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Tällä luennolla
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Aikuisliikunnan asiantuntijatyö

Mitä aikuisliikunnalla ja 
hyvinvoinnilla tarkoitetaan tässä 
yhteydessä?

Aikuisliikunnan laatutekijät
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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

Ks. myös artikkeli Liikunta & Tiede -lehdessä: 
Kauravaara, Kati (2018). Aikuisliikkuja ja 
urheiluseuratoiminnan 
vetovoimatekijät. Liikunta & Tiede 55 (4), 71–
75.

www.lts.fi > Liikunta & Tiede -lehti > lehti 4/2018 

https://www.olympiakomitea.fi/aikuisetseuroissa
http://www.lts.fi/


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. 

6



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
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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.”



Aikuisliikunnan laatutekijät 
urheiluseuratoiminnassa 
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Liikkuja keskiössä: Toiminnassa halutaan 
nähdä liikkuja sekä yksilönä että ryhmänsä 
edustajana. Toiminta suunnitellaan niin, 
että se vastaa liikkujan lähtökohtiin.

Monipuolisuus: Toiminta tukee yksilön 
kehittymistä monipuolisesti hänen oman 
potentiaalinsa suunnassa.

Yhteisöllisyys: Toiminnassa on aitoa 
yhdessä tekemistä, sosiaalisten taitojen 
harjoittamista, vuorovaikutusta toisten 
kanssa sekä mahdollisuuksia kiinnittyä 
ryhmään ja yhteisöön.



Liikunnan yhteiskunnalliset vaikutukset, mikäli 
laatutekijät toteutuvat
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Kiitos!

www.olympiakomitea.fi

Kati Kauravaara
Suomen Liikuntafysio / Fyteko Oy

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