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1 Johdanto  

Liikunnan hyödyt ihmisen terveydelle ja hyvinvoinnille ovat kiistattomat ja voidaan 

sanoa, että liikkuminen todella kannattaa. Lasten ja nuorten kannustaminen liikkumiseen 

ja liikunnan harrastamiseen on tärkeää, koska nuoruudessa liikunnallisen elämäntavan ja 

urheiluseurassa harrastamisen on huomattu ennustavan liikunnallista elämäntapaa myös 

aikuisuudessa (Tiirikainen & Konu 2013, 32). Tutkimuksissa näkyvä trendi liikkumisen 

ja liikunnan harrastamisen vähenemisestä lapsuudesta nuoruuteen siirryttäessä on syytä 

ottaa vakavasti. Varsinkin ikävuosien 13–15 välillä liikunta ja urheilun harrastaminen 

syystä tai toisesta vähenevät rajusti. Ilmiöinä liikunta-aktiivisuuden lasku ja drop out eli 

murrosikään ajoittuva liikuntaharrastuksen lopettaminen ovat globaaleja (Aira, Kannas, 

Tynjälä, Villberg & Kokko 2013, 13). Kansainvälisesti verrattuna suomalaisnuorten 

keskuudessa drop out -ilmiö näyttäytyy kuitenkin jyrkkänä (Aira ym. 2013, 18). 

  

Tässä Pro gradu –tutkielmassa pyrin selvittämään, miksi suomalaisnuori jättää 

liikuntaharrastuksen. Laadullisen tutkimuksen avulla pyrin ymmärtämään drop out -

ilmiötä ja muodostamaan käsitystä niistä tekijöistä, jotka johtavat liikuntaharrastuksen 

lopettamiseen. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää nuorten esiin tuomia näkökulmia 

harrastuksen lopettamiseen johtavista tekijöistä. Tulevana luokanopettajana ja 

terveystiedon opettajana sekä entisenä kilpatason joukkueurheilijana aihe on minulle 

tärkeä. Haluan kysyä nuorilta itseltään miksi nykyiset harrastusmahdollisuudet eivät 

houkuttele heitä jatkamaan. Lisäksi osana tutkielmaa olen kiinnostunut selvittämään 

nuorten suhtautumista liikuntaan myöhemmin elämässä.  

 

Nuoruusiän liikunta-aktiivisuuden vähenemisen taustalla ei voida olettaa olevan yhtä 

syytä tai selitystä. Kyse on monen tekijän summasta, johon todennäköisesti vaikuttavat 

nuoruudessa liikkumisen syiden ja kiinnostuksen kohteiden muutokset. (Aira ym. 2013, 

26–27.) Aiemmissa tutkimuksissa urheiluharrastuksen lopettamisen keskeisiksi syiksi on 

osoittautunut nautinnon puute, heikot kokemukset omasta pätevyydestä, sosiaaliset 

paineet, kilpailevat prioriteetit sekä fyysiset tekijät (Crane & Temple 2015, 114). On 

mielenkiintoista selvittää, löytyykö suomalaisten nuorten näkemyksistä yhtäläisyyksiä 

aiemmissa tutkimuksissa saatujen tulosten kanssa vai löytyykö harrastuksen lopettamisen 

taustalta aivan muita syitä 2020-luvun Suomessa. 
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2 Lasten ja nuorten liikunnan harrastaminen Suomessa 

Tässä luvussa esittelen kouluikäisten lasten ja nuorten liikkumiseen ja liikunnan 

harrastamiseen liittyviä näkökulmia olemassa olevan tutkimuksen valossa. Aluksi kuvaan 

tutkimukseni kannalta keskeistä käsitteistöä, minkä jälkeen perustelen liikunnan ja sen 

harrastamisen merkityksiä kouluikäiselle. Tarkastelen Suomessa asuvien lasten ja 

nuorten liikuntatottumuksia viimeisen Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen 

Suomessa eli LIITU 2018 -tutkimuksen avulla. Lisäksi avaan koululiikuntaa ja voimassa 

olevan opetussuunnitelman mukaista liikunnan opetusta. Lopuksi esittelen suomalaista 

urheiluseuratoimintaa, jolla on perinteisesti ollut vahva asema kouluikäisten 

liikuttamisessa. 

 

2.1 Liikunnasta  

Suomenkielinen termi liikunta on vaikea tai jopa mahdoton kääntää sellaisenaan muille 

kielille. Englanniksi liikunta käännetään yleensä muotoon sports (urheilu) tai physical 

activity (fyysinen aktiivisuus). (Kokkonen 2013, 16.) Fyysinen aktivisuus voidaan 

yksinkertaisesti määritellä lihastyöksi, joka suurentaa energiankulutusta. Liikunta on sen 

sijaan ymmärretty tarkoituksella tehdyksi, säännölliseksi fyysiseksi aktiivisuudeksi. 

Liikunta eroaa urheilusta tavoitteiden ja fyysisen kuormituksen suhteen. Huippu- ja 

kilpaurheilussa tavoitellaan maksimaalista suorituskykyä, mikä usein vaatii kovaa 

rasitustasoa sekä kurinalaisuutta. (Fogelholm, Paronen & Miettinen 2007, 21.)  

 

Liikunnan sisällöt kuten myös liikunnasta käytetty käsitteistö heijastelevat aina omaa 

aikaansa (Rantala 2014, 11). Nykyään liikuntakulttuurin laajenemisen myötä käsitteillä 

liikunta ja urheilu voidaan tarkoittaa kaikkea toimintaa aina omaehtoisesta liikunnasta 

huippu-urheiluun (Kokkonen 2013, 18). Tässä tutkielmassa käytän sekä liikuntaa, että 

urheilua käsitteinä. Itkosen ja Laineen (2015, 8) mukaan nykyiseen liikuntakulttuuriin 

voidaan käsittää kuuluvan kaiken ihmisten harjoittaman liikunta- ja urheilutoiminnan, 

urheilua järjestävät organisaatiot sekä poliittisen päätöksentekojärjestelmän.  

 

Historiallisesti tarkasteltuna liikunta on nähty Suomessa ensin kansalaisen 

velvollisuutena, sitten oikeutena ja edelleen yhteiskunnallisena peruspalveluna (Rantala 

2014, 25.) Ajan hengen mukaisesti liikunta-alan asiantuntijat ovat perustelleet liikuntaa 

ajankohtaisten ongelmien ratkaisumalleiksi. Yhteisiä teemoja, joilla liikuntaa ja sen 

rahoittamista on perusteltu ovat liikunnan: terveyttä lisäävät ja sairautta vähentävät 
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vaikutukset, yhteydet kansallisen yhtenäisyyden lujittamiseen sekä kansalaisten 

kasvatustehtävään ja työkykyä edistäviin vaikutuksiin. Lisäksi liikuntaa on puolustettu 

vetoamalla liikunnan harrastajien määrään ja nykyään liikkumattomien määrään. 

(Rantala 2014, 78.) Jälkiteolliseen yhteiskuntaan siirtymisen myötä, liikkumattomuus on 

noussut näkyvästi esille yhteiskunnallisena keskustelunaiheena. Viime vuosina 

liikkumattomuuden vähentäminen on asetettu yhdeksi keskeiseksi kotimaisen 

liikuntapolitiikan ja liikuntatutkimuksen painopistealueeksi. (Vanttaja, Tähtinen, 

Zacheus & Koski 2017, 9.) 

 

2.2 Liikunnan vaikutukset kouluikäisen terveyteen, hyvinvointiin ja oppimiseen 

Erilaisten mekanismien kautta liikunta voi edistää lapsen ja nuoren kasvua ja kehitystä 

niin fyysisellä, psyykkisellä kuin sosiaalisella kehityksen osa-alueella. Liikunnan 

vaikutukset voivat olla suoria tai epäsuoria, myönteisiä tai kielteisiä. Terveyttä lisäävä 

liikunta parantaa lapsen sen hetkistä terveyttä. Jos liikunta lisäksi vahvistaa edellytyksiä 

elinikäisten liikuntatottumusten ja terveydelle edullisten elintapojen omaksumiseen, 

voidaan liikuntaa pitää terveyttä edistävänä. Liikunnalla voi myös olla terveyttä 

suojelevia ja sairauksia ehkäiseviä vaikutuksia. Osa liikunnan vaikutuksista ilmenee heti, 

osa vasta vuosien päästä. (Vuori 2011, 145–146.)  

 

Fyysisen aktiivisuuden merkitystä aikuisten terveydelle voidaan tutkia seuraamalla 

väestötasolla sairastavuutta ja kuolleisuutta. Lasten ja nuorten kohdalla 

terveysvaikutusten osoittaminen sairastavuuteen on haasteellisempaa, koska 

pitkäaikaissairaudet ovat lapsilla harvinaisempia. (Fogelholm 2011, 82.) 

Väestötutkimukset osoittavat, että aktiivinen liikunta vähentää sairastavuutta ja 

kuolleisuutta, kun taas vähäinen liikunta on yhteydessä erilaisiin fyysisiin ja psyykkisiin 

sairauksiin ja näiden riskitekijöihin (Fogelholm, Paronen & Miettinen 2007, 21–22). 

Liikunnan vaikutusten on huomattu yhdistyvän erilaisiin sairauksiin ja näiden 

riskitekijöihin myös lapsilla, mutta yhteys ei ole yhtä johdonmukainen kuin 

aikuisväestöllä (Fogelholm 2011, 82). Lasten liikunnan tärkeinä terveysvaikutuksina 

pidetään ainakin parantunutta painonhallintaa, liikuntataitojen kehittymistä ja luuston 

vahvistumista. Lapsuuden liikunnalla on myös merkitystä myönteisen liikuntaan liittyvän 

minäkuvan kehittymisen, sosiaalisten suhteiden ja vuorovaikutustaitojen oppimisen 

kannalta. Lisäksi aikuisuuden terveyden kannalta, liikunnan edellytysten parantuminen 

lapsuudessa on tärkeää. (Fogelholm 2011, 76.) 



 

4 
 

Vaikka liikunta yleisesti suojaa nuoren terveyttä ja hyvinvointia, on mahdollista, että 

liiallinen harjoittelumäärä kääntyy hyvinvointia heikentäväksi tekijäksi. Sveitsiläisessä 

tutkimuksessa urheilu kääntyi riskitekijäksi nuoren hyvinvoinnille, kun harjoittelumäärät 

nousivat yli puoleen suositellusta eli yli 14 tuntiin viikossa (Merglen, Flaz, Bélanger, 

Michaud & Suris 2014, 210). Tutkimuksessa sekä suosituksiin nähden liian vähäinen (alle 

7 tuntia viikossa), että liiallinen (yli 14 tuntia viikossa) liikuntamäärä olivat yhteydessä 

nuoren kokemaan heikompaan hyvinvointiin. (Merglen ym. 2014, 210.)  

 

Fyysisen aktiivisuuden suositus kouluikäiselle 

Terveyttä edistävästä liikunnasta on laadittu kansallisia suosituksia, jotka kuvaavat sitä, 

kuinka paljon ja millaista fyysistä aktiivisuutta eri ikäisille suositellaan. Vuonna 2008 

Opetusministeriö ja Nuori Suomi ry julkaisivat erikseen fyysisen aktiivisuuden 

suosituksen kouluikäisille. Suosituksen mukaisesti kaikkien 7–18-vuotiaiden tulisi 

liikkua vähintään 1–2 tuntia päivässä monipuolisesti ja ikään sopivalla tavalla ja välttää 

yli kahden tunnin kestoisia istumisen jaksoja. Koska liikunnan vaikutukset eivät 

varastoidu, koululaisten tulisi liikkua joka päivä. (Heinonen ym. 2008, 17–18.) 

Nuorempien, 7–12-vuotiaiden pitäisi suosituksen mukaisesti liikkua päivittäin vähintään 

1,5–2 tuntia ja 13–18-vuotiaiden vähintään 1–1,5 tuntia. Teholtaan päivittäisen fyysisen 

aktiivisuuden tulisi pitää sisällään sekä reipasta, että tehokasta liikuntaa. Reipasta 

liikuntaa kertyy lapselle päivän mittaan esimerkiksi kouluun kävelemisestä ja 

pihaleikeistä. Tehokasta liikuntaa on esimerkiksi vauhdikkaat leikit, juoksu ja pallopelit, 

joissa sydämen syketaajuus selvästi nousee ja lapsi hengästyy. Nuorilla tehokasta 

liikuntaa kertyy yleisemmin urheilulajien harrastamisesta omaehtoisesti tai 

urheiluseurassa. (Heinonen ym. 2008, 18–20.) 

 

Liikunta oppimisen ja koulutyön kannalta  

Oppimisen kannalta liikunnalla on tärkeä rooli. Liikunta, hyvä fyysinen kunto ja hyvät 

motoriset taidot tukevat aivojen kehitystä ja luovat pohjaa kognitiiviselle suoriutumiselle. 

Tutkimuksissa on huomattu fyysisen aktiivisuuden ja kunnon yhteys kognitiivisista 

tehtävistä suoriutumiseen ja koulumenestykseen. (Jaakkola 2012, 53–54.) Jaakkolan 

(2012, 59) mukaan lukuisat yhdysvaltalaiset liikuntaa ja koulutyötä koskevat tutkimukset 

osoittivat, että koulun liikuntatunneilla, välituntiliikunnalla ja liikunnan lisäämisellä 

koulupäiviin oli kaikilla positiivinen yhteys akateemiseen suoriutumiseen. 

Koulumenestyksen ohella koululiikunta ja koulupäivän aikainen liikunta yhdistyivät 
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myönteisesti käyttäytymiseen, keskittymiseen sekä tarkkaavaisuuden säätelyyn. 

(Jaakkola 2012, 55–57.)  

 

Suomessa Kantomaa (2010) tutki väitöskirjassaan liikunnan yhteyttä suomalaisnuorten 

tunne-elämän ja käyttäytymisen häiriöihin ja koulumenestykseen. Kantomaan (2010, 73) 

tutkimuksen tulokset osoittivat vähäisen liikunnan olevan yhteydessä tunne-elämän 

häiriöihin, sosiaalisiin ongelmiin ja tarkkaavuushäiriöihin. Liikunta-aktiivisuus sen sijaan 

yhdistyi hyvään koulumenestykseen ja tulevaisuuden opintosuunnitelmiin (Kantomaa 

2010, 73). Huotilainen (2019, 85) selittää liikunnan vaikutuksia oppimiseen ja 

koululaisen hyvinvointiin aivokemian näkökulmasta. Liikunta lisää luonnollisella tavalla 

aivojen välittäjäaineiden dopamiinin, noradrenaliinin ja serotoniinin tuotantoa. Edellä 

mainitut välittäjäaineet ovat yhteydessä oppimiseen, päätöksentekokykyyn, motivaatioon 

ja innostuneisuuteen. Liikunnan lisäämä välittäjäaineiden tuotanto kohottaa mielialaa, 

lievittää stressiä ja ahdistusta ja parantaa unenlaatua. (Huotilainen 2019, 85.) 

 

Opetussuunnitelmien mukainen liikunta 

Voimassa olevassa perusopetuksen opetussuunnitelmassa (POPS 2014) liikunnan 

oppiaineen tehtäväksi määritellään oppilaiden hyvinvointiin vaikuttaminen, mikä 

tapahtuu tukemalla oppilaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä ja 

myönteistä omaan kehoon suhtautumista. POPSin (2014) mukaisesti liikuntatunneilla on 

tärkeää tarjota positiivisia kokemuksia ja pyrkiä tukemaan liikunnallista elämäntapaa. 

Liikunnassa oppilaat kasvavat paitsi liikkumaan, myös liikunnan avulla. Liikkumaan 

kasvu tapahtuu ikä- ja kehitystason mukaisen fyysisen aktiivisuuden, motoristen 

perustaitojen oppimisen ja fyysisten ominaisuuksien harjoittelemisen kautta. Liikunnan 

avulla kasvamiseen liittyy tunne- ja vuorovaikutustaitojen oppimista ja harjoittelua sekä 

mahdollisuuksia myönteisen minäkäsityksen kehittymiseen, iloon, keholliseen ilmaisuun, 

rentoutumiseen ja osallisuuteen. (POPS 2014, 433.)  

 

POPSin (2014) mukaisessa liikunnan opetuksessa otetaan huomioon oppilaan ikä- ja 

kehitystaso. Ensimmäisillä vuosiluokilla, liikunnassa painottuu motoristen perustaitojen 

oppiminen, yhdessä tekeminen ja sosiaalisten taitojen kehittäminen. Näillä ikäluokilla 

liikunnan on tarkoitus olla leikillistä. (POPS 2014, 148.) Vuosiluokilla 3–6 opetuksen 

pääpaino siirtyy opittujen motoristen perustaitojen vakiinnuttamiseen ja 

monipuolistamiseen sekä sosiaalisten taitojen vahvistamiseen (POPS 2014, 273). 
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Yläasteelle siirryttäessä opetuksessa tavoitellaan perustaitojen soveltamista ja fyysisten 

taitojen harjoittelun monipuolistamista eri liikuntamuotojen ja -lajien avulla. 

Vuosiluokilla 7–9 liikunnan opetuksessa korostuu oppilaiden myönteisen minäkäsityksen 

vahvistaminen ja oman muuttuvan kehon hyväksyminen. Tarkoitus on, että opetus tukee 

yläkoululaisen hyvinvointia ja kasvua itsenäisyyteen sekä kannustaa terveyttä edistävän 

omaehtoisen liikunnan harrastamiseen. (POPS 2014, 434.) 

 

Lukion liikunnan opetusta ohjaa tällä hetkellä voimassa oleva vuoden 2015 lukion 

opetussuunnitelman perusteet (LOPS 2015). Uusi lukion opetussuunnitelman perusteet 

(LOPS 2019) astuu voimaan syksyllä 2021. Tällä hetkellä voimassa olevassa LOPSissa 

(2015) liikunnan opetuksen tehtäväksi määritellään sellaisten taitojen tukeminen, joiden 

avulla opiskelija voi ylläpitää ja kehittää omaa toimintakykyä ja hyvinvointiaan. 

Liikunnanopetuksen avulla on tarkoitus tukea vastuulliseen omasta fyysisestä 

aktiivisuudesta sekä toiminta- ja opiskelukyvystä huolehtimiseen ja opetuksessa tulisi 

korostaa terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnallisen elämäntavan merkitys. 

Liikunnan mahdollisuudet kytkeytyvät tasa-arvon, osallisuuden, yhdessä toimimisen 

taitojen ja yhteisöllisyyden edistämisen tavoitteisiin. (LOPS 2015, 208.) Uudessa lukion 

opetussuunnitelmassa (LOPS 2019) liikunnanopetuksen tehtäviin on lisätty myönteisen 

kehosuhteen ja minäkuvan rakentaminen liikunnan avulla. Liikunnassa opiskelijan on 

tarkoitus kokea onnistumisia, iloa ja liikunnallista pätevyyttä sekä oppia keinoja oman 

jaksamisen ylläpitämiseen ja edistämiseen. (LOPS 2019, 333.) 

 

Lukion liikunnanopetus jakautuu voimassa olevan opetussuunnitelman mukaan 

pakollisiin ja syventäviin kursseihin (LOPS 2015, 209).  Pakollisten kurssien 

tarkoituksena on syventää peruskoulussa opittuja liikuntataitoja- ja tietoja ja tarjota 

mahdollisuuksia uusiin liikuntalajeihin ja muotoihin tutustumiseen. Syventävien kurssien 

tavoitteena on terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan harjoittamisen ohella tarjota 

myönteisiä kokemuksia omasta kehosta, koetusta liikunnallisesta pätevyydestä ja 

yhteisöllisyydestä. Syventävien kurssien sisällöt ovat LOPSin (2015) mukaan tarkoitus 

tarkentaa yhdessä opiskelijoiden kanssa. (LOPS 2015, 209.) Uudessa 

opetussuunnitelmassa (LOPS 2019) kurssit jakautuvat pakollisten kurssien ohella 

vapaavalintaisiin kursseihin. Vapaavalintaisten kurssien tavoitteet ovat monin osin 

samoja kuin syventävien (LOPS 2015, 209) kurssien tavoitteet. 
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Toisen asteen ammatillisissa tutkinnoissa liikunnan opetus ei ole yhtä yhdenmukaista 

kuin lukiossa. Ammatillisissa tutkinnoissa liikunnan opetus ja sen määrä vaihtelevat 

tutkinnon mukaan eikä liikunta ole erillinen oppiaine. Opetushallituksen mukaan 

ammatillisen tutkinnon avulla pyritään varmistamaan, että opiskelija saavuttaa tutkinnon 

kannalta keskeisen osaamisen. Osana ammatillisia perustutkintoja on yhteisiä osia, joilla 

vahvistetaan elinikäisen oppimisen valmiuksia, esimerkiksi yhteiskunnassa toimiseen 

liittyvää osaamista. Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen on yksi ammatillisen tutkinnon 

yhteinen osa-alue, jonka alla mainitaan työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitämisen taidot. 

(Oph.fi -verkkosivut.) 

 

2.3 Liikunnan harrastamisen yleisilme Suomessa 

Tuorein käsillä oleva LIITU eli Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa -

tutkimus on kerätty vuonna 2018. Tutkimuksessa 7–15-vuotiaiden lasten ja nuorten 

liikunta-aktiivisuutta kartoitettiin kysymällä itsearvioitua reippaan liikunnan määrää 

edeltävän viikon ajalta. (Kokko, Martin, Villberg, Ng & Mehtälä 2019, 17.) Tutkimus 

osoitti liikuntasuositusten mukaisen riittävän liikunnan vähenevän iän myötä. Vuoden 

2018 keväällä 7–11-vuotiaista puolet ilmoitti liikkuvansa suositusten mukaisen tunnin 

päivässä, mutta 13-vuotiaista vain kolmannes ja 15-vuotiaista enää viidennes liikkui 

tunnin päivässä. (Kokko ym. 2019, 17–18.)  

 

Liikunnan väheneminen näkyi LIITU 2018 -tutkimuksessa sekä omaehtoisen, että 

ohjatun liikunnan kohdalla (Martin, Suomi & Kokko 2019, 43). Urheiluseuroissa 

säännöllisesti ja aktiivisesti liikkuvia oli kaikista 9–15-vuotiaista puolet (Blomqvist, 

Mononen, Koski & Kokko 2019, 49). Kyselyn seuraurheilua koskevaan osioon 

vastanneista 9-vuotiaista vähintään kerran viikossa seurassa liikkuvien osuus oli 62 % 

kun taas 15-vuotiaista vastaava osuus oli 39 % (Martin, Suomi & Kokko 2019, 44). 

Tutkimuksen vanhimmassa vastaajaryhmässä, eli 15-vuotiaissa oli myös eniten 

seuraharrastuksen lopettaneita (Blomqvist ym. 2019, 55). 

 

Viimeisen LIITU -tutkimuksen tulokset liikunta-aktiivisuuden ja harrastusaktiivisuuden 

vähenemisestä eivät juuri eroa aiempien tutkimusten tuloksista. Useat kansalliset 

tutkimukset (mm. WHO-Koululaistutkimus, LIITU 2014, LIITU 2016, Vapaa-

aikatutkimus 2018) ja kansainväliset tutkimukset (mm. Dumith ym. 2011) 2000-luvulta 

ovat osoittaneet liikunta-aktiivisuuden ja urheiluseurassa harrastamisen vähenevän iän 
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myötä. Vaikka ilmiö on kansainvälinen, näyttäytyy se Suomessa jyrkkänä. (Aira ym. 

2013, 12–13). Osana WHO-Koululaistutkimusta suomalaisten lasten ja nuorten liikunta-

aktiivisuutta verrattiin noin neljäänkymmeneen muuhun Euroopan ja Pohjois-Amerikan 

maahan. Vertailussa 11- ja 13-vuotiaat suomalaislapset olivat aktiivisuudeltaan 

kärkimaita, kun taas 15-vuotiaiden suomalaisnuorten aktiivisuus putosi maiden välisessä 

vertailussa keskitasolle tai tätä alemmas. (Aira ym. 2013, 18.) 

 

2.4 Suomalainen urheiluseuratoiminta  

Liikunta- ja urheiluseurojen on kuvattu toimivan suomalaisen liikuntakulttuurin 

selkärankana. Seurat ovat toimineet jo vuosikymmenten ajan keskeisessä asemassa niin 

liikunnan ja kansanterveyden edistäjinä, kilpaurheilun promoottoreina kuin nuorison 

kasvattajina. Lasten ja nuorten liikunnan ja liikuntaan sosiaalistamisen kannalta seuroilla 

on edelleen erityinen rooli, koska urheiluseurat tavoittavat suuren osan suomalaisista 

lapsista ja nuorista. (Koski & Mäenpää 2018, 9–11.) 2010-luvulla kerättyjen LIITU-

tutkimusten tulokset osoittavat, että seurojen toimintaan osallistuvien lasten ja nuorten 

osuudet ovat kasvaneet (Blomqvist ym., 2019, 49). Vuoden 2018 LIITU -tutkimukseen 

vastanneista yhteensä 62 % ilmoitti liikkuvansa urheiluseurassa kyselyntekohetkellä. 

Vain 12 % vastaajista ei ollut koskaan harrastanut liikuntaa urheiluseurassa. (Blomqvist 

ym. 2019, 49–50.)  

 

Kosken ja Mäenpää (2018) mukaan suomalaisten urheiluseurojen 2000-luvun kehitys on 

ollut pääosin myönteistä. Seuroja on tullut nopealla aikavälillä lisää ja seurojen toiminta 

ja lajikirjo on monipuolistunut. Lisäksi seuroihin on palkattu yhä yleisemmin 

ammattilaisia ja palkattuja työntekijöitä vapaaehtoistyön ohelle. (Koski & Mäenpää 2018, 

102.) Huolimatta seurojen myönteisestä kehityksestä urheiluseurat kohtaavat myös suuria 

haasteita. Koski ja Mäenpää (2018, 102) muistuttavat, etteivät urheiluseurat ole irrallisia 

toimijoita vaan elävä osa yhteiskuntaa. Seurojen toiminnassa tapahtuvat muutokset 

linkittyvät yhteiskunnassa tapahtuviin ilmiöihin ja muutoksiin. Tällaisia muutoksia ovat 

olleet esimerkiksi muutokset väestön ikärakenteessa, koulutustason nousu, tuloerojen 

kasvu ja muuttoliike kaupunkeihin. (Koski & Mäenpää 2018, 20–21.) Liikuntakulttuuriin 

liittyviä muutoksia, jotka haastavat seurojen asemaa, on etenkin ihmisten elämäntavan 

muuttuminen passiivisemmaksi ja uusien tekemisen ja liikkumisen tapojen lisääntyminen 

(Koski & Mäenpää 2018, 23). 
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Nuorille suunnatun urheiluseuratoiminnan keskeisenä haasteena on nähty toiminnan 

keskittyminen kilpaurheiluun (Itkonen, Lehtonen & Aarresola 2018, 106). 

Urheiluseuratoiminnan kehittämistä ohjaavassa keskustelussa on nostettu esiin tarve 

lisätä nuorille suunnattua kevyempää matalan kynnyksen harrastustoimintaa. 

Kansallisessa liikuntapoliittisessa selonteossa (Itkonen, Lehtonen & Aarresola 2018) 

todetaan, että nuorille suunnatun urheiluseuratoimintaan tarvitaan lisää matalan 

kynnyksen toimintaa sekä urheilullisesti, että liikunnallisesti. Nuorille suunnatun 

urheilun seuratoiminnan kehittämisessä keskeiseksi nostetaan nuorten kokemusmaailman 

huomioiminen. Huomio tulisi kohdistaa siihen, miten ja millainen harrastaminen tai 

kilpaurheilu motivoi nuoria. (Itkonen, Lehtonen & Aarresola 2018, 29.) 

 

On mahdollista, ettei urheiluseuratoiminta välttämättä palvele nuorten vapaa-ajalle 

asettamia toiveita (Huhta & Nipuli 2011, 10). Vaihtoehtolajit kuten parkour ja skeittaus, 

ovat yksi omaehtoisen liikunnan muodoista, joiden harrastaminen on tyypillisesti liitetty 

nuorisokulttuuriin (Liikanen & Rannikko 2015, 47–48). Vaihtoliikunnan muotoja on 

myös kutsuttu elämäntapalajeiksi. Näissä lajeissa korostuu tekemisen vapaus, 

elämyksellisyys ja yhteisöllisyys, kun taas kilpailu ja kurinalaisuus jäävät taka-alalle. 

Suomalaisten vaihtoehtolajien harrastajien haastatteluissa nousi esille, että lajin parissa 

käytetty aika koettiin tekemiseksi ja kokemiseksi ennemmin kuin liikuntaharjoitteluksi. 

(Piispa 2013, 7.) 

 

Lopuksi haluan mainita koronapandemian vaikutuksista lasten ja nuorten liikkumiseen ja 

liikunnan harrastamiseen. Aloitin tämän tutkielman tekemisen ennen koronapandemiaa, 

mutta maailmanlaajuinen tilanne on vaikuttanut ja vaikuttaa yhä lasten ja nuorten 

liikuntaan ja urheilun harrastamiseen. Askelmäärinä mitattuna koronapandemia vähensi 

merkittävästi peruskouluikäisten lasten ja nuorten fyysistä aktiivisuutta (Vasankari ym. 

2020, 15). Nuorten 16–20-vuotiaiden osalta keväällä 2020 toteutetussa selvityksessä 

huomattiin, että poikkeusaika oli entisestään lisännyt liikunnan polarisaatiota. 

Selvityksen mukaan paljon liikkuvista nuorista suurin osa (84 %) oli säilyttänyt 

aktiivisuustasonsa, kun taas yli puolella (56 %) vähiten liikkuvista nuorista liikunta oli 

vähentynyt. (Kokko ym. 2020, 20.) Kantomaa (2020, 56) toteaa, että juuri 

koronapandemian tapaisten kriisien aikana olisi tärkeää laittaa liikunta etusijalle 

terveyden edistämisessä. Kriisiaikojen varalle tulisi kehittää ja lisätä olosuhteita, jotka 

mahdollistavat liikunnan harrastamisen. (Kantomaa 2020, 56.) 
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3 Liikunnan harrastamisen, harrastamattomuuden ja lopettamisen syyt  

Tässä luvussa esittelen teoriataustaa lasten ja nuorten liikunnan harrastamiseen, 

harrastamattomuuteen ja lopettamiseen vaikuttavista tekijöistä. Liikuntaharrastuksen 

aloittaminen ja harrastukseen sitoutuminen on useiden tekijöiden summa. Jokaisella 

lapsella ja nuorella on omat syynsä harrastaa tai olla harrastamatta liikuntaa. (Haanpää, 

af Ursin & Matarma 2012, 7.) Vaikka oma tutkimukseni rajautuu Suomessa asuviin 

nuoriin, avaan myös kansainvälistä tutkimusta. Drop out eli murrosikään ajoittuva 

urheiluharrastuksen lopettaminen on globaali ilmiö (Aira ym. 2013, 12).  

 

3.1 Nuoruus  

Tässä tutkimuksessa mukana olleet ovat iältään 12–18-vuotiaita ja he elävät parhaillaan 

nuoruuden ikävaihetta. Nuoruus on noin kymmenen vuoden mittainen ajanjakso, jolloin 

lapsi kasvaa aikuiseksi. Karkeasti nuoruus ajoitetaan ikävuosien 12–22 välille ja siitä 

voidaan erottaa erilaisia vaiheita. Käytännössä kasvu ja kehitys nuoruudessa etenevät 

kuitenkin hyvin yksilöllistä tahtia. (Aalberg & Siimes 2010, 15.) Aalberg ja Siimes (2010, 

68) erottavat nuoruuden kehitysvaiheista varhaisnuoruuden (12–14-vuotiaana) 

varsinaisen nuoruuden (15–17-vuotiaana) ja jälkinuoruuden (18–22-vuotiaana). 

Murrosikä ajoittuu nuoruuden alkuun ja se on kestoltaan 2–5 vuoden mittainen ajanjakso. 

Murrosikä eli puberteetti voidaan määritellä biologisen ja fysiologisen kehityksen 

kaudeksi, jonka aikana lapsi kasvaa fyysisesti aikuiseksi. Fysiologisiin murrosiän 

muutoksiin sopeutuminen psyykkisellä tasolla on olennainen osa nuoruutta. (Aalberg & 

Siimes 2010, 15.)  

 

Irtautuminen vanhemmista, fyysisesti muuttuvan ruumiinkuvan ja seksuaalisuuden 

jäsentyminen sekä ikätovereihin turvautuminen ovat nuoruuteen kuuluvia 

kehitystehtäviä. Näiden tarkoituksena on itse hankitun autonomian saavuttaminen. 

(Aalberg & Siimes 2010, 67–68.) Ikätovereiden tuki ja ryhmään kuuluminen ovat 

nuoruuden kehitysvaiheissa välttämättömiä. Minuuden ja oman identiteetin rakentumisen 

sekä itsenäistymisen kannalta ryhmää tarvitaan. Ryhmässä nuori voi ilmaista itseään, 

kokeilla rajoja ja kokea yhteenkuuluvuutta. Ryhmä täyttää yksinäisyyden tunteita ja 

tyhjiötä, joka vanhemmista irtautumisesta seuraa. Siellä nuori voi ilmaista itseään 

vapaasti ja mahdollisesti tavoilla, joilla ei yksin uskaltaisi. Ryhmää voi yhdistää erilaiset 

asiat kuten yhteinen harrastus. (Aalberg & Siimes 2010, 71–73.) 
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3.2 Liikunta-aktiivisuuteen vaikuttavat tekijät  

Tutkimuksissa on löydetty paljon tekijöitä, joilla on ollut sekä myönteisiä, että kielteisiä 

vaikutuksia lapsen tai nuoren liikunta-aktiivisuuteen. Aiempien tutkimusten valossa 

nuoruuden liikunta-aktiivisuuteen yhdistyy joukko erilaisia tekijöitä. (Biddle, Atkin, 

Cavill & Foster 2011, 25.) Haanpää, af Ursin ja Matarma (2012, 8) jakavat lasten ja 

nuorten liikuntaa säätelevät ja liikkumiseen vaikuttavat tekijät yksilöön liittyviin, 

sosiaaliseen ympäristöön liittyviin ja fyysiseen ympäristöön liittyviin tekijöihin.  

 

Yksilölliset tekijät 

Iän ja sukupuolen on huomattu vaikuttavan liikunta-aktiivisuuteen siten, että nuorempien 

on osoitettu liikkuvan enemmän kuin vanhempien ja joissakin tutkimuksissa poikien 

enemmän kuin tyttöjen (Biddle ym. 2011, 32). Aira ja kumppanit (Aira ym. 2013, 15) 

esittävät, että Suomessa ikäryhmien väliset erot liikunta-aktiivisuudessa ovat näkyneet 

tutkimuksissa 1990-luvulta asti. Viime vuosien LIITU-tutkimukset osoittavat selkeästi 

suomalaisten liikunta-aktiivisuuden vähenemisen iän myötä (Kokko ym. 2019, 17). 

Vuonna 2018 LIITU -tutkimuksessa pojat liikkuivat tyttöjä yleisemmin 

liikuntasuositusten mukaan, mutta ero oli merkittävä vain 9- ja 15-vuotiaiden ryhmissä 

(Kokko ym. 2019, 19). Liikunnan sukupuolierojen on huomattu tasoittuvan iän myötä ja 

joidenkin tutkimusten mukaan häviävän kokonaan (Tammelin 2008, 48). 

 

Psykologisista tekijöistä minäpystyyden tunne näyttäisi yhdistyvän sekä lasten, että 

nuorten liikunta-aktiivisuuteen. Korkea pätevyyden tunne nuoren kokemana ennustaa 

suurempaa liikunnallista aktiivisuutta. (Biddle ym. 2011, 38.) Haanpään, af Ursinin ja 

Matarman (2012) tutkimuksessa liikunnallisesti ei-aktiivisilla 6.- ja 9.- luokkalaisilla 

suomalaislapsilla ja -nuorilla oli selvästi huonompi käsitys omista liikuntataidoista ja 

fyysisestä minäkuvastaan kuin liikunnallisesti aktiivisilla (Haanpää, af Ursin & Matarma 

2012, 62). Kehonkuvaan ja ulkonäköön liittyvät huolet ovat aiemmissa tutkimuksissa 

yhdistyneet vähäisempään liikuntaan (Biddle ym. 2011, 38). Vapaa-aikatutkimuksessa 

(2018) liikunnan säännöllisyys oli yhteydessä keskimääräistä korkeampaan koettuun 

tyytyväisyyteen elämän eri osa-alueilla niin terveydentilan, fyysisen kunnon kuin 

ulkonäön suhteen (Hakanen, Myllyniemi & Salasuo 2019, 70). Myös koulumenestyksen 

ja liikunta-aktiivisuuden välillä on osoitettu yhteys. Hyvä koulumenestys on 

tutkimuksissa yhdistynyt aktiiviseen liikuntaan, kun taas heikko koulumenestys on 

yhdistynyt vähäiseen liikunnalliseen aktiivisuuteen (Tammelin 2005, 9.)  
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Ympäristölliset tekijät 

Sosiaalista ympäristöä ajatellen tutkimuksissa on huomattu, että vanhemmilla ja 

kavereilla on huomattava vaikutus lapsen liikuntaan (Tammelin 2008, 48). Perheen osalta 

tutkimuksissa on huomattu, että vanhempien oma liikunta-aktiivisuus ja osallistuminen 

lapsen liikuntaan sekä vanhempien korkea koulutus- ja tulotaso ovat positiivisesti 

yhteydessä lapsen liikunta-aktiivisuuteen.  Vanhempien vaikutus voi selittyä monella 

tavalla, ainakin hyväksyvän asenteen, rohkaisun, tuen osoittamisen tai roolimallina 

toimimisen kautta. Lisäksi vanhempien vaikutus lapsen tai nuoren liikkumiseen voi 

heijastua harrastuskustannusten maksamisen ja harrastuksiin kuljettamisen kautta. 

(Tammelin 2008, 48–49.) Vuoden 2018 Vapaa-aikatutkimuksessa hyvin toimeentulevien 

perheiden lapset harrastivat liikuntaa enemmän kuin taloudellisen tilanteen huonoksi 

kokevien perheiden lapset (Hakanen, Myllyniemi & Salasuo 2019, 21). Samassa 

tutkimuksessa näkyi myös vanhempien koulutustason ja toimeentulon merkitys nuoren 

liikunnan kannustamisessa: paremmin koulutettujen ja toimeentulevien vanhempien 

nuoret kokivat enemmän kannustusta liikkumiseen vanhemmiltaan (Hakanen, 

Myllyniemi & Salasuo 2019, 44).  

 

Vanhempien lisäksi kaveripiirin aktiivisuus ja tuki vaikuttavat myönteisesti nuorten 

liikunta-aktiivisuuteen.  Kotimaassa esimerkiksi Palomäki, Huotari ja Kokko (2017) ovat 

selvittäneet vanhempien ja kaverien antaman tuen yhteyttä lapsen ja nuoren liikkumiseen. 

Heidän tutkimuksessaan aktiivisesti liikkuvat 5-., 7.- ja 9.-luokkalaiset saivat yleisemmin 

vanhemmiltaan tukea ja kokivat kavereiden kanssa liikkumisen tärkeäksi kuin vähemmän 

liikkuvat (Palomäki, Huotari & Kokko 2017, 83). Haanpää, af Ursin ja Matarma (2012, 

16) selvittivät 6.- ja 9.-luokkalaisten lasten ja nuorten liikunnan vaikuttavia tekijöitä 

laajan kyselyaineiston avulla. Vuonna 2010 kerätyssä kyselytutkimuksessa oli yhteensä 

mukana lähes 5200 lasta ja nuorta ympäri Suomea (Haanpää, af Ursin & Matarma 2012, 

10). Tutkimuksessa sosiaalisen ympäristön liikuntamyönteinen asenne vaikutti 

positiivisesti 6.- ja 9- luokkalaisten liikunnan harrastamiseen. Tärkeimpiä nuoren 

liikuntakiinnostukseen vaikuttajia olivat vanhemmat, ystävät ja valmentajat. (Haanpää, af 

Ursin & Matarma 2012, 64.)  

 

Aiemmissa tutkimuksissa fyysisen ympäristön kannalta asuinpaikalla ja 

harrastusmahdollisuuksilla on osoitettu olevan vaikutusta siihen, miten lapsi tai nuori 

liikkuu (Haanpää, af Ursin & Matarma 2012, 8). Myös Suomessa liikuntapalveluiden 
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tarjoamisessa on huomattu olevan suuria eroja kuntien välillä. Kaupunkeihin nähden 

maaseudulla on haastavaa tarjota yhtä monipuolisia liikunnan harrastusmahdollisuuksia 

johtuen vähäisestä kävijämääristä ja pitkistä välimatkoista. (Koski & Mäenpää 2018, 86.) 

Haanpään, af Ursinin ja Matarman (2012) tutkimuksessa nuorten liikunnan harrastamista 

eniten helpottaviksi tekijöiksi osoittautui perheen kyky maksaa liikuntaharrastus ja se, 

että sai kyydin harrastuspaikalle. Sen sijaan harrastuspaikkojen kaukainen sijainti ja 

vähäiset harrastusmahdollisuudet vaikeuttivat liikunnan harrastamista. (Haanpää, af 

Ursin & Matarma 2012, 64.) LIITU 2018 -tutkimuksessa se, ettei ohjattua liikuntalajia 

löytynyt kodin läheisyydestä nousi yleisimmäksi harrastamisen esteeksi (Hakanen, 

Myllyniemi & Salasuo 2019, 22). 

 

Lapsuuden liikunnan yhteys aikuisuuden liikunta-aktiivisuuteen 

Pitkittäistutkimuksissa liikunnallinen elämäntapa ja liikunnan harrastaminen 

nuoruudessa ovat ennustaneet liikunnallista elämäntapaa myös aikuisuudessa (Tammelin 

2005, 8; Huotari, Nupponen & Penttinen 2017, 89). Suomessa toteutetun Koululiikunnan 

vaikuttavuus eli KOVA-seurantatutkimuksen avulla selvitettiin kouluiän liikunnan pitkän 

aikavälin vaikutuksia (Huotari, Nupponen & Penttinen 2017, 91). Seuranta 24 vuoden 

ajalta osoitti, että liikuntaharrastuksen monipuolisuus kouluiässä selitti aikuisiällä 

liikuntaharrastukseen osallistumista merkittävästi. Lisäksi aikuisuudessa liikunnan 

harrastamista selittivät kouluiässä koettu liikuntakykyisyys, omakohtainen liikunnan ja 

penkkiurheilun harrastaminen sekä harrastettujen lajien monipuolisuus. (Huotari, 

Nupponen & Penttinen 2017, 90.) KOVA-tutkimuksessa lapsuudessa harrastettujen 

liikuntalajien monipuolisuus ennusti aikuisiän liikuntaharrastuksen monipuolisuutta. 

Kouluiässä harrastettujen lajien määrä vähentyi keskimäärin puolella aikuisuuteen. 

Kestävyyslajit kuten lenkkeily ja pyöräily ja joukkuelajeista pallopelit näyttivät säilyvän 

yleisimmin aikuisuuteen. (Nordvall & Franssila 2017, 32–34.) 

Toisaalta viimeaikainen tutkimus antaa näyttöä siitä, ettei nuoruusiän vähäinen liikunta-

aktiivisuus välttämättä ole myöhemmän liikunta-aktiivisuuden kannalta yhtä ratkaisevaa 

kuin on ajateltu. Takalo (2016) selvitti väitöstutkimuksessaan suomalaisten 

liikuntatottumusten rakentumista lapsuudesta nuoreen aikuisuuteen. Tutkimuksessa 

liikunnan sisällyttäminen osaksi arkea jopa hyvin vähän liikuntaa sisältäneen 

elämänvaiheen jälkeen oli mahdollista. Liikunnan lisääminen myöhemmässä 

elämänvaiheessa kuitenkin näytti edellyttävän sosiaalisen ympäristön tarjoamaa tukea, 
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joka kohtasi nuoren liikuntaan kohdistamat merkitykset ja odotukset. (Takalo 2016, 169–

170.)  

Takalon tutkimuksessa mikään yksittäinen tekijä ei lisännyt tai vähentänyt liikunta-

aktiivisuutta vaan kyse oli useiden tekijöiden summasta. Tutkittavien liikunta-aktiivisuus 

vaihteli lapsuuden ja nuoruuden eri vaiheissa.  Myönteisesti liikunta-aktiivisuuteen 

suomalaisnuorten elämänkulun aikana oli vaikuttanut osallistuminen organisoituun 

liikuntaan lapsuudessa, panostaminen urheiluun ja välimatkaliikunnan tietoinen 

valitseminen. Liikunta-aktiivisuutta vähentäviä tekijöitä olivat sen sijaan opiskelusta 

johtuva ajanpuute liikkumiseen, urheilussa loukkaantuminen, urheilujoukkueen 

hajoaminen sekä kiusatuksi tuleminen. (Takalo 2016, 172–174.) Harrastuspaikkojen on 

LIITU-tutkimuksissa huomattu olevan yleisiä kiusaamisen ympäristöjä. Vuoden 2016 

LIITU -tutkimuksessa liikuntaharrastuksessa koettiin koulun ja internetin jälkeen eniten 

kiusaamista ja syrjintää (Hakanen, Myllyniemi & Salasuo 2019, 47). 

 

3.3 Liikunnan merkitykset, syyt ja esteet 

Jokaisella lapsella ja nuorella on omat syynsä harrastaa tai olla harrastamatta liikuntaa 

(Haanpää, af Ursin & Matarma 2012, 7). Kansallisella tasolla lasten ja nuorten liikunnalle 

antamia merkityksiä, liikkumisen syitä ja esteitä liikunnalle on kartoitettu sekä LIITU-, 

että Vapaa-aikatutkimuksissa. Lisäksi suomalaisten lasten ja nuorten liikkumisen 

merkityksiä on tutkinut esimerkiksi Zacheus (2010) sekä Vanttaja, Tähtinen, Zacheus ja 

Koski (2017). 

 

Liikunnalle annetut merkitykset ja syyt 

Kosken ja Hirvensalon (2019, 67) mukaan liikunnan ja urheilun sosiaalinen maailma on 

kulttuurinen kokonaisuus, jonka voidaan ajatella muodostuvan erilaisista merkityksistä. 

Liikunnan merkityksellä Koski ja Hirvensalo (2019, 67) viittaavat siihen, mitä liikunta 

yksilölle tarkoittaa ja siihen millaisen tärkeysasteen eli merkityksen liikunta yksilön 

elämässä saa. Koski (2004, 190) on kehittänyt käsitteen liikuntasuhde kuvaamaan yksilön 

asennoitumista liikunnan sosiaaliseen maailmaan. Liikuntasuhde on liikuntaan 

kiinnittymisen ja suhtautumisen kokonaisuus. Se rakentuu paitsi yksilön omakohtaisesta 

liikunnan harrastamisesta, myös liikuntakulttuurin eri osa-alueisiin suhtautumisesta ja 

liikunnalle antamista merkityksistä.  Liikuntasuhde ei ole pysyvä, vaan se vaihtelee ja 

muovautuu elämän varrella ja on altis muutoksille. (Koski 2004, 190.)  
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Kotimainen pitkittäistutkimus (Zacheus 2010) osoittaa, että suomalaiset ovat pitäneet 

liikuntaa ja urheilua tärkeänä asiana läpi elämän aina lapsuudesta vanhuuteen. Kaiken 

kaikkiaan tärkeimpiä liikunnan merkityskokonaisuuksia suomalaisille ovat olleet 

sosiaalisuus, terveys ja hyvinvointi sekä rentoutuminen ja fyysisyys. Vähiten tärkeimpiä 

taas miehisyys, yksin puurtaminen, muodikkuus ja kilpailu. Yhteiskunnan ja 

liikuntakulttuurin muutokset heijastuvat siihen minkälaisia merkityksiä liikunnalle ja 

urheilulle annetaan. Zacheus toteaa, että 2000-luvulla terveyden, hyvinvoinnin ja 

rentoutumisen merkitys liikunnassa on saanut lisäarvoa. (Zacheus 2010, 64.) 

Lasten ja nuorten liikuntaan liittämiä merkityksiä selvitettiin LIITU-

tutkimuksessa valmiiksi annettujen vaihtoehtojen avulla. Vuoden 2018 kyselyssä 

liikunnassa tärkeäksi tai erittäin tärkeäksi valittiin listan 34 vaihtoehdon joukosta 

yleisimmin parhaansa yrittäminen, ilo ja hyvän olon saaminen. Lisäksi liikunnassa 

tärkeänä pidettiin: uusien taitojen oppimista ja kehittämistä, terveellisyyttä, yhdessäoloa, 

kunnon kohottamista, onnistumisen elämyksiä, lihasvoiman kasvattamista ja ahkeruutta. 

Kaikista 11–15-vuotiaista vastaajista vain viidesosa piti kilpailua tärkeänä asiana 

liikunnassa. (Koski & Hirvensalo 2019, 67.)  

Liikunnan merkitysten ohella on selvitetty, mikä motivoi lapsia ja nuoria liikkumaan. 

Vapaa-aikatutkimuksessa (2018) lapsilta ja nuorilta kysyttiin syitä siihen, miksi he 

liikkuvat ja harrastavat liikuntaa. Sekä 10–14-vuotiaat, että 14–19-vuotiaat ilmoittivat 

tärkeäksi liikunnan motivaatioksi halun pysyä terveenä ja pysyä kunnossa. Kaikkien 10–

19-vuotiaiden vastauksissa tärkeiksi liikunnan motivaation kannalta valittiin yleisesti: 

liikunnan ilo, itsensä kehittäminen, mahdollisuudet viettää kavereiden kanssa aikaa sekä 

onnistumisen kokemukset. (Zacheus & Saarinen 2019, 97–99.)  

Tutkimuksissa saadut tulokset vahvistavat käsitystä siitä, että tavoitteellisen ja 

suorituskeskeisen toiminnan sijaan lapset haluavat liikunnan olevan hauskaa yhdessä 

tekemistä (Hakanen, Myllyniemi & Salasuo 2019, 42). Nuorten liikuntaan liittyvän 

motivaation osalta Zacheus ja Saarinen (2019, 98) toteavat ”pehmeiden arvojen” 

nousevan etusijalle liikuntaan motivoivana tekijänä. Vapaa-aikatutkimuksessa (2018) 

nuorten vastauksista nousi esille, ettei hampaat irvessä tekeminen ja kilpailu houkuttele 

heitä liikkumaan ja vain harvalla nuorella oli tavoitteena tähdätä huipulle urheilussa. 

Toisaalta vuoden 2018 vastaukset osoittavat myös sen, että yhteiskunnassa vallitseva 

terveyseetos, jossa liikunnan terveysvaikutuksia tuodaan jatkuvasti esille, vaikuttaa 
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lapsiin ja nuoriin. Halu pysyä terveenä ja hyvässä kunnossa nousi jo 10–14-vuotiaiden 

vastauksissa esille liikkumiseen motivoivana tekijänä. Ulkonäköön liittyvät syyt liikkua 

olivat yleisempiä vanhemmilla kuin nuoremmilla vastaajilla. (Zacheus & Saarinen 2019, 

97–99.) 

Liikunnan harrastamisen esteet  

On paljon tekijöitä, jotka voivat kannustaa nuorta harrastamaan liikuntaa. Vastaavasti on 

tekijöitä, jotka voivat heikentää nuoren kiinnostusta liikuntaan ja toimia esteenä liikunnan 

harrastamiselle (Vanttaja, Tähtinen, Zacheus & Koski 2017, 73). Liikunta voi jäädä, jos 

liikuntaa estäviä tekijöitä on liian paljon tai esteet koetaan liian suuriksi (Koski & 

Hirvensalo 2019, 67). Tunnetuimmat syyt lasten ja nuorten vähäiseen liikuntaan liittyvät 

pätevyyden kokemuksiin, perheen vähävaraisuuteen tai työttömyyteen, sosiaalisen 

ympäristön asenteisiin ja liikunnan kanssa kilpaileviin vapaa-ajan toimintoihin (Haanpää, 

af Ursin & Matarma 2012, 62).  

Vapaa-aikatutkimuksessa (2018) kaikkien 10–29-vuotiaiden vastaajien joukosta yleisin 

ilmoitettu syy olla harrastamatta liikuntaa oli se, ettei pidä liikunnasta. Yli puolet heistä, 

jotka eivät harrastaneet liikuntaa ilmoittivat harrastamattomuuden johtuvan ajan 

puutteesta ja kokemuksesta ettei ole liikunnallisesti lahjakas. Lisäksi 

harrastamattomuuden taustalta löytyi kokemus siitä, ettei ole liikunnallisesti lahjakas, 

huonot koululiikuntakokemukset sekä pelko siitä, ettei pärjäisi muiden mukana. 

(Hakanen, Myllyniemi & Salasuo 2019, 22–23.) Noin puolet kaikista vastaajista nimesi 

liian kalliin hinnan esteeksi harrastaa liikuntaa. Viidesosa vastaajista koki kustannusten 

olevan merkittävä este harrastamiselle ja kolmasosa jonkin verran tärkeä syy olla 

harrastamatta liikuntaa. (Hakanen, Myllyniemi & Salasuo 2019, 3.)  

Vuoden 2018 LIITU -tutkimuksessa liikunnan esteiksi valittiin yleisimmin se, ettei 

ohjattua liikuntalajia löytynyt kodin läheisyydestä ja se, että muut harrastukset estivät 

liikunnan harrastamisen. Näiden tekijöiden jälkeen kolmanneksi yleisin este oli 

liikuntaharrastuksen kalleus. (Koski & Hirvensalo 2019, 70.) LIITU 2018 tulosten 

vertaaminen edellisen vuoden 2016 tutkimuksen tuloksiin osoitti, että lapset ja nuoret 

kokivat enemmän esteitä liikkua kuin aikaisemmin. Lisäksi kustannuksista oli 

muodostunut yhä yleisemmin estävä tekijä liikunnalle. (Koski & Hirvensalo 2019, 73–

74.)  
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Liikuntaharrastusten hintojen on huomattu kasvaneen 2000-luvulla merkittävästi 

varsinkin seuraurheilun ja kilpaurheilun osalta. Myös eri liikuntalajien välisissä 

kustannuksissa on huomattu suuria eroja. Kalleimpia liikuntalajeja näyttäisivät olevan 

tanssi, ratsastus, taitoluistelu ja jääkiekko ja edullisempia esimerkiksi uinti ja 

palloilulajeista salibandy ja pesäpallo. (Puronaho 2014, 73.) Seurassa liikunnan 

harrastaminen näyttäisi olevan kallein lapsen liikunnan harrastamisen muoto. Vapaa-

aikatutkimuksessa (2018) seurassa harrastavien 6–14-vuotiaiden lasten vanhemmista 

kolmasosa raportoi kustannusten olevan yli 100 euroa kuussa. Seuran ulkopuolella 

harrastavien lasten vanhemmista sen sijaan 70 % raportoi kustannusten jäävän alle 30 

euroon kuukaudessa. (Hakanen, Myllyniemi & Salasuo 2019, 39.) 

 

3.4 Liikuntaharrastuksen lopettaminen 

Liikunnan vaikutuksia, motiiveja ja merkityksiä on tutkittu melko kattavasti. Sen sijaan 

liikuntaharrastuksen lopettamisen syiden tutkiminen on jäänyt vähemmälle (Huhta & 

Nipuli 2011, 73–75; Crane & Temple 2015, 115–116). Kuvaan seuraavaksi syitä 

liikuntaharrastuksen lopettamiselle olemassa olevan tutkimustiedon valossa. Kotimaassa 

liikuntaharrastuksen lopettamisen syitä on kartoitettu viime vuosien LIITU- 

tutkimuksissa. Lisäksi Suomessa harrastuksen lopettamisen syitä ovat selvittäneet 

Haanpää, af Ursin ja Matarma (2012) ja lopettamisajatuksiin yhteydessä olevia tekijöitä 

Tiirikainen ja Konu (2013). Kansainvälisesti liikuntaharrastuksen lopettamista lukuisten 

tutkimusten valossa ovat kartoittaneet Crane ja Temple (2015).  

 

Termillä drop out tai drop out -ilmiöllä tarkoitetaan nuoruuteen ja usein juuri murrosiän 

kynnykseen ajoittuvaa liikuntaharrastuksen lopettamista (Aira ym. 2013, 14). Huhta ja 

Nipuli (2011, 73) huomauttavat, että drop out -termiä on käytetty eri tavoilla. Joissakin 

yhteyksissä drop out on tarkoittanut jättäytymistä kokonaan urheilusta, mutta toisaalla 

sillä on viitattu vain jostakin lajista luopumiseen (Huhta & Nipuli 2011, 73). Tässä 

tutkielmassa olen kiinnostunut selvittämään urheiluharrastuksen lopettamisen syitä, en 

kokonaan urheilusta luopumista. Omassa tutkielmassani on mukana liikuntaharrastuksen 

lopettaneita nuoria, jotka harrastivat tutkimushetkellä liikuntaa jossakin muodossa 

ohjatusti tai omaehtoisesti. 

