikunnan laatutekijät 
urheiluseuratoiminnassa
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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:

fysiologisten ominaisuuksien kehittyminen
taidollinen kehittyminen
tiedollinen kehittyminen
psyykkinen kehittyminen

Urheiluseurat voivat tukea ihmisen elinikäistä kehittymistä ja oppimista 
liikkujan oman potentiaalin suunnassa.
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.”



Monipuolisuuden huomioiminen urheiluseurassa I
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Fysiologisten ominaisuuksien (kunto, terveys, toimintakyky) 
kehittymisen tukeminen

Lajiliittojen terveysprofiileissa analysoidaan lajin terveysvaikutuksia ja 
riskitekijöitä laaja-alaisesti ja rakennetaan malleja turvalliseen ja 
monipuoliseen oheisharjoitteluun. 
Elimistön monipuolinen kuormittaminen urheiluseuran 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



Monipuolisuuden huomioiminen urheiluseurassa II
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Taidollisen kehittymisen tukeminen
Kehonhallinta ymmärrystä omasta kehosta ja taitoa käyttää omaa kehoa 
optimaalisesti.

Motoristen taitojen opettaminen
Lajitaitojen opettaminen

Itsetarkoituksellisena

Taidon välineellinen merkitys

Hyvinvointitaitojen (itsestä huolehtiminen) opettaminen



Monipuolisuuden huomioiminen urheiluseurassa III
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Tiedollisen kehittymisen tukeminen
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



Monipuolisuuden huomioiminen urheiluseurassa IV
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Psyykkisen kehittymisen tukeminen
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 urheiluseurassa V
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Lajiominaisuuksien 
harjoitteluryhmä

”kestävyysharjoitus 
hiihtäen”

Oheisharjoitteluryhmä
”lajin vaatimia liikkuvuus-
ja lihaskuntoharjoituksia”

Tekniikkaryhmä
”luisteluhiihtotekniikan 

opettelua”

Psyykkisten taitojen 
työpaja

”stressinkäsittelytaitojen 
ja kilpailujännityksen 

hallinnan harjoituksia”



Aikuisliikunnan laatutekijät 
urheiluseuratoiminnassa
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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.
Urheiluseurojen ratkaiseva erottautumistekijä siihen, miksi aikuinen liikkuja 
valitsisi urheiluseuran harjoitukset ennemmin kuin esimerkiksi yksityisen 
sektorin liikuntapalvelun tai omatoimisen harjoittelun.
Omakohtaiset myönteiset kokemukset vuorovaikutuksesta toiseen ryhmään 
kuuluvan jäsenen kanssa hälventävät ennakkoluuloja kyseistä ryhmän 
jäsentä ja koko ryhmää kohtaan (nk. Kontaktihypoteesi, Allport 1954).

”Minusta pidetään.”



Yhteisöllisyyden huomioiminen urheiluseurassa
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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



Urheiluseuran 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.



Urheiluseurojen tekemän työn yhteiskunnalliset 
vaikutukset

25
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