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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/


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 4



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

7Ansala ym. 2018, 113–114 

Timo Tasapaino

Ulla Ex-Urheilija 

Oili On-Off

Samu Sosiaalinen

Kiia Kiireinen 

Hessu Huoleton



Luokanopettajaopiskelijoiden liikkujatyypit

8Kari 2016

Kilpailija 

Uurastaja 

Elämysliikkuja 

Liikunnan kolhima

Liikunnan tuottaja 

Terveyden korostaja 

Liikunnan suurkuluttaja



Varttuneiden kuluttajien klusterit

9Kekäläinen ym. 2017

Säästeliäät

Vapaa-aikaan panostajat

Huvitteluun panostajat

Säästeliäät huvittelijat

Esteettiset liikkujat

Kotoilijat



Vähän liikkuvien nuorten miesten elämän suolat

10Kauravaara 2013

Hetkessä eläminen

Kiireettömyys

Vapaa-ajan runsaus

Mahdollisen vähällä pääseminen

kaverit



Liikuntasukupolvet

11Zacheus 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



Kiitos!

www.olympiakomitea.fi

Kati Kauravaara
Suomen Liikuntafysio / Fyteko Oy

Sähköposti: 
kati.kauravaara@liikuntafysio.fi
Puh: 0505836802
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http://www.olympiakomitea.fi/
mailto:kati.kauravaara@liikuntafysio.fi
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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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LAADUKASTA 
AIKUISLIIKUNTAA



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.