 

Aiemmissa tutkimuksissa urheiluharrastuksen lopettamiselle on löytynyt erilaisia syitä, 

joista Crane ja Temple (2015, 114) löysivät viisi päällimmäistä teemaa. Käsillä olevien 
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tutkimusten valossa keskeisiksi teemoiksi nuoren urheiluharrastuksen lopettamiselle 

näyttäytyivät: nautinnon puute, heikko kokemus omasta pätevyydestä, sosiaaliset paineet, 

kilpailevat prioriteetit sekä fyysiset tekijät (Crane & Temple 2015, 114).  

 

Nautinnon puute ja heikko käsitys omasta pätevyydestä olivat Cranen ja Templen (2015, 

121) katsauksessa mukana olleen 43:en tutkimuksen perusteella nuorten yleisimmin 

mainitsemat syyt harrastuksen jättämiselle. “Nautinnon puute” piti sisällään mainintoja 

siitä, ettei harrastuksessa ole hauskaa tai, että siellä on tylsää. Heikot käsitykset omasta 

pätevyydestä puolestaan sisälsivät nuorten mainintoja siitä, etteivät he ole tarpeeksi hyviä 

tai niin hyviä kuin haluaisivat olla tai etteivät he kehity tarpeeksi. Yhteensä nämä kaksi 

tutkimuksissa eniten nousevaa lopettamisen vaikuttavaa teemaa yhdistyivät harrastuksen 

lopettamiseen 26:ssa eri tutkimuksessa. (Crane & Temple 2015, 121–123.)  

 

Nautinnon puute ja heikot pätevyyden kokemukset nousivat myös kotimaisessa 

tutkimuksessa esille liikuntaharrastuksen lopettamisen taustalla ja syynä olla 

harrastamatta liikuntaa. LIITU 2018 -tutkimuksessa noin neljäsosa vastaajista oli 

lopettanut urheiluseurassa harrastamisen. Lopettaneiden lasten ja nuorten joukosta 

tärkeimmät lopettamisen syyt olivat “kyllästyin lajiin”, “en viihtynyt joukkueessa/ 

ryhmässä” sekä “harrastaminen ei ollut tarpeeksi innostavaa”. (Blomqvist ym.  2019, 52–

53.) Aiempien, vuosien 2014 ja 2016 LIITU -tutkimusten tulokset lopettamisen syistä 

ovat yhteneväisiä vuoden 2018 tulosten kanssa. Suomalaisten lasten ja nuorten 

tärkeimmiksi lopettamisen taustatekijöiksi osoittautui myös aiempina vuosina 

kyllästyminen lajiin, se, ettei viihdy joukkueessa tai ryhmässä ja se, ettei harrastus ole 

riittävän hauskaa (Blomqvist, Mononen, Konttinen, Koski & Kokko 2015, 79; Mononen, 

Blomqvist, Koski & Kokko 2016, 27).  

 

Vapaa-aikatutkimuksessa (2018) harrastamattomuuden tärkeimmäksi syyksi nousi 

kokemus siitä, ettei ole liikunnallisesti lahjakas (Hakanen, Myllyniemi & Salasuo 2019, 

23). Tiirikaisen ja Konun (2013, 37) tutkimuksessa kokemukset omasta kyvykkyydestä 

ja se, että tuntee itsensä merkitykselliseksi harrastuksessa, yhdistyivät lasten ja nuorten 

ajatuksiin harrastuksen lopettamisesta. Tiirikainen ja Konu selvittivät 11–17-vuotiaiden 

urheiluseurassa harrastavien suomalaislasten ja -nuorten lopettamisajatuksiin yhteydessä 

olevia tekijöitä. Yli kahden tuhannen määrälliseen tutkimuskyselyyn vastanneen lapsen 

ja nuoren joukosta noin neljäsosa oli viimeisen vuoden aikana miettinyt harrastuksen 
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lopettamista. Lopettamista harkinneet nuoret olivat useammin epävarmoja omasta 

kyvykkyydestään. (Tiirikainen & Konu 2013, 39–41.)  

 

Oman kyvykkyyden kokemisen ohella Tiirikaisen ja Konun tutkimuksessa nuorten 

lopettamisajatukset liittyivät valmentajan ja nuoren välisiin vuorovaikutussuhteisiin sekä 

harrastustoiminnan monipuolisuuteen (Tiirikainen & Konu 2013, 35–37.) Valmentajan 

kannustus ja kiinnostuksen osoittaminen olivat yhteydessä lopettamisajatuksiin siten, että 

lopettamista harkinneet kokivat useammin, ettei heillä ole säännöllistä keskusteluyhteyttä 

valmentajaan ja, että valmentajalle ei ole helppo kertoa asioita (Tiirikainen & Konu 2013, 

39). Harrastustoiminnan vaihtelevuus ja harjoittelun monipuolisuus sen sijaan yhdistyivät 

vähemmän raportoituihin ajatuksiin lopettamisesta. (Tiirikainen & Konu 2013, 41.)  

 

Yhdeksi liikuntaharrastuksen lopettamisen keskeiseksi syyksi näyttäytyi Cranen ja 

Templen (2015, 124) mukaan “kilpailevat prioriteetit”, jolla viitataan muuhun vapaa-ajan 

tekemiseen. LIITU 2018 -tutkimuksessa nuorten yleisesti valitsema syy harrastuksen 

lopettamisen oli vaihtoehto “oli muuta tekemistä” (Blomqvist ym.  2019, 52–53). 

Haanpään, af Ursinin ja Matarman (2012) tutkimuksessa liikuntaharrastuksen 

lopettamisen syiksi mainittiin yleisimmin kiinnostuksen puute ja ajanpuute. Ajanpuute 

johtui usein tilanteesta, jossa liikunnan yhdistäminen koulutyöhön ja vapaa-aikaan 

koettiin haastavaksi. (Haanpää, af Ursin & Matarma 2012, 21.) Vapaa-aikatutkimuksessa 

(2018) ajanpuute oli yksi keskeisin syy olla harrastamatta liikuntaa (Hakanen, 

Myllyniemi & Salasuo 2019, 22). 

 

Aiemmissa tutkimuksissa nuoret ovat raportoineet sekä kotoa, että vertaisilta aiheutuvista 

paineista, jotka vaikuttavat harrastuksen jättämiseen. Paineita aiheutuu esimerkiksi siitä, 

että harrastuksen ohella pystyisi osallistumaan sosiaalisiin tapahtumiin kuten juhliin. 

Vanhempien aiheuttama paine näyttäisi sen sijaan yhdistyvän harrastukseen 

puuttumiseen ja suoritusten kritisoimiseen sekä palkitsemiseen. (Crane & Temple 2015, 

124). Kotimaassa ei ole selvitetty vanhempien tai kavereiden aiheuttaman paineen 

vaikutuksia urheiluharrastuksen lopettamiselle. Kuitenkin LIITU 2018 -tutkimuksessa 

nuoret olivat valinneet yhdeksi syyksi harrastuksen lopettamiselle sen, että “kaverinikin 

lopettivat“ (Blomqvist ym.  2019, 52). 
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Fyysisistä tekijöistä keskeisimmin nuoren harrastuksen lopettamiseen vaikuttaa Cranen 

ja Templen (2015, 124) katsauksen mukaan loukkaantumiset sekä lapsen kypsyminen tai 

aikuistuminen. Kotimaassa tehdyissä tutkimuksissa loukkaantumiset eivät nousseet esille 

nuorten vastauksissa liikunnan harrastamattomuudelle tai harrastuksen lopettamiselle. 

Suomessa liikuntatapaturmat ovat kuitenkin yleisin vammoja aiheuttava tapaturmaluokka 

(Parkkari 2011, 567). Joka vuosi Suomessa tapahtuu yli 330 000 liikuntatapaturmaa, 

joista suurin osa on tapaturmia ja loput rasitusperäisiä vammoja. Suurin 

liikuntavammariski ajoittuu ikävuosiin 15–34, jolloin liikunnan harrastamisen 

intensiteetti on suurinta. (Parkkari 2011, 567–569). Murrosikä voi altistaa 

rasitusvammoille, koska fyysinen kasvu etenee nopeasti (Kujala 2011, 587). Urheilijoilla 

rasitusvammat ovat yleensä seurausta liian suuresta kuormituksesta (Kujala 2011, 585). 

 

Alla olevassa taulukossa on kuvattu kootusti syitä, joita nuorten urheiluharrastuksen 

lopettamiselle (Crane & Temple 2015; LIITU-tutkimukset; Haanpää, af Ursin & Matarma 

2012) ja lopettamisajatuksille (Tiirikainen & Konu 2013) on aiemmissa tutkimuksissa 

löytynyt.  

 

Taulukko 1. Nuorten urheiluharrastuksen lopettamiseen ja lopettamisajatuksiin 

yhteydessä olevat syyt kootusti 

Urheiluharrastuksen lopettamisen syyt Tutkimus 

Nautinnon puute: harrastaminen ei ole 

hauskaa 

Crane & Temple (2015) 

LIITU 2014  

LIITU 2016 

LIITU 2018  

Lajiin kyllästyminen LIITU 2014 

LIITU 2016 

LIITU 2018 

Kokemus heikosta liikunnallisesta 

pätevyydestä 

Crane & Temple (2015) 

Tiirikainen & Konu (2013) 

Kilpailevat prioriteetit: muu vapaa-ajan 

tekeminen 

Crane & Temple (2015) 

Haanpää, af Ursin & Matarma (2012) 

LIITU 2018 
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Ei viihdy joukkueessa tai 

harrastusryhmässä 

LIITU 2014 

LIITU 2016 

LIITU 2018 

Valmentajan ja nuoren välinen 

vuorovaikutussuhde 

Tiirikainen & Konu (2013) 

Sosiaaliset syyt: sosiaalinen paine tai 

kaverit lopettivat 

Crane & Temple (2015) 

LIITU 2014  

LIITU 2016 

LIITU 2018  

Loukkaantuminen Crane & Temple (2015) 
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4 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 

Tämän Pro gradu –tutkielman tavoitteena on selvittää syitä siihen, miksi nuoruusikäinen 

lopettaa liikuntaharrastuksen. Laadullisen tutkimukseni tarkoituksena on ymmärtää 

liikuntaharrastuksen lopettaneita Suomessa asuvia nuoria ja tuoda esiin heidän 

näkökulmiaan lopettamiseen johtaneista syistä. Lisäksi osana tutkielmaa olen 

kiinnostunut kartoittamaan nuorten suhtautumista liikuntaan myöhemmin elämässä. 

  

Tutkimuskysymykseni ovat seuraavat: 

1. Mitä liikunta merkitsee urheiluharrastuksen lopettaneelle nuorelle? 

 

2. Mitä syitä urheiluharrastuksen lopettamisen taustalta löytyy? 

 

3. Miten nuori suhtautuu liikunnan harrastamiseen tulevaisuudessa? 

 

Lähdin etsimään vastauksia tutkimuskysymyksiin kysymällä liikunnasta, urheilun 

harrastamisesta ja harrastuksen lopettamisesta nuorilta itseltään. Tämän tutkielman 

aineistona toimii kymmenen teemahaastattelua, jotka toteutin loka-marraskuussa vuonna 

2020.  
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5 Tutkimuksen toteutus 

Tässä luvussa esittelen tutkimusaineistoni ja kerron tutkielman toteuttamisesta ja 

etenemisestä käytännössä. Avaan ensin tutkimusasetelman, jonka jälkeen siirryn 

esittelemään kohderyhmää, aineistonkeruuta ja viimeiseksi aineiston analyysia.  

 

5.1 Tutkimusasetelma 

Tässä tutkielmassa oli laadullinen tutkimusasetelma. Laadullisessa tutkimuksessa 

tutkitaan yksittäisiä tapauksia ja päätelmien tekeminen on induktiivista: tulokset 

johdetaan yksittäistapausten kautta (Kananen 2017, 36–37). Laadulliselle tutkimukselle 

ominaisesti tutkielman tarkoituksena on jonkin ilmiön tai toiminnan kuvaaminen ja 

ymmärtäminen (Tuomi & Sarajärvi 2018, 98). Tämän tutkielman tarkoituksena oli 

ymmärtää urheiluharrastuksen lopettaneita nuoria. Kiinnostuksen kohteena olivat 

urheiluharrastuksen lopettamisen syyt nuoruudessa ja harrastuksen lopettaneiden nuorten 

ajatukset liikunnasta osana elämää myöhemmin. 

 

5.2 Tutkimuksen kohderyhmä  

Tämän tutkielman kohderyhmänä oli 12–18-vuotiaita urheiluharrastuksen lopettaneita 

nuoria. Tutkittavat valikoituvat harkitusti, koska tutkielman kannalta oli tärkeää, että 

kohderyhmä tiesi tutkittavasta ilmiöstä mahdollisimman paljon (Tuomi & Sarajärvi 2018, 

98). Etsin tutkielmaa varten tutkittaviksi nuoria, jotka olivat harrastaneet säännöllisesti 

jotakin urheilulajia, mutta lopettaneet lajin harrastamisen kuluneen kahden vuoden 

sisällä. Sillä harrastiko nuori tutkielmahetkellä jotakin liikuntalajia ei ollut merkitystä 

tutkimukseen osallistumisen kannalta. Tavoitin tutkittavat nuoret perheeni ja muiden 

tuttavieni kautta. Alun perin tarkoitukseni oli kohdistaa tutkielma yläkouluikäisiin 

nuoriin, mutta sittemmin laajensin ikäryhmää täysi-ikäisyyteen saakka. Lisäksi 

tutkielmassa oli mukana yksi alakoulun 6. luokkalainen. Lopulta tutkielmaani osallistui 

yhteensä kymmenen iältään 12–18-vuotiasta nuorta, jotka olivat lopettaneet jonkin 

urheilulajin harrastamisen. Tutkielmassa mukana olleita liikuntalajeja olivat: nyrkkeily, 

jalkapallo, koripallo, muodostelmaluistelu, rytminen voimistelu, kilpavoimistelu sekä 

ratsastus. Kaikkiaan tutkielmaan osallistui varsin heterogeeninen ryhmä eri ikäisiä ja eri 

liikuntalajeja edustavia nuoria. Kaikki tutkittavat asuivat ja olivat harrastaneet urheilua 

pääkaupunkiseudulla. Nuoren sukupuoli tai sen merkitys liikunnalle ei ollut 

kiinnostukseni kohteena tässä tutkielmassa. Tein tietoisen valinnan, etten tuo tutkittavan 

sukupuolta esille, koska tällä ei ollut tutkielman kannalta merkitystä. 
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Taulukko 2. Tutkittavien taustatiedot 

 

Tutkittava Ikä Laji, jonka nuori oli 

lopettanut 

Liikunnan 

harrastaminen 

haastatteluhetkellä 

H1 14 Nyrkkeily Omaehtoisesti 

H2 15 Ratsastus Ei 

H3 18 Muodostelmaluistelu Ohjatusti 

 ja omaehtoisesti 

H4 14 Rytminen voimistelu Ohjatusti  

ja omaehtoisesti 

H5 12 Jalkapallo Ei 

H6 15 Nyrkkeily Ei 

H7 15 Jalkapallo Ei 

H8 15 Koripallo Omaehtoisesti 

H9 17 Jalkapallo Ohjatusti 

H10 15 Rytminen- ja kilpavoimistelu Ei  

 

5.3 Aineistonkeruu 

Laadullisen tutkimuksen lähtökohtana on pidetty mahdollisimman kokonaisvaltaista 

todellisen elämän kuvaamista (Hirsjävi, Remes & Sajavaara 2000, 152). Laadullisen 

aineiston tiedonkeruussa luotetaan keskusteluun tutkittavien kanssa ja suositaan 

metodeja, joissa tutkittavan ääni ja näkemys pääsevät esille (Hirsjävi, Remes & Sajavaara 

2000, 155). Tässä tutkielmassa käytin aineistonkeruumenetelmänä teemahaastattelua, 

joka on yksi tutkimushaastattelun muodoista. Haastattelu sopii hyvin laadullisen 

tutkimuksen ja myös oman tutkielmani tarkoituksiin, koska menetelmän avulla pyritään 

tuomaan subjektin eli tutkittavan ääni esille. Haastattelussa haastateltavalla on 

mahdollisuus kertoa avoimesti ja vapaasti itseään koskevista asioista. (Hirsjärvi Remes 

& Sajavaara 2000, 192.)  
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Toteutin teemahaastattelut yksilöhaastatteluna. Valitsin haastattelumuodoksi 

yksilöhaastattelun, koska halusin haastatella eri lajitaustoista tulevia ja eri ikäisiä nuoria. 

Tavoitin haastateltavat omien perhetuttavieni sekä työ- ja opiskelukavereideni kautta. 

Otin ensin yhteyttä nuoriin viestillä, jossa kerroin tutkielmastani ja kysyin nuoren 

halukkuutta osallistua tutkimushaastatteluun. Kaikki nuoret, joihin otin yhteyttä halusivat 

osallistua. Tämän jälkeen varmistin tutkimusluvan alaikäisten nuorten huoltajilta 

sähköpostilla tai puhelimitse. Tutkimusluvan saatuani sovin jokaisen nuoren kanssa 

sopivan ajankohdan haastattelulle ja kerroin käytännön järjestelyistä haastattelua tai 

etähaastattelua varten. Haastattelut toteutin vuoden 2020 loka-marraskuun aikana. Kolme 

haastatteluista tapahtui kasvokkain tutkittavan kotona. Loput seitsemän haastattelua tein 

vallitsevan koronatilanteen vuoksi ZOOM-sovelluksella etäyhteyden välityksellä. Tein 

ratkaisun etähaastatteluihin siirtymisestä, koska pahenevan koronatilanteen vuoksi 

halusin välttää ylimääräisiä kontakteja.  

Teemahaastattelua on pidetty niin sanottuna puolistrukturoituna haastattelumenetelmänä. 

Haastattelukysymyksiä ei ole muotoiltu strukturoitujen lomakehaastattelujen tapaan 

tarkasti, mutta haastattelu ei ole myöskään täysin vapaa. Nimensä mukaisesti 

teemahaastattelussa olennaista on haastattelun eteneminen tiettyjen teemojen varassa. 

(Hirsjärvi & Hurme 2000, 47–48.) Omat haastatteluni etenivät karkeasti suunnittelemani 

teemahaastattelurungon (liite 1) mukaisesti. Kuitenkin jokainen haastattelu poikkesi 

toisistaan. Haastattelut etenivät sen mukaan, kuinka paljon ja mitä asioita tutkittava toi 

esille. Hirsjärven ja Hurmeen (2000, 66–67) mukaan teemahaastattelun teemojen tulisikin 

jättää tilaa haastateltavan kokemusmaailman huomioimiselle, koska haastattelun 

tarkoituksena on pyrkiä ymmärtämään ilmiötä tutkittavan maailmasta käsin. 

Teemahaastattelulle luonteenomaisesti vasta haastattelutilanteessa tarkennetaan teema-

alueita ja esitetään kohdennettuja kysymyksiä teemoista. Teema-alueiden pohjalta 

keskustelua voidaan jatkaa ja syventää tutkimusintressien ja haastateltavien edellytysten 

ja kiinnostuksen varassa. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 66–67.)  

 

Toteuttamieni haastatteluiden erilaisuus näkyi myös haastattelujen kestossa, joka vaihteli 

reilusta 10 minuutista noin 20 minuuttiin. Enemmistö haastateltavista oli puheliaita ja he 

kertoivat entisestä harrastuksestaan kattavasti ja toivat itse esiin asioita 

haastatteluteemoihin liittyen. Muutama haastateltava oli melko vähäsanainen, jolloin 

esitin haastatteluiden aikana enemmän lisäkysymyksiä ja pyysin haastateltavia 



 

26 
 

tarkentamaan vastauksia ja kertomaan halutessaan aiheesta lisää. Kaiken kaikkiaan 

toteuttamani teemahaastattelut onnistuivat hyvin sekä kasvokkain, että etänä tehtyinä. 

Kaikissa haastatteluissa tilat ja tilanteet olivat rauhallisia ja haastattelut sujuivat ilman 

keskeytyksiä. Etähaastatteluissa äänentoisto ja kuvanlaatu olivat hyviä eikä haastattelujen 

aikana tullut teknisiä ongelmia. Olin pyytänyt kaikkia haastateltavia, että 

haastattelutilanteeseen olisi varattu hiljainen rauhallinen tila. Kaikki toteutetut 

haastattelut nauhoitettiin.  

 

5.4 Aineiston analyysi  

Valitsin aineiston analyysimenetelmäksi sisällönanalyysin. Sisällönanalyysi on 

tekstianalyysiä, jonka tarkoituksena on etsiä merkityksiä tekstistä (Tuomi & Sarajärvi 

2018, 117). Yleisesti sisällönanalyysista on erotettu kolme erilaista analyysimuotoa, joita 

ovat teorialähtöinen, aineistolähtöinen ja teoriaohjaava sisällönanalyysi (Tuomi & 

Sarajärvi 2018, 121). Tuomen ja Sarajärven (2018, 112) mukaan eri analyysimuodot 

eroavat toisistaan erilaisten päättelyprosessien kautta. Teorialähtöinen analyysi on 

yhdistetty deduktiiviseen ajatteluun, sillä tässä analyysi perustuu johonkin tiettyyn 

teoriaan tai malliin (Tuomi & Sarajärvi 2018, 110). Aineistolähtöinen analyysi on sen 

sijaan yhdistetty induktiiviseen ajatteluun. Analyysin ideana on teorianluominen 

aineistosta käsin ilman aiemman teoriatiedon huomioon ottamista. Käytännössä 

aineistolähtöistä analyysiä on pidetty haastavana toteuttaa, koska täysin objektiivisten 

havaintojen tekemisen ajatellaan olevan mahdotonta. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 108–

109.)  

 

Erilaisista analyysitavoista, valitsin tässä tutkielmassa käytettäväksi teoriaohjaavan 

(Tuomi & Sarajärvi 2018) tai toiselta nimeltään teoriasidonnaisen (Eskola 2018) 

sisällönanalyysin, joka sijoittuu teorialähtöisen ja aineistolähtöisen analyysin välille. 

Lähtökohtaisesti teoriaohjaava sisällönanalyysi etenee aineiston ehdoilla, mutta 

analyysissa on tarkoitus ottaa huomioon ilmiöstä jo tiedossa oleva teoria (Tuomi & 

Sarajärvi 2018, 133).  Eskola (2018, 213) nimittää analyysitapaa, jossa analyysi kytketään 

väljästi olemassa olevaan teoriaan, teoriasidonnaiseksi sisällönanalyysiksi. Eskolan 

(2018, 214) mukaan olemassa oleva teoria ja käsitteet voidaan ajatella tulkintakehyksinä, 

joiden kautta aineistoa tarkastellaan. Aineistoa ja sitä kautta tutkittavaa ilmiötä on 

tarkoitus analysoida teoreettinen viitekehys huomioiden, mutta analyysi ei pohjaudu 

tiettyyn teoriaan tai malliin. (Eskola 2018, 214.)   
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Sisällönanalyysiin on kohdistettu myös kritiikkiä. Salo (2015, 166) esittää, että 

sisällönanalyysia käytettäessä varsinainen analyysi on vaarassa jäädä luokittelun ja 

uudelleen järjestämisen tasolle, jolloin tutkijan oma tulkinta jää puuttumaan (Salo 2015, 

166). Ruusuvuori, Nikander ja Hyvärinen (2010, 19) nostavat esille termin ”temaattinen 

analyysi”, jota varsinkin kansainvälisessä tutkimuskirjallisuudessa käytetään rinnakkain 

sisällönanalyysin kanssa. Temaattinen analyysi viittaa kuitenkin vasta aineiston 

luokitteluvaiheeseen. Luokittelu voi olla tarpeellista, kun aineistosta lähdetään tekemään 

raaka-analyysiä, mutta varsinaiseen analyysin lopputulokseksi luokittelu ei riitä. 

(Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen 2010, 19.) Analyysin eri vaiheissa koetin huolehtia 

siitä, ettei oma analyysini jää luokittelun tasolle. Mietin jo analyysin alkuvaiheilla, 

minkälaisia tulkintoja nuorten vastaukset minulle antavat ja miten nämä tulkinnat 

yhdistyvät aiempiin jo olemassa oleviin tutkimuksiin. Eskolan (2018, 220–221) mukaan 

analyysivaiheessa tutkijan tehtävä on esittää aineistosta omat tulkintansa teoriaan ja 

pohdintoihin kytkien (Eskola 2018, 220–221). 

Lähdin tutustumaan aineistooni litteroimalla eli purkamalla nauhoitetun aineiston 

tekstimuotoon. Litteroinnin tarkkuus voidaan suhteuttaa omaan tutkimukseen ja sen 

intresseihin sopivaksi (Ruusuvuori Nikander & Hyvärinen 2010, 13–14). Vaikka 

litterointi voi olla työlästä ja viedä paljon aikaa, sen avulla tutkija pääsee käsiksi omaan 

aineistoon (Eskola 2018, 209). Omat nauhoitetut haastatteluaineistoni olivat kestoltaan 

melko lyhyitä, joten päätin purkaa nauhoitukset sanasta sanaan tekstimuotoon.  

Varsinainen analyysi ja tulkintojen tekeminen vaatii huolellista omaan aineistoon 

tutustumista ja useita lukukertoja (Eskola 2018, 220). Kun olin lukenut litteroidun 

aineistoni muutaman kerran, aloin hahmottelemaan aineistoa teemoittain ja 

luokittelemaan aineistoa ja tekemään aineistooni merkintöjä. Näiden vaiheiden avulla 

pyrin aineiston tiivistämiseen ja tutkielman kannalta olennaisen tiedon löytämiseen. 

Sisällönanalyysin tarkoituksena on tiivistää aineisto niin, että tutkielman kannalta 

olennainen informaatio nousee esiin (Eskola 2018, 220–221).  

 

Aineistoni pääteemat muodostuivat teemahaastattelurungon kolmesta teemasta (liite 1), 

joita olivat: urheiluharrastuksen rooli nuoren elämässä, urheiluharrastuksen lopettaminen 

ja liikunta tulevaisuudessa. Alaluokat muodostuivat haastatteluissa nuorten yleisesti esille 
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tuomista asioista. Alaluokkien alle muodostui sisältöjä, jotka nimesin sen mukaan, mitä 

kyseiseen alaluokkaan liittyi nuorten vastauksissa.  

 

Taulukko 3. Esimerkki aineiston luokittelusta 

 

Alaluokka Alkuperäinen ilmaus Pelkistetty ilmaus Sisällöt 

Kilpailevat 

prioriteetit: 

muu vapaa-

ajan 

tekeminen 

 

H3: ”Just se et se 

(harrastaminen) vie aika 

paljon aikaa. Et pitää 

osata vähän sillee niinku 

aikatauluttaa koulujuttuja 

ja luisteluu ja sit et on 

kuiteski vähän vapaa-

aikaaki.” 

Kokemus siitä, että 

harrastaminen vie 

paljon aikaa. 

Ajanhallinta 

 

Koulu 

 

Vapaa-aika 

Negatiiviset 

kokemukset  

H4:”Siel meijän ryhmäs 

oli yks, jota meijän 

valmentaja vaan 

kokoajan katto et se ei 

panostanu muihin. Ja 

sitte se oli tosi epätasasta 

meille muille niin sitte me 

ei haluttu.. Tai siel oli 

monta, jotka sit lopetti.” 

Negatiiviset 

kokemukset 

valmentajan 

toiminnasta ja 

valmennuksesta. 

Valmentaja  

 

Valmennus 

 

Harrastusilmapiiri 
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6 Tutkimustulokset ja niiden tulkintaa 

Teoriasidonnaisen analyysin lopuksi kirjoitetaan auki analyysivaiheiden tärkeimmät ja 

mielenkiintoisimmat kohdat (Eskola 2018, 223). Tässä luvussa esittelen ja analysoin 

teemahaastettujen avulla saatuja vastauksia tutkimuskysymyksiin eli tutkielmani 

tuloksia. Keskeisten tulosten esittelyssä olen jakanut kappaleet teemahaastattelun 

teemojen mukaan. Kuvaan nuorten liikunnan harrastamista ja liikuntaharrastuksen 

lopettamisen syitä sekä tutkimuskysymysten, että olemassa olevan teoriatiedon valossa. 

Tulosten esittämisen apuna käytän tekstikatkelmia, jotka ovat poimintoja 

haastatteluaineistosta. Tekstikatkelmien edessä olevat kirjain-numeroyhdistelmät H1-

H10 viittaavat haastateltaviin nuoriin. Lyhenne T viittaa minuun eli tutkielman ja 

haastatteluiden tekijään. Alla oleva taulukko kuvastaa keskeisten tutkimustulosten 

luokittelua. 

Taulukko 4. Tutkimustulosten luokittelu 

Teema Alaluokka Sisällöt 
Urheiluharrastuksen rooli 

nuoren elämässä 

Harjoittelumäärät ja 

harrastukseen liittyvät 

tavoitteet 

 

 

Liikunnan merkitykset 

 

 

kilpataso vs. harrastetaso 

 

halu kehittyä, halu menestyä 

 

ilo, hauskuus,  

kehittyminen, 

onnistumisen kokemukset,  

joukkue, kaverit, ajanvietto 

Urheiluharrastuksen 

lopettamisen syyt 

Kilpailevat prioriteetit: muu 

vapaa-ajan tekeminen 

 

Ei löydy sopivaa joukkuetta 

tai seuraa 

 

Nautinnon puute: 

harrastuksessa ei ole enää 

hauskaa 

 

Negatiiviset kokemukset  

 

 

 

Harrastusmotivaation lasku 

 

 

Muut 

ajanhallinta, koulu, vapaa-

aika, kaverit 

 

harrastuspaikan sijainti,  

ikä- ja tasoryhmät 

 

hauskuus, motivaation lasku 

 

 

valmentaja, valmennus, 

harrastusilmapiiri, 

kiusaaminen 

 

motivaation lasku, nautinnon 

puute, kilpailu, negatiiviset 

kokemukset, muu vapaa-ajan 

tekeminen 

loukkaantuminen, 

halu vaihtaa lajia 

Liikunta tulevaisuudessa Liikunnan merkitysten 

muuttuminen nuoruudessa 

 

 

Lajit 

tekemisen vapaus, rentous, 

tavoitteet, kilpailullisuus 

 

yksilölajit, omaehtoinen 

liikunnan harrastaminen 
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6.1 Urheiluharrastuksen rooli nuoren elämässä 

Ensimmäinen tutkimuskysymykseni oli Mitä liikunta merkitsee urheiluharrastuksen 

lopettaneelle nuorelle? Tarkoitukseni oli selvittää mitä merkityksiä nuoret liikunnalle 

antavat ja miksi he ovat harrastaneet tai harrastavat yhä liikuntaa. Vastauksia tähän 

kysymykseen lähdin etsimään kysymällä nuorilta liikuntaharrastuksen parhaista puolista 

ja niistä syistä miksi nuori oli harrastanut tiettyä lajia ja aloittanut harrastamisen. Lisäksi 

kysyin nuorilta, oliko jotakin mitä he entisessä lajissaan kaipasivat. Kokonaiskuvan 

muodostamiseksi kartoitin aluksi nuorten harrastus- ja lajitaustoja ja urheiluharrastukseen 

kulutettua aikaa.  

 

Harjoittelumäärät ja harrastukseen liittyvät tavoitteet 

Tutkielmaani osallistuneiden nuorten aiemmin harrastamat urheilulajit olivat keskenään 

erilaisia (ks. taulukko 2). Myös harrastukseen liittyvät tavoitteet ja harjoittelumäärät 

erosivat haastateltavilla toisistaan. Kilpaurheilua harrastaneet nuoret kertoivat 

halunneensa edistyä ja kehittyä entisessä lajissaan. Omassa lajissaan kilpailleet nuoret 

toivat esiin myös halun menestyä omassa tasoryhmässä tai sarjassa. Harrastetasolla 

muutaman kerran viikossa harrastavat nuoret puolestaan kertoivat, ettei heillä ollut 

kilpailullisia tavoitteita oman entisen urheilulajin tai harrastuksen suhteen. 

 

Eniten aikaa urheiluharrastukseen oli mennyt omassa lajissaan kilpailevilla ja korkealla 

tasolla olevilla nuorilla, jotka harjoittelivat lähes joka päivä. Haastattelemani entinen 

kilpaurheilija kertoi harjoitelleensa kahdeksan kertaa viikossa, kun hänellä oli ollut myös 

aamuisin harjoituksia ennen koulua. Kilpaurheilijoilla ja korkealla tasolla olevilla nuorilla 

urheiluharrastukseen liittyi harjoitusten lisäksi leirejä, pelejä tai kilpailuja, jotka 

ajoittuivat usein viikonloppuihin. Viikonloppuisin joidenkin lajien harjoitukset saattoivat 

kestää jopa 6–8 tuntia. Kilpaurheilijoilla urheiluharrastukseen oli kuulunut päälajin 

harjoitusten lisäksi oheisharjoittelua. Arkisin harjoitusten kesto vaihteli korkealla tasolla 

olevilla urheilijoilla kahdesta neljään tuntiin. Harrastetasolla harrastavilla nuorilla 

harjoituksia oli nuorten mukaan noin 2–4 kertaa viikossa ja harjoitukset kestivät yleensä 

tunnista kahteen.  

 

Etenkin entisten kilpaurheilijoiden harrastukseen liittyvät harjoittelumäärät osoittavat, 

että urheiluharrastus oli vienyt suuren osan nuoren arjen valveillaoloajasta. 

Haastatteluissa nuoret kertoivat, että harjoittelumäärät olivat kasvaneet viimeisinä 
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harrastusvuosina. Myös aiemmissa tutkimuksissa (LIITU 2018) on osoitettu nuorten 

urheiluharrastusten harjoittelumäärien kasvavan iän myötä (Blomqvist ym. 2019, 51). 

Aineiston perusteella vaikuttaa siltä, että urheiluharrastukseen liittyvä harjoittelu 

vakavoituu jo varhaisessa vaiheessa. Vaikka haastattelemani nuoret kertoivat itse 

halunneensa kehittyä ja menestyä lajissaan, herää kysymys aiheuttaako urheiluharrastus 

jo lapsuusiällä painetta menestymisestä. Myöhemmissä tulosten esittelyn vaiheissa käy 

ilmi, että harrastukseen kuluva aika ja harrastukseen liittyvä kilpailullisuus olivat syitä 

harrastusmotivaation laskuun ja nuorten lopettamispäätöksiin. 

 

Liikunnan merkitykset 

Tutkielmassani mukana olleiden nuorten liikunnan harrastamisen syihin liittyi samoja 

syitä, joita aiemmissa tutkimuksissa on noussut esiin. Aiemmissa tutkimuksissa lasten ja 

nuorten liikuntaan liittyvään motivaatioon on yhdistynyt liikunnan ilo, mahdollisuudet 

viettää kavereiden kanssa aikaa, onnistumisen kokemukset ja itsensä kehittäminen 

(Zacheus & Saarinen 2019, 97–99). Omassa tutkielmassani nuorten tärkeimpiä syitä 

harrastaa liikuntaa olivat: ilo ja hauskuus, kehittyminen, onnistumisen kokemukset, 

joukkue, ryhmä ja kaverit. Lisäksi liikunnan ja sen harrastamisen syihin liittyi 

tutkielmassani liikunnan merkitys ajanviettotapana. Vastaukset osoittivat, että nuorten 

liikuntaan liittämät merkitykset olivat muuttuneet jonkin verran lapsuudesta nuoruuteen 

kasvun myötä. Liikunnan merkitysten muuttumista nuoruudessa tarkastelen erikseen 

luvussa 6.3. 

 

Ilo ja hauskuus  

Liikuntaharrastukseen ja liikunnan harrastamiseen liittyvä ilo ja hauskuus nousivat 

useissa haastatteluissa esille, kun kysyin nuorilta syitä liikunnan harrastamiselle. Nuoret 

kertoivat viihtyneensä oman entisen lajinsa parissa ja, että harjoituksissa oli ollut hauskaa. 

Myös lajin parhaisiin puoliin liittyi se, että harrastaminen ja harjoittelu oli kivaa. Saamani 

vastaukset saavat tukea aiemmista tutkimustuloksista, jotka osoittavat, että hauskuus ja 

yhdessä tekeminen ovat nuorille liikunnassa tärkeitä (Hakanen, Myllyniemi & Salasuo 

2019, 42).   

 

Tutkielmassani nuorten entiseen urheiluharrastukseen liittynyt ilo ja nautinto nousi esille 

myös siinä, miten nuoret kuvasivat entistä lajiansa lopettamisen jälkeen. Muutama 

haastateltava kertoi ikävöivänsä entistä lajiaan. Yksi nuori kertoi aloittaneensa oman 
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entisen lajinsa valmentamisen, jonka kautta laji oli yhä osa hänen elämäänsä. Toinen 

nuori kertoi, että haluaisi pitää entisen lajinsa eli ratsastuksen osana elämäänsä myös 

tulevaisuudessa. Haastattelukatkelma osoittaa, että entinen harrastus oli nuorelle yhä 

merkityksellinen ja iloa tuova asia.  

 

T: ”Uskotko, että tulevaisuudessa tuut harrastamaan ratsastusta tai jotakin 

muuta liikuntalajia?” 

 

H2: ”No kyl mä varmaan ainakin tota ratsastust niinku viel yritän jollain taval 

sillee jatkaa ja saada pidettyy mun elämäs. Niinku sillee et käy siel talleilla tai 

sitte just ottaa yksityistuntei tai tällee satunnaisesti sillon tällön käy.” 

 

Kehittyminen ja onnistumisen kokemukset  

Kehittyminen omassa lajissa nousi aikaisemmin kilpatasolla urheilua harrastaneiden 

nuorten haastatteluissa esille. Kilpaurheilua harrastaneet kertoivat halunneensa edistyä ja 

kehittyä lajissaan ja kertoivat, että oman kehityksen näkeminen oli motivoinut heitä 

harjoitteluun. Yksi haastateltava kertoi omissa tavoitteissa onnistumisen olleen entisen 

lajinsa parhaita puolia. Myös nuorten harrastuksen lopettamisen syihin liittyi kokemus 

siitä, ettei pystynyt enää kehittymään tai edistymään omassa lajissa tai sarjassaan.  

 

Vaikka omassa lajissa kehittyminen ja onnistumisen kokemukset oli koettu 

merkitykselliseksi, nuorten kuvatessa urheilun merkityksiä, nousivat muut asiat 

keskeisemmin esille. Kehittymistä yleisemmin nuoret kuvasivat harrastamiseen itsessään 

liittyviä muistoja ja kokemuksia. Onnistumiskokemukset, joista nuoret kertoivat, olivat 

yhteisöllisesti ryhmän tai joukkueen kesken jaettuja.  

 

Joukkue, ryhmä ja kaverit 

Haastatteluissa moni nuori kertoi aloittaneensa lajin harrastamisen yhden tai useamman 

kaverinsa kanssa yhdessä tai kiinnostuneensa lajista, koska kaveri harrasti tätä lajia. 

Urheiluharrastuksen aloittamisen kannalta kavereiden merkitys oli ollut joillekin jopa 

ratkaiseva tekijä, kuten seuraava haastattelukatkelma osoittaa. 

 

T: ”Minkä takia sä alotit lajin alun perin?” 
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H7: ”Oikeestaan kavereitten takii eikä siinä mitään muuta syytä ollukaan. Mut 

siitä se sit lähti.” 

 

Joukkuelajien suosiota lasten ja nuorten keskuudessa on selitetty joukkuelajeihin 

kuuluvan sosiaalisuuden ja leikillisyyden kautta (Piispa 2013, 6). Tutkielmani tuloksena, 

kavereiden ohella joukkue tai ryhmä oli ollut nuorille tärkeä osa harrastusta. Kaverit ja 

ryhmä nimettiin urheiluharrastuksen parhaisiin puoliin ja kavereiden näkeminen, joukkue 

ja ”tiimihenki” kuten yksi nuori kuvasi, osoittautuivat asioiksi, joita nuoret entisessä 

harrastuksessaan kaipasivat.  

 

H3: ”No ehkä yks parhaita (puolia lajin harrastamisessa) oli just se et oli niinku 

semmonen yhtenäinen joukkue ja kavereita ja kuulu johonki porukkaan ja oli 

niinku tosi paljon kavereit ja se oli kivaa nähä niit tosi usein.” 

 

Myös erilaiset yhdessä koetut kokemukset ja muistot liittyivät olennaisesti harrastuksen 

parhaisiin puoliin. Nuoret kertoivat lajiin kuuluneista leireistä ja kilpailu- sekä 

pelimatkoista. Yhteisiä harrastusaikoja ja harrastukseen liittyviä kokemuksia nuoret 

muistelivat ilolla, ja ne olivat jääneet nuorille mieleen.  

 

H10: ”No siis parhaita puolii oli kaikki kisamatkat ja kaikki kokemukset, mitä 

niist sai ja kaikki leirit ulkomailla ja just kaikki niinku joukkueen yhteiset tai 

meijän ryhmän yhteiset ajat”. 

 

Haastatteluissa kävi ilmi, että kaverit ja joukkue tai ryhmä olivat vaikuttaneet nuorten 

liikuntaharrastukseen merkittävästi. Kuten omassa tutkielmassani, myös aiemmissa 

tutkimuksissa kavereilla on osoitettu olevan selkeä vaikutus nuoren 

liikuntakiinnostukseen ja liikunnan harrastamiseen (Haanpää, af Ursin & Matarma 2012; 

Tammelin 2008; Palomäki, Huotari & Kokko 2017; Vanttaja ym. 2017). Nuoruusiässä 

vertaisten seura ja ryhmään kuuluminen ovatkin luontaisia tarpeita ja kehityksen kannalta 

olennaisia. Ikätovereista koostuva ryhmä voi tukea nuoruuden kehitystehtäviä eli 

vanhemmista irtautumista ja oman identiteetin löytämistä. Ryhmässä nuori voi ilmaista 

itseään ja kokea yhteenkuuluvuutta. (Aalberg & Siimes 2010, 71–73.) Liikuntaharrastus 

voi tarjota mahdollisuuksia kaverisuhteiden ylläpitoon ja muodostamiseen sekä omaan 
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liikuntaryhmään liittyvään yhteenkuuluvuuden tunteiden kokemiseen (Vanttaja ym. 

2017, 44).  

 

Muut 

Muutamissa haastatteluissa nousi esille harrastuksen merkitys vapaa-ajanviettotapana. 

Yksi haastateltava kuvasi harrastuksen parhaisiin puoliin liittyneen sen, että saa ajatukset 

muualle koulusta ja muusta elämästä.  

 

T: ”Mitkä oli ratsastuksen parhaita puolia? Voit omin sanoin kertoa”.  

 

H2: ”No varmaan just ne kaverit ja sitte tutut hevoset.. ja sit varmaan myös se, 

että siel tallilla sai aina muuta tekemistä et sillon vähän unohti kaiken, mikä 

menee esimerkiks koulussa ja muual elämässä. Ku meni sinne ja sit oli niin paljon 

koko ajan niinku tekemistä ni sit unohti vaan kaiken muun.” 

 

Toinen haastateltava pohti, että urheiluharrastus oli ollut järkevä ajanviettotapa hänelle. 

 

T: ”Minkä takia alotit alun perin koriksen?” 

 

H8: ”No ei ollu oikee mitään tekemistä vapaa-ajalla. Et sit pääs niinku harrastaa 

jotain.”..”Toki ois saanu olla ylimäärästä vapaa-aikaa. Mut ei sit menny tekee 

mitää tyhmää.” 

 

Yhteenveto  

Tutkielmani tuloksena urheiluharrastuksella oli ollut tärkeä rooli nuorten arjessa. Etenkin 

kilpaurheilijoilla harjoitteluun oli kulunut paljon aikaa päivä- ja viikkotasolla. Nuorten 

vastaukset osoittivat, että harjoittelumäärät olivat kasvaneet ja urheiluharrastus oli 

”vakavoitunut” jo nuorella iällä. Entisten kilpaurheilijoiden tavoitteet erosivat 

harrastetasolla harjoittelevien tavoitteista. Entiset kilpaurheilijat toivat esiin halun edistyä 

ja menestyä, kun taas harrastetasolla harrastavilla entiseen urheiluharrastukseen ei ollut 

liittynyt kilpailullisia tavoitteita. Entisellä harrastuksella oli ollut erilaisia merkityksiä 

nuorille. Urheiluharrastus oli aloitettu ja harrastusta jatkettu varsinkin harrastukseen 

liittyvän ilon ja hauskuuden sekä kavereiden takia. Kavereiden, ryhmän ja joukkueen 

merkitys painottui myös nuorten vastauksissa entisen urheiluharrastuksen parhaista 
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puolista. Joukkueen kanssa yhdessä koetut hetket ja muistot osoittautuivat hyvin 

olennaiseksi osaksi urheiluharrastusta. Tutkielmani tulokset vahvistavat käsitystä siitä, 

että urheiluharrastus voi tarjota nuorelle mielekkään vapaa-ajanviettotavan. Parhaillaan 

urheiluharrastus voi tukea tervettä kasvua ja kehitystä, edistää hyvinvointia, antaa iloa ja 

sisältöä elämään ja auttaa nuorta jaksamaan arjessa.  

 

6.2 Urheiluharrastuksen lopettamisen syyt  

Tämän tutkielman pääpaino oli selvittää syitä urheiluharrastuksen lopettamiselle 

nuoruusiässä ja ymmärtää ilmiötä. Toinen tutkimuskysymykseni oli: Mitä syitä 

urheiluharrastuksen lopettamisen taustalta löytyy? Ymmärtääkseni urheiluharrastuksen 

lopettamisen taustoja ja syitä, annoin nuorille tilaisuuden kertoa vapaasti entisestä 

harrastuksestaan ja harrastukseen mahdollisesti liittyneistä huonoista puolista sekä 

harrastuksen lopettamisesta.  

 

Kilpailevat prioriteetit ja muu vapaa-ajan tekeminen  

Tutkielmassani yksi myös aiemmissa tutkimuksissa (Crane & Temple 2015; Haanpää, af 

Ursin & Matarma 2012; LIITU 2018; Vapaa-aikatutkimus 2018) saatu syy 

urheiluharrastuksen lopettamiselle oli: kilpailevat prioriteetit ja muu vapaa-ajan 

tekeminen. Haastatteluissani nuoret kertoivat harrastuksen vieneen liikaa aikaa, mikä oli 

yhtenä syynä urheiluharrastuksen lopettamiselle. ”Vei liikaa aikaa” oli yleinen nuorilta 

saamani vastaus, kun kysyin entiseen harrastukseen mahdollisesti liittyneistä huonoista 

puolista. Nuoret kertoivat, että harrastukseen käytetty aika oli pois muusta vapaa-ajasta 

ja kavereiden kanssa vietetystä ajasta sekä opiskelusta. Nuoret halusivat käyttää vapaa-

aikaansa muuhunkin kuin harrastamiseen, kuten seuraava haastattelukatkelma osoittaa. 

 

T: ”Onks tällä hetkellä jotain mitä sä kaipaat koriksessa tai sen 

harrastamisessa?” 

 

H8: ”Noo eipä sillee oikeestaan. Et kyl välil on sillee et miettii et mä oisin päässy 

paljon korkeemmallekki tasolle. Et oisin päässy Suomen maajoukkueeseen, mut 

no tuli kaverit sit vähä tärkeemmäks ja koulu.” 

 

Edellinen haastattelukatkelma antaa syytä miettiä kahta asiaa. Ensinäkin vaikuttaa siltä, 

että nuoruudessa erilaiset vapaa-ajanviettotavat ja kiinnostuksen kohteet voivat saada 
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urheilua suuremman merkityksen. Kuten haastateltava kertoo, kaverit menivät 

tavoitteellisen ja paljon aikaa sekä panostusta vaativan urheiluharrastuksen edelle. Toinen 

seikka, joka haastattelukatkelmasta nousee esille, on nuoren valinta opintojen sekä 

urheilun väliltä. Tutkimustulokset (mm. Vapaa-aikatutkimus 2018) osoittavat, että 

urheilussa huipulle tähtääminen on tärkeää vain pienelle osalle nuorista (Zacheus & 

Saarinen 2019, 97). Huippu-urheilu on nähty vaikeaksi yhdistää muuhun elämään kuten 

opiskeluun ja töihin (Piispa 2013, 7). Jossain kohtaa nuoruudessa tulee väistämättä eteen 

tilanne, jossa nuori alkaa tekemään valintoja tulevaisuutta ajatellen. 

Haastattelukatkelman nuori oli tehnyt tietoisen valinnan, että haluaa panostaa opiskeluun 

enemmän kuin urheiluun. Oli kuitenkin yllättävää huomata, että tulevaisuuden valintojen 

pohtiminen oli alkanut jo yläkouluiässä.  

 

Nautinnon puute: harrastuksessa ei ole enää hauskaa 

Nautinnon puute ja se, ettei harrastuksessa ole hauskaa osoittautuivat myös omassa 

tutkielmassani syyksi urheiluharrastuksen lopettamiselle. Nämä syyt ovat aiemmissakin 

tutkimuksissa (Crane & Temple 2015; LIITU-tutkimukset) olleet nuorten raportoimia 

syitä lopettaa urheiluharrastus.  

 

Osalle tutkielmassani mukana olleista hauskuuden katoaminen harrastamisesta oli ollut 

päällimmäinen syy harrastuksen lopettamiseen.  

 

T:” Mikä oli sulla päällimmäinen syy lopettaa?” 

 

H9: ”No sit se ei ollu enää niin hauskaa niinku oli enne. en tykänny.. kiinnostus 

lähti vaa jotenki.”  

 

Vaikka useissa haastatteluissa hauskuuden puute tuli esille, nuorten oli vaikea selittää, 

mistä kadonnut ilo harrastusta tai harrastamista kohtaan johtui. Yksi nuori kertoi, ettei 

harjoituksissa ollut enää kivaa, koska hän joutui harrastamaan itseään heikompitasoisten 

ryhmässä.  

 

T: ”Mikä oli sun mielestä päällimmäinen syy siihen, että harrastus jäi?” 
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H1: ”No just varmaan se et se ei ollu enää kivaa, ku joutu olee jotain huonompi 

tasosii tai sitte jotain parempitasosii aikuisia vastaan.” 

 

Edellisen haastattelukatkelman nuorella lopettamisen syihin liittyi nautinnon puutteen 

lisäksi se, ettei hänelle löytynyt sopivaa joukkuetta tai seuraa.  

 

Ei löydy sopivaa joukkuetta tai seuraa 

Kuten edellisessä kappaleessa käy ilmi, tutkielmassani yhdeksi syyksi 

urheiluharrastuksen lopettamiselle osoittautui se, ettei löydy sopivaa joukkuetta tai 

seuraa. Tämä syy kävi ilmi, kun haastateltavat kertoivat, etteivät voineet jatkaa 

harrastamista, koska heille ei löytynyt sopivaa seuraa tai sopivan tasoista joukkuetta. 

Entinen nyrkkeilijä kertoi, ettei pystynyt enää ottelemaan, koska sopivan tasoisia oman 

ikäryhmän vastustajia ei löytynyt. Entinen jalkapalloilija taas kertoi lopettamisen 

päällimmäiseksi syyksi sen, ettei hänen taitotasoaan vastaavaa joukkuetta löytynyt. 

 

H7: ”No mä lopetin sen oikeestaan sen takii ku mä olin liian hyvä siinä mun 

ikäsessä jengissä. Mut siirrettiin sitte vanhempiin ja sitte mä en pärjänny siellä 

enkä mä halunnu enää vaihtaa sinne mun ikäsii. Siinä on tavallaa se koko syy 

miks mä lopetin.” 

 

Tutkielmassani esiin noussut tieto siitä, että harrastuksen lopettaminen johtui sopivan 

harrastusryhmän puutteesta antaa syytä miettiä nuorille suunnattua 

urheiluharrastustoimintaa laajemmin. Vaikka kaikki haastattelemani nuoret asuivat 

pääkaupunkiseudulla, ei kaikille silti löytynyt sopivaa harrastusryhmää. On mahdollista, 

että sopivan harrastusryhmän puute olisi noussut tutkielmassani keskeisemmin esille, 

mikäli mukana olisi ollut pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuvia nuoria. 

Liikuntapalveluiden tarjoamisessa on huomattu isoja eroja eri kuntien välillä (Koski & 

Mäenpää 2018, 86). Aiemmissa tutkimuksissa vähäiset harrastusmahdollisuudet on 

koettu liikunnan harrastamista vaikeuttavaksi tekijäksi (Haanpää, af Ursin & Matarma 

2012, 64). 

 

Negatiiviset kokemukset  

Kielteisten valmennuskokemusten (Tiirikainen & Konu 2013) on huomattu vaikuttavan 

harrastuksessa viihtymiseen ja harrastuksen lopettamiseen. Tiirikaisen ja Konun (2013) 
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tutkimuksessa valmentajan osoittama vähäinen kiinnostus valmennettavia kohtaan sekä 

ei-toimiva keskusteluyhteys valmentajaan olivat merkittävästi yhteydessä nuorten 

lopettamisajatuksiin (Tiirikainen & Konu 2013, 39). Nuorten juniorivoimistelijoiden 

harjoituskokemuksiin pohjautuva tutkimus (Louhimaa, Lyyra & Kokkonen 2020) sen 

sijaan osoitti, että valmentajan myönteinen palaute lisäsi harjoituksissa viihtymistä. 

 

Myös omassa tutkielmassani nousi esille negatiivisia harrastuskokemuksia, jotka 

osoittautuivat osasyyksi tai jopa päällimmäiseksi syyksi nuoren lopettamispäätökselle. 

Negatiiviset harrastuskokemukset liittyivät valmentajaan, valmennukseen tai 

harrastusilmapiiriin. Kaksi haastateltavaa kertoivat kokemuksistaan siitä, että entinen 

valmentaja oli toiminut epäreilusti. Molemmat nuoret kuvasivat, että entinen valmentaja 

oli suosinut tiettyä valmennusryhmän tai joukkueen jäsentä ja keskittynyt valmentamaan 

häntä. Tämä oli molempien nuorten mielestä tuntunut epäoikeudenmukaiselta. Toinen 

nuori kertoi, että valmentajan toiminta oli koettu niin epäreiluksi, että harrastusryhmässä 

useampi oli lopettanut tästä syystä.  

 

T: ”Joo no sitten päädyit kuitenkin lopettamaan ennen korona-aikaa. Mikä siinä 

oli semmonen päällimmäinen syyt?” 

 

H4: ”Se oli ku siel meijän ryhmäs oli yks tyttö, jota meijän valmentaja vaan 

kokoajan katto et se ei panostanu muihin. Ja sitte se oli tosi epätasasta meille 

muille niin sitte me ei haluttu tai siel oli monta, jotka sit lopetti. Ja tän koronan 

aikaan ja sitte ne perusti uuden seuran eikä ees pyytäny meit sinne ni sen takii me 

lopetettiin.”  

 

T: ”Okei onpa kurjaa.. Epäreilu ja ikävä tilanne.. Uskotko jos olis kaverit jatkanu 

tai eri valmentaja että olisit vielä jatkanu.” 

 

H4: ”No jos ois ollu eri valmentaja nii kyl mä varmaan oisin jatkanu.” 

 

Harrastusilmapiiriin liittyvät negatiiviset kokemukset yhdistyivät myös nuorten 

kokemuksiin harrastusryhmässä tai -yhteisössä ilmenevästä kiusaamisesta.  
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T: ”Entä jos siihen (entiseen harrastukseen) liittyi jotain huonoja puolia, niin 

osaatko sanoa, mitä ne olis voinu olla?” 

 

H2: “No varmaan se et siel tallilla tai niinku kaikil talleilla puhutaan aina tosi 

paljon paskaa ihmisistä. Et sitku joku teki jotain väärin ni sit lähti aina semmonen 

hirvee draamakerho niin se on vähän ärsyttävää.” 

 

T: “Okei. Sanoisitko ihan kiusaamiseksi tota, mitä saatto tapahtua jollakin 

tallilla?” 

 

H2: “Öö no kyl varmaan. Ei niinku mua kohtaan mut kyl siel oli muit ihmisii 

kohtaan sellast et sosiaalisessa mediassa kiusattiin niinku nimettömänä ja kaikkee 

tällasta.” 

 

Vuoden 2016 LIITU -tutkimuksessa liikuntaharrastuksessa koettiin koulun ja internetin 

jälkeen jopa eniten kiusaamista ja syrjintää. Vapaa-aikatutkimuksessa (2018) kolmasosa 

vastaajista raportoi kokeneensa usein tai joskus kiusaamista, syrjintää tai muuta 

epäasiallista käytöstä liikuntaharrastuksessa. Tarkentavat kysymykset osoittivat, että 

yleisimmin kyse oli vähättelystä, aliarvioinnista tai ryhmän ulkopuolelle jättämisestä. 

(Hakanen, Myllyniemi & Salasuo 2019, 47–48.) Kiusaaminen, syrjintä ja epäasiallinen 

kohtelu oli usein koettu aiheutuvan toisten lasten ja nuorten toimesta. Lisäksi kaikista 

vastaajista 14 % koki, että liikunnan ohjaaja tai valmentaja oli kohdellut heitä usein tai 

joskus epäasiallisesti. Vapaa-aikatutkimuksen (2018) tulokset osoittivat epäasiallisen 

kohtelun olevan myös syynä nuorten liikuntaharrastuksen lopettamiselle. Niistä 15–29 

vuotiaista, jotka olivat kokeneet epäasiallista kohtelua, kolmasosa ilmoitti harrastuksen 

lopettamisen syyksi kiusaamisen, syrjinnän tai epäasiallisen kohtelun. (Hakanen, 

Myllyniemi & Salasuo 2019, 49–51.) 

 

Käsillä olevista tutkimustuloksista huolimatta, olin yllättynyt, että omissa 

haastatteluissani nousi esille urheiluharrastuksessa kiusaaminen ja ikävät 

valmennuskokemukset. Haastatteluissa esiin nousseet nuorten kokemukset vahvistavat 

käsitystä siitä, että urheiluseurojen aikuisilla toimijoilla on merkittävä vastuu. On 

huolestuttava tieto, että valmentaja voi toiminnallaan aiheuttaa sen, ettei nuori viihdy 

harjoituksissa ja päätyy lopettamaan valmentajan takia. Nuorten valmennuskokemuksia 
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täytyisi kartoittaa säännöllisesti ja lasten ja nuorten valmentajien ammattitaitoon tulisi 

kiinnittää huomiota. Lisäksi harrastuspaikoilla tapahtuvaa kiusaamista täytyisi kyetä 

nykyistä paremmin tunnistamaan, ehkäisemään ja puuttumaan tähän. 

 

Harrastusmotivaation lasku 

Haastattelemistani nuorista lähes jokainen toi haastatteluissa esiin motivaation 

vähenemisen entistä urheiluharrastusta kohtaan. Nuoret kertoivat harrasmotivaation 

laskeneen erilaisista syistä, jotka liittyivät osittain aiemmin esiteltyihin lopettamisen 

syihin. Motivaation laskun taustalla oli monia, jo edellä käsiteltyjä syitä. Motivaation 

vähenemisen taustalta löytyi: nautinnon puute, kilpailevat prioriteetit ja harrastukseen 

kuluva aika, negatiiviset harrastuskokemukset sekä kokemus siitä, ettei pystynyt enää 

kehittymään. Lisäksi motivaation vähenemisen taustalta löytyi harrastuksen liika 

kilpailullisuus. Kaikki haastateltavat eivät osanneet kertoa, mistä motivaation lasku 

entistä lajia ja sen harrastamista kohtaan johtui 

 

Kuten seuraavat haastattelukatkelmat osoittavat, nuorten vastausten perusteella 

harrastuksen lopettaminen oli ollut monen tekijän summa. Motivaation väheneminen oli 

yksi tekijä lopettamispäätöksen taustalla. 

 

T: ”Osaatko sanoa mitkä oli lopettamisen päällimmäisiä syitä?” 

 

H3: ”No ehkä just toi et halusin käyttää aikaa enemmän siihen kouluunki tai 

vapaa aikaan. Ja sitte mul vaa jotenki et ei vaan ollu enää sellast samanlaist 

motivaatioo siihen luisteluun. Et ois halunnu jatkaa siin niinku joukkueessa ja 

kavereitten kans mut se luistelu ei enää tuntunu semmoselt et sitä niinku jaksais 

niinku 5 kertaa viikos tai 6 kertaa viikos tehä.” 

 

 T: ”Mikä oli se päällimmäinen syy, miks lopetit?” Vai oliko siellä taustalla 

paljon syitä?” 

 

H2: ”No varmaan just se kun mun kaveri lopetti ni sitte se talli oli niin kaukana 

ni sitte ei enää sillee yksin olis voinu käydä siellä. Mun ei sillee alkuperäsesti ollu 

tarkotus lopettaa mutta ku ei löytyny mitää uutta tallii mis ois kiinnostust 

ratsastaa ja sitte siihen aikaan oli muutenki kiinnostus siihen lajiin lopahtamassa 
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kun niinku ei ollu sellast motivaatioo kokoajan ratsastaa täysillä. Et ois halunnu 

vaan vähän sillee itsenäisemmin ja tällee. ” 

 

Edelliset vastaukset osoittavat, ettei tavoitteellinen ja sitoutumista vaativa urheilu 

houkutellut nuoria enää jatkamaan harrastusta. Kuitenkin haastatteluissa nousi esille, että 

kaverit ja yhdessäolo tai mahdollisuus jatkaa harrastusta rennommin ilman tavoitteita, 

olisivat antaneet syyn jatkamiselle. Vastaukset osoittavat, ettei harrastukseen liittyvät 

”hyvät puolet” välttämättä ole riittävän painavia syitä jatkaa harrastamista, jos motivaatio 

lajia kohtaan on lopahtanut ja syitä lopettaa on useampia. Tutkielmassani saatujen 

vastausten perusteella tavoitteellinen ja paljon aikaa vievä urheilu nuoruudessa voivat 

vähentää harrastusmotivaatiota ja vaikuttavat näin lopettamispäätökseen. Tämä antaakin 

syytä miettiä nuorille suunnatun urheilun harrastustoiminnan vakavoitumista varhaisessa 

vaiheessa. Liian vaativaksi koettu urheiluharrastus voi aiheuttaa harrastusmotivaation 

vähenemisen ja olla syynä lopettaa harrastus. Etenkin jos tarjolla ei ole matalan 

kynnyksen harrastetoimintaa, jossa harrastamista voisi jatkaa. 

 

Kilpailu ei noussut haastatteluissani päällimmäiseksi syyksi urheiluharrastuksen 

lopettamiselle, mutta se osoittautui yhdeksi taustatekijäksi harrastusmotivaation 

vähenemisen ja tämän kautta lopettamisen taustalla. Yksi nuori yhdisti kilpailullisuuden 

lajin huonoihin puoliin ja koki, että kilpaurheiluun oli liittynyt arvostelua jo nuoresta iästä 

asti.  

H3: ”Ja sitte just se ku on niin kilpailullista. Tai semmost et niinku kuka pääsee 

kisaamaan ja kuka ei pääse ja tällee. Et siit tuli jo nuorest semmost niinku 

arvosteluu.” 

 

Myöhemmin sama haastateltava kuvasi, ettei kilpailu houkutellut häntä jatkamaan lajin 

harrastamista ja siirtymistä seuraavalle tasolle eli sm-junioreihin.  

 

T: ”Olisitko sä seuraavaks siirtyny junioreihin, jos olisit jatkanu?” 

 

H3: ”Joo ja siinäki oli just et meil oli niinku tosi kilpailullist seki et ketkä pääsee 

ja ketkä ei pääse et kyl mä sit päädyin vaan siihen et helpompi on niinku vaan 

jättää se luistelu.” 
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Edelliset haastattelukatkelmat osoittavat, että lajin liika kilpailullisuus oli kääntynyt 

nuoren harrastusmotivaatiota heikentäväksi tekijäksi. Tutkielmassani esiin noussut tulos 

kilpaurheiluun kuuluneesta kilpailusta ja kilpailullisuudesta ja tämän vaikutus nuoren 

lopettamispäätökseen ei yllättänyt minua. Sekä LIITU-, että Vapaa-aikatutkimuksen 

tulokset ovat osoittaneet, ettei kilpailu motivoi nuoria liikkumaan ja kilpailullisen 

liikunnan suosion on huomattu vähenevän nuoruusiässä. Vuoden 2018 LIITU -

tutkimuksen vastaajista 38 % oli valinnut vaihtoehdon ”liikunta on liian kilpailuhenkistä” 

esteeksi liikunnalle (Koski & Hirvensalo 2019, 70). Tässä tutkielmassa en keskittynyt 

selvittämään harrastamisen esteitä. Kysyin silti haastatteluissa nuorilta, oliko heillä tällä 

hetkellä joku tekijä, mikä estäisi heitä aloittamasta liikuntaharrastusta. Myös tämän 

kysymyksen yhteydessä nuoret kertoivat oman motivaation puutteen olevan 

liikuntaharrastuksen aloittamisen esteenä.  

 

Muut syyt 

Edellä esitetyt syyt: kilpailevat prioriteetit ja muu vapaa-ajan tekeminen, nautinnon puute 

ja se, ettei harrastuksessa ole enää hauskaa, negatiiviset kokemukset, sopivan joukkueen 

tai seuran puute sekä motivaation lasku osoittautuivat tutkielmassani päällimmäisiksi 

syiksi nuoren urheiluharrastuksen lopettamiselle. Näiden ohella urheiluharrastuksen 

lopettamisen taustalta löytyi yhdellä haastateltavalla halu vaihtaa lajia sekä yhdellä 

nuorella loukkaantuminen. Koska tutkielma toteutettiin koronapandemian aikana, pohdin 

lopuksi koronan vaikutuksia urheiluharrastuksen lopettamiselle. 

 

Kiinnostus vaihtaa lajia ja tämän vaikutus lopettamiseen, tuli ilmi ainoastaan nuorimman 

eli 12-vuotiaan haastattelussa. Haastateltava kertoi luopuneensa jalkapalloharrastuksesta, 

koska halusi aloittaa ennemmin toisen lajin. Haasteltavalla oli kaksi vaihtoehtoista 

harrastusta mielessä, joissa molemmissa hänellä oli kavereita. Uuden urheiluharrastuksen 

aloittaminen ei ollut vielä mahdollista, koska toisessa harrastuksessa ryhmä oli 

haastatteluntekohetkellä täynnä ja toinen harrastuspaikka oli liian kaukana. 

 

Harrastuspaikan kaukainen sijainti ei noussut esiin harrastuksen lopettamissyynä, mutta 

se osoittautui harrastuksen aloittamisen esteeksi. Toisessa haastattelussa kaukainen 

sijainti, tuli esille harrastuksen jatkamisen esteenä. Entinen ratsastaja kertoi, että eräs 

häntä kiinnostava ratsastustalli oli ollut liian kaukana, eikä hän siksi ollut voinut siirtyä 

harrastamaan tänne. Toisaalta tutkielmassani löytynyt tulos etäisen sijainnin 
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vaikutuksesta nuorten harrastamiseen ei ole yllättävä, sillä haastattelemani nuoret olivat 

yhtä lukuun ottamatta alaikäisiä ja ainakin jossain määrin riippuvaisia vanhempien 

mahdollisuuksista kuljettaa harrastuspaikalle. Aiemmissa tutkimuksissa on huomattu 

harrastuspaikan etäisen sijainnin vaikeuttavan (LIITU 2018; Haanpää, Ursin & Matarma 

2012) ja harrastuspaikalle kyydin saamisen helpottavan harrastamista (Haanpää, Ursin & 

Matarma 2012). 

 

Liikunnassa sattuvat loukkaantumiset ovat nuorten keskuudessa yleisiä (Parkkari, 

Kannus & Leppänen 2019, 105). Nuorten liikuntaympäristöistä määrällisesti eniten 

loukkaantumisia tapahtuu urheiluseurojen toiminnassa (Parkkari, Kannus & Leppänen 

2019, 103). Aiemmissa tutkimuksissa (Crane & Temple 2015) loukkaantuminen on 

osoittautunut yhdeksi syyksi urheiluharrastuksen lopettamiselle. Omien haastateltavieni 

joukosta vain yksi kertoi loukkaantumisesta, mikä oli vaikuttanut lajin lopettamiseen. 

Loukkaantumisesta aiheutunut pidempi harjoittelutauko oli haastateltavan nuoren 

mukaan laskenut motivaatiota harrastamista kohtaan. 

 

H10: ”Mun takareisi venähti ja sit siin tuli semmonen tauko ja sit siin tauol 

vähänniinku just se motivaatio laski ja oli sellai et jaksaaks enää mennä 

uudestaan, ku oli sellai 5 kuukauden tauko siinä.” 

 

Loukkaantumisen ohella haastateltava nuori kertoi muista syistä, jotka olivat vaikuttaneet 

lopettamispäätökseen. Näin ollen loukkaantuminen ei ollut ainoa syy harrastuksen 

lopettamiselle. Tästä huolimatta oli mielenkiintoista huomata, että loukkaantumisesta 

kertova haastateltava oli kilpatason voimistelija. Aiemmissa tutkimuksissa 

loukkaantuminen urheiluharrastuksen lopettamisen syynä on liittynyt yleisesti kilpa- ja 

huippu-urheiluun (Crane & Temple 2015, 124). Kotimaassa liikuntaan liittyvien 

loukkaantumisen huomattiin yhdistyvän liikunta-aktiivisuuteen ja harjoittelun määrään. 

LIITU-tutkimuksessa (2018) loukkaantumisriski kasvoi sitä suuremmaksi, mitä 

useampana päivänä lapsi tai nuori harrasti liikuntaa. (Parkkari, Kannus & Leppänen 2019, 

104.) Entisessä lajissaan loukkaantunut haastateltava kertoi, että oli harjoitellut ennen 

loukkaantumista kahdeksan kertaa viikossa.  

 

Koska tein haastattelut vallitsevan koronapandemian aikana, kysyin nuorilta myös 

koronan mahdollisia vaikutuksia urheiluharrastukseen tai sen lopettamiseen. Kukaan 
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haastattelemistani nuorista ei kokenut koronan olleen lopettamisen syynä. Osa nuorista 

oli tosin lopettanut harrastuksen jo ennen korona-aikaa. Vain yksi nuori kertoi korona-

ajan negatiivisista vaikutuksista harrastamiseen. Nuori koki, ettei etäharjoittelu ollut 

samalla tavalla yhteisöllistä kuin omalla harjoittelupaikalla fyysisesti läsnä tapahtuva 

harjoittelu. 

 

H10:”Meil just tuli näit Meet tai Zoom treenejä, koska korona alko pikkuhiljaa 

tulee ni kyl se siis vaikutti sillä tavalla et piti olla just kotona eikä ollu siel kotisalil 

kaikkien kavereitten kaa eikä tullu semmonen joukkuefiilist just.”  

 

Yhteenveto 

Tutkielmassani esiin nousseet urheiluharrastuksen lopettamisen syyt olivat yhteneväisiä 

aiemmissa tutkimuksissa (Crane & Temple 2015; LIITU- tutkimukset, Vapaa-

aikatutkimus 2018) saatujen tulosten kanssa. Haastattelemieni nuorten syitä lopettaa 

urheiluharrastus olivat: kilpailevat prioriteetit ja muu vapaa-ajan tekeminen, nautinnon 

puute ja se, ettei harrastuksessa ollut enää hauskaa, sopivan joukkueen tai seuran puute, 

negatiiviset kokemukset sekä harrastusmotivaation lasku. Lisäksi lopettamisen syitä 

olivat yhdellä nuorella loukkaantuminen ja yhdellä halu vaihtaa lajia.  

 

Yleisimmin harrastuksen lopettaminen oli ollut monen tekijän summa: lähes kaikki 

nuoret kertoivat useita syitä, jotka olivat vaikuttaneet lopettamiseen. Nuorten vastausten 

perusteella keskeisimpiä harrastuksen lopettamisen syitä olivat kilpailevat prioriteetit ja 

ajan puute sekä harrastusmotivaation väheneminen. Nuoret kertoivat halunneensa käyttää 

aikansa ennemmin kouluun, kavereiden kanssa oloon ja muuhun vapaa-aikaan ennemmin 

kuin urheiluharrastukseen. Harrastusmotivaation vähenemisen taustalla oli useita ja 

muiden lopettamisen syiden kanssa päällekkäisiä syitä. Motivaation vähenemistä 

selitettiin esimerkiksi negatiivisten harrastuskokemusten sekä sopivan joukkueen 

puuttumisen kautta. Lisäksi motivaation vähenemisen taustalta löytyi entisen 

harrastuksen liika kilpailullisuus. Kaikki haastateltavat eivät osanneet sanoa, mistä 

motivaatio urheiluharrastusta kohtaan oli johtunut. Vallitseva koronapandemia ei ollut 

vaikuttanut nuorten harrastuksen lopettamiseen. 
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6.3 Nuorten käsityksiä liikunnasta tulevaisuudessa 

Kolmas tutkimuskysymykseni oli ”Miten nuori suhtautuu liikunnan harrastamiseen 

tulevaisuudessa”. Tarkoitukseni oli selvittää urheiluharrastuksen lopettaneiden nuorten 

ajatuksia liikunnasta osana heidän elämäänsä myöhemmin. Kysyin nuorilta, olivatko he 

ajatelleet jonkin urheilulajin aloittamista tai uskoivatko he harrastavansa liikuntaa 

tulevaisuudessa. Niiltä nuorilta, jotka harrastivat tutkielmantekohetkellä liikuntaa, kysyin 

lisää tästä uudesta liikuntaharrastuksesta. 

 

Liikunta tutkimushetkellä  

Tutkielmassani mukana olleiden urheiluharrastuksen lopettaneiden nuorten liikunta oli 

vähentynyt urheiluharrastuksen lopettamisen jälkeen. Harrastusaikoina oman urheilulajin 

parissa oli harjoiteltu harrastetasolla noin 2–4 kertaa viikossa tunnin tai muutaman tunnin 

kerrallaan ja kilpatasolla lähes päivittäin useamman tunnin kerrallaan. 

Haastatteluntekohetkellä nuorten liikuntamäärät olivat keskimäärin muutaman kerran 

viikossa tunnin tai pari kerrallaan. Neljä haastateltavaa kertoi, ettei liiku 

tutkielmantekohetkellä lainkaan. 

 

Tiirikainen ja Konu (2013, 34) muistuttavat, ettei nuoren harrastuksen lopettaminen 

tarkoita automaattisesti liikuntaharjoittelun lopettamista kokonaan. Urheiluseuran 

toiminnasta pois jättäytymisen jälkeen, nuori voi jatkaa liikkumista vapaa-ajalla yksin tai 

kavereiden kanssa. Vaihtoehtoisesti nuori voi siirtyä toiseen seuraan tai toisen lajin pariin 

harrastamaan liikuntaa. (Tiirikainen & Konu 2013, 34.) Tässä tutkielmassa drop out eli 

nuoruusikään ajoittuva urheiluharrastuksen lopettaminen tarkoitti jonkin urheilulajin 

lopettamista. Kuusi haastattelemistani nuorista liikkui joko omaehtoisesti tai ohjatusti 

myös haastattelun tekohetkellä. Ohjatusti liikkuvat nuoret olivat aloittaneet uuden lajin 

noin puolen vuoden – vuoden päästä edellisen urheiluharrastuksen lopettamisen jälkeen. 

Ohjatut liikuntaharrastukset, joita haastateltavilla nuorilla oli tutkielmantekohetkellä, 

olivat tennis ja jääkiekko. 

 

Liikuntalajit ja liikunnan merkitysten muuttuminen nuoruudessa 

Tutkimuksissa on huomattu, että iän myötä ohjattujen (Hakanen, Myllyniemi & Salasuo 

2019, 28) ja kilpailullisten (Zacheus & Saarinen 2019, 91) liikuntaharrastusten suosio 

vähenee, kun taas omatoimisten liikuntalajien suosio kasvaa (Hakanen, Myllyniemi & 

Salasuo 2019, 28). Tutkielmassani mukana olleista urheiluharrastuksen lopettaneista 
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nuorista vain muutama kertoi aloittaneensa tai haluavansa aloittaa uudelleen ohjatun 

urheiluharrastuksen. Tutkimustulosta selittää todennäköisesti tutkielmani kohdejoukon 

nuoruusikä. Jos haastateltavana olisi ollut nuorempia urheiluharrastuksen lopettaneita, 

vastaukset olisivat saattaneet olla erilaisia. LIITU 2018 -tutkimuksessa kävi ilmi, että jopa 

83 % urheiluharrastuksen lopettaneista 11–15-vuotiaista olivat halukkaita aloittamaan 

uudelleen seurassa harrastamisen (Blomqvist ym. 2019, 55).  

 

Oli mielenkiintoista huomata, että tutkielmassani uuden, seurassa tapahtuvan 

urheiluharrastuksen aloittamista oli suunnitellut juuri nuorin eli 12-vuotias haastateltava. 

Lisäksi urheilulaji, jonka nuori halusi aloittaa oli sähly, joka kuului Vapaa-

aikatutkimuksessa (2018) 10–14-vuotiaiden vastaajien viiden suosituimman liikuntalajin 

joukkoon. Vapaa-aikatutkimuksen (2018 tulokset osoittivat pallolajien suosion hiipuvan 

iän myötä. 15–19-vuotiaiden vastaajien suosituimpien viiden liikuntalajin joukkoon ei 

enää kuulunut pallopelejä. (Hakanen, Myllyniemi & Salasuo 2019, 32.)  

 

Sekä tutkimushetken, että tulevaisuuden liikunnan kannalta haastattelemiani nuoria 

kiinnosti eniten omaehtoinen liikkuminen ja liikuntaharjoittelu. Vastaava tutkimustulos 

on löytynyt sekä LIITU- ja Vapaa-aikatutkimuksissa. Haastattelemieni nuorten 

raportoimat sen hetkiset ja heitä kiinnostavat liikuntaharrastukset ovat yhteneväisiä 

aiemmissa tutkimuksissa löytyneiden nuorten suosituimpien urheilulajien kanssa. 

Tulevaisuuden liikuntaa ajatellen, tutkimuksessani mukana olleita nuoria kiinnosti eniten 

kuntosaliharjoittelu, jonka suosio nuorten keskuudessa näkyi vahvasti myös Vapaa-

aikatutkimuksessa (2018). Vapaa-aikatutkimuksessa (2018) 15–19-vuotiaiden vastaajien 

joukosta kuntosali nousi juoksun ja lenkkeilyn ohella ylivoimaisesti suosituimmaksi 

liikuntamuodoksi. Vanhemmasta ikäryhmästä eli 20–24-vuotiaista jo lähes puolet (45 %) 

ilmoittivat harrastavansa voimailua tai kuntosaliharjoittelua. (Zacheus & Saarinen 2019, 

91.)  

 

Kuntosaliharjoittelun lisäksi liikuntalajit, joita haastattelemani nuoret 

tutkielmantekohetkellä harrastivat, olivat jääkiekko ja tennis ohjatuista liikuntalajeista ja 

omaehtoisista lajeista kavereiden kanssa pallopelien pelaaminen, laskettelu ja 

lumilautailu. Tulevaisuuden liikuntaharjoittelun kannalta haastatteluissa nuoret kertoivat 

kiinnostuksestaan aloittaa kuntosalilla käyminen, tanssi, sähly ja parkour. Haastatteluissa 

nuoret kuvasivat toivovansa liikunnan ja liikuntaharrastuksen tarjoavan rentoa ja ei-
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vakavaa vapaa-ajan tekemistä. Tutkielmani tulokset saavat vahvistusta aiemmista 

tutkimuksista, joissa on huomattu liikunnan kilpailullisuuden merkityksen vähenevän ja 

oman ajan merkityksen kasvavan iän myötä. Haastatteluissani urheiluharrastuksen 

lopettaneet nuoret toivat esille, etteivät he halunneet vakavamielistä ja sitoutumista 

vaativaa urheilua osaksi elämäänsä tulevaisuudessa. Vain yksi haastateltava kertoi 

miettineensä haluaisiko mahdollisesti kilpailla aloittamassaan uudessa urheilulajissa 

joskus. Kuten seuraava haastattelukatkelma osoittaa, nuoret toivoivat uuden 

liikuntaharrastuksen olevan nimenomaan vain harrastus. 

 

T: ”Onks sulla siihen (uuteen harrastukseen) jotain tavotteita? Haluutko kisata 

joskus?” 

 

H4: ”No se on ehkä enemmän harrastus, koska mä en haluu enää silleen niin 

vakavasti ottaa ku se rytminen oli jo niin semmonen nii sitte mä haluun vaan 

harrastuksen.” 

 

Edellinen haastattelukatkelma vahvistaa myös käsitystä nuorille suunnatun matalan 

kynnyksen urheiluseura- ja harrastustoiminnan lisäämisen tarpeesta. Suomalaista 

urheiluseuratoimintaa on kritisoitu sen keskittymisestä kilpailullisiin tavoitteisiin (mm. 

Aira ym. 2013, 26; Itkonen, Lehtonen & Aarresola 2018, 106). Kotimaassa sekä LIITU- 

tutkimusten että Vapaa-aikatutkimuksen (2018) tulokset ovat osoittaneet, ettei kilpailu 

motivoi nuoria liikkumaan ja, että liika kilpailullisuus voi toimia jopa koettuna esteenä 

liikunnalle. Kuten Piispa esittää (2013, 7) esittää, huipulle tähtäävää urheilupolun sijasta 

helpompi vaihtoehto on sisällyttää vähän urheilua muun elämän rinnalle.  

 

Jäin miettimään sitä, ettei omassa tutkielmassani liikunnan vaikutukset terveydelle tai 

ulkonäölle eivät nousseet yhdessäkään haastattelussa esille. Toisaalta aihe saattaa arka tai 

sellainen, etteivät nuoret sitä omaehtoisesti tuoneet haastatteluissa esille. Vaikka 

kurinalainen ja kilpailuun tähtäävä liikunta ei tutkimustulosten perusteella houkuttele 

nuoria liikkumaan, tutkimustulokset osoittavat nuorten liikkumisen motiiveihin liittyvän 

terveydellisiä ja ulkonäöllisiä syitä. Vapaa-aikatutkimuksessa (2018) vaihtoehdot halu 

pysyä terveenä ja halu pysyä kunnossa nousivat jo 10–14-vuotiaiden vastaajien 

keskuudessa viiden tärkeimmän liikunnan motiivin joukkoon. 15–19-vuotiaiden 

ikäryhmästä halu pysyä terveenä ja halu pysyä kunnossa olivat nuorten kaksi yleisemmin 
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valittua liikkumisen syytä. Saadut tutkimustulokset kertovat Zacheuksen ja Saarisen 

(2019, 98) mukaan nyky-yhteiskunnassa vallitsevista ulkonäköpaineista ja siitä, että 

oman ulkonäön pohtiminen on usein juuri teini-iässä korostuvaa. (Zacheus & Saarinen 

2019, 98–99.)  

 

Yhteenveto  

Tutkielmassani nousi esille myös aiemmissa tutkimuksissa esille noussut tieto siitä, että 

liikunnan merkitykset ja syyt muuttuvat nuoruudessa (Aira ym. 2013, 21). Tutkielmani 

tulokset osoittavat olemassa olevien tutkimusten tapaan, että nuoret toivovat liikunnan ja 

liikuntaharrastuksen tarjoavan rentoa ja ei-vakavaa vapaa-ajan tekemistä. 

Haastattelemieni nuorten vastauksissa painottui toive ja halu siitä, että liikunta on osa 

muuta elämää, mutta ei hallitseva osa arkea. 

 

Sekä nuorten sen hetkisiä urheiluharrastuksia, että nuoria kiinnostavia liikuntamuotoja 

ajatellen suosituimmaksi osoittautuivat omaehtoiset lajit, joista kuntosaliharjoittelu oli 

haastattelemiani nuoria eniten kiinnostava liikuntamuoto. Nuorten sen hetkisiä 

harrastuksia olivat kuntosaliharjoittelu, tennis, jääkiekko sekä kavereiden kanssa 

pallottelu, laskettelu ja lumilautailu. Kaikki nuorten uudet liikuntaharrastukset olivat 

vähemmän aikaa vieviä ja tavoitteellisia suhteessa entiseen harrastukseen. Vain yksi 

nuori kertoi miettineensä kilpailua uudessa lajissaan joskus. Vaikka nuorten 

liikuntamäärät olivat vähentyneet harrastuksen lopettamisen myötä, nuoret suhtautuivat 

myönteisesti liikunnan harrastamiseen tulevaisuudessa. Lähes kaikki nuoret uskoivat, että 

tulevat harrastamaan jossakin muodossa liikuntaa tulevaisuudessa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

49 
 

7 Luotettavuus 

Laadullisen tutkielman luotettavuuden arviointiin ei ole yksiselitteisiä ohjeita. Käytän 

tutkielmani luotettavuuden arvioinnissa apuna neuvoja, joita Tuomi ja sarajärvi (2018, 

163) esittävät laadullisen tutkimuksen arvioinnissa käytettäviksi. Laadullisen 

tutkimuksen arvioinnissa on syytä miettiä ainakin seuraavia tutkielmaan ja sen 

tekemiseen liittyviä asioita: tutkimuksen kohdetta ja tarkoitusta, aineistoa, sen keruuta ja 

analyysia, tutkimuksen raportointia ja tutkimuksen eettisyyttä. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 

163.)  

 

Eettisyys liittyy olennaisella tavalla tutkimuksen luotettavuuteen. Hyvän tieteellisen 

käytännön mukaisesti tutkimusetiikka tarkoittaa eettisesti vastuullisten ja oikeiden 

toimintatapojen käyttöä. Lisäksi tutkimusetiikkaan liittyy esimerkiksi eettiset 

tiedonhankinta- ja tutkimusmenetelmät, tutkijan avoimuus ja rehellisyys sekä lähteisiin 

viittaaminen oikeaoppisesti. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 149–150.) Otin tutkielmassani 

eettiset seikat huomioon jo suunnitteluvaiheessa. Aiheen ja tutkielman kohdejoukon 

kannalta varmistin, että tutkittavat nuoret olivat itse halukkaita osallistumaan 

tutkimukseen ja tiesivät ennen haastattelua mistä tutkimuksessa on kyse. Kerroin kaikille 

haastateltaville etukäteen haastatteluiden aiheen ja kerroin mihin tarkoitukseen 

vastauksia käytetään. Lisäksi koska tutkimukseni kohdejoukkona oli yhtä haastateltavaa 

lukuun ottamatta alaikäisiä, kysyin jokaisen alaikäisen tutkimukseen osallistuneen nuoren 

huoltajalta tekstiviestillä tai sähköpostilla lupaa nuoren tutkimukseen osallistumiselle.   

 

Haastattelutilanteissa eettisyyden ja myös luotettavuuden lisäämiseksi painotin nuorille, 

etten hae tiettyjä tai ”oikeita” vastauksia. Teemahaastattelurungon mukaan etenevät 

haastatteluissa esittämäni kysymykset mahdollistivat sen, että nuori sai omin sanoin 

kertoa asioista. Esitin tarkentavia kysymyksiä, mutta en johdatellut nuorten vastauksia. 

Analyysivaiheessa ja tutkielman tuloksia raportoidessa pyrin rehellisyyteen ja nostin 

aineiston keskeiset kohdat esille. Tulosten kannalta en jättänyt mitään olennaista 

haastatteluissa esiin noussutta piiloon tai kertomatta.  

 

Analysoin aineistoni teoriaohjaavaan sisällönanalyysiin avulla. Teoriaohjaava 

sisällönanalyysi perustuu abduktiiviseen päättelyyn, jossa yhdistyy aineistolähtöisyys ja 

valmiit mallit (Tuomi & Sarajärvi 2018, 110). Analyysia tehdessäni, otin huomioon 

laadulliseen sisällönanalyysiin kohdistuneen kritiikin tutkijan oman tulkinnan puutteesta 
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(Salo 2015, 166). Tutkimustulosten johtamiseksi yhdistin omaa ajatteluani ja olemassa 

olevaa teoriaa aiheesta. Tässä tutkielmassa käyttämäni teoriatausta pohjautuu 

kotimaiseen tutkimuskirjallisuuteen. Tein tietoisen valinnan siitä, että pääpaino oli 

kotimaisissa tutkimuksissa, koska tutkielmani kiinnostuksen kohteena oli juuri 

suomalaisnuorten kokemukset. Luotettavuuden lisäämiseksi hyödynsin kuitenkin myös 

kansainvälisiä tutkimuslähteitä. 

 

Tutkimustulokset tulevat selkeämmäksi ja ymmärrettävämmäksi kun kaikki aineistoon 

liittyvä tekeminen avataan sanallisesti (Tuomi & Sarajärvi 2018, 164). Esitin tutkielmani 

tarkoituksen selkeästi ja perustelin kohdejoukkoni valinnan, mikä lisää tutkielmani 

luotettavuutta. Myös kaikki aineistonkeruu- ja analysointiprosessiin liittyvät ratkaisut 

olen perustellut tekstissä. Lisäksi kaikki tekemäni ja perustelemani ratkaisut on tehty 

tutkielman tarkoituksen suunnassa. Tulosten luotettavuutta lisäsi myös se, että avasin 

analyysiprosessiani ja perustelin tutkimuskirjallisuuteen pohjautuen johtopäätöksiäni. 

Tulosten esittämisen yhteydessä käytin haastattelusitaatteja, joiden yhtenä tarkoituksena 

oli selkiyttää lukijalle päättelyäni. 

 

Laadullisen tutkielman luotettavuuteen vaikuttaa myös tutkijan oma asema ja vaikutus 

tuloksiin. Suhteessa haastateltaviin, olin tutkielman tekijänä perehtynyt aiheeseeni ja 

olemassa olevaan tutkimuskirjallisuuteen. Näin ollen voidaan pohtia, oliko minulla 

tutkijana joitakin ennakko-oletuksia siitä, mitä haastatteluissa mahdollisesti nousisi esille. 

Pyrin kuitenkin objektiivisuuteen ja siihen, etten johdatellut nuorten vastauksia 

haastatteluissa. Voidaan myös pohtia, vaikuttiko tutkielmaani tai tuloksiini se, että olin 

ensikertalainen tutkimuksen tekijä. Tältä osin tutkielmani luotettavuutta tukee se, että 

perehdyin valitsemaani tutkimusmetodiin ja laadullisen tutkimuksen tekemiseen 

huolellisesti. Esimerkiksi ennen haastatteluiden toteuttamista ja sisällönanalyysiä luin 

teoriakirjallisuutta aiheesta.  

 

 

 

 

 

 



 

51 
 

8 Pohdintaa 

Nuorten liikunta-aktiivisuuden väheneminen ja liikunnan harrastusaktiivisuuden lasku on 

herättänyt huolta ja keskustelua aiheestakin. Tässä Pro gradu -tutkielmassa halusin tarttua 

aiheeseen nuorten näkökulmasta käsin. Entisenä kilpatason joukkueurheilijana ja 

tulevaisuudessa lasten ja nuorten kanssa työskentelevänä, aihe oli itselleni läheinen. 

Laadullisen tutkielmani tarkoituksena ei ollut tehdä yleistettävissä olevia johtopäätöksiä. 

Kuitenkin tutkielmani tulokset osoittavat ja vahvistavat käsitystä nykyisen nuorille 

suunnatun urheiluseuratoiminnan kehittämisen tarpeesta. Tutkielmassani nousi esille, 

ettei vakava ja tavoitteellinen urheilu houkutellut nuoria harrastamaan urheilua tai 

jatkamaan urheiluharrastusta. Sen sijaan urheiluharrastuksen toivottiin tarjoavan rentoa, 

ei-vakavaa tekemistä vapaa-ajalle. Kuten kansallisessa liikuntapoliittisessa selonteossa 

(Itkonen, Lehtonen ja Aarresola 2018) nostetaan esille, nykyinen nuorille suunnattu 

urheiluseuratoiminta keskittyy liikaa kilpailuun. Suomeen tarvitaan lisää kevyempää 

urheilun harrastustoimintaa, jonka kehittämisessä nostetaan keskiöön nuorten 

kokemusmaailman huomioiminen. (Itkonen, Lehtonen & Aarresola 2018, 29.)  

 

Urheiluharrastuksen lopettamisen syiden ohella, tutkielmani nosti esiin myös muita 

nuorten urheilun harrastamiseen liittyviä asioita, jotka mielestäni ansaitsevat lisää 

tutkimusta. Yksi lisää selvitystä kaipaava aihe liittyy nuorten harrastuspaikkojen 

sijaintiin. Useampi tutkielmassani mukana ollut nuori kertoi, ettei heille löytynyt sopivaa 

joukkuetta tai seuraa, jossa he olisivat voineet jatkaa liikunnan harrastamista. Huomion 

arvoista on se, että tämä tulos saatiin, vaikka kaikki tutkielmassa mukana olleet asuivat 

pääkaupunkiseudulla. Herää kysymys, minkä verran tämä harrastuksen lopettamisen syy 

olisi painottunut, jos tutkielmassa olisi ollut mukana pienissä kaupungeissa tai 

maaseudulla asuvia nuoria. Harrastuspaikan kaukainen sijainti ei saisi olla esteenä 

urheilun harrastamiselle. 

 

Toinen mielenkiintoinen jatkotutkimusaihe tutkielmani tulosten pohjalta on motivaation 

vaikutus nuoren urheilun harrastamiselle ja harrastuksen lopettamiselle. Tässä 

tutkielmassa tarkoitus ei ollut selvittää nuorten liikunta- tai harrastusmotivaatiota. 

Motivaation väheneminen kuitenkin osoittautui merkittäväksi tekijäksi 

urheiluharrastuksen lopettamisen taustalla. Tutkielmassani motivaation vähenemisen 

taustalta löytyi useita syitä, jotka olivat osittain päällekkäisiä muiden urheiluharrastuksen 

lopettamisen syiden kanssa. Olisi mielenkiintoista selvittää laajemmin, minkä verran 
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motivaatio vaikuttaa urheilun harrastamiseen ja urheiluharrastuksen jatkamiseen. Entä 

vaikuttaako nuoruudessa vähentynyt motivaatio urheilun harrastamista kohtaan liikunnan 

harrastamiseen tulevaisuudessa? 

 

Kolmas tärkeä jatkotutkimusaihe, joka tutkielmassani nousi esiin, liittyy nuorten 

kokemiin negatiivisiin harrastuskokemuksiin. Tutkielmassani nousi esiin negatiivisia 

harrastukseen liittyviä kokemuksia kuten nuorten kokemaa kiusaamista 

harrastusyhteisössä ja epäreilua kohtelua valmentajan toimesta. Edellä mainitut olivat 

laskeneet haastattelemieni nuorten harrastusmotivaatiota ja vaikuttaneet harrastuksen 

lopettamispäätöksiin. Tulevaisuudessa nuorten harrastus- ja valmennuskokemuksia tulisi 

selvittää säännöllisesti ja huolehtia valmentajien riittävästä ammattitaidosta. Yhdenkään 

nuoren ei kuuluisi kokea epäasiallista kohtelua tai kiusaamista harrastuksessaan. 

 

Haluan vielä nostaa esille tutkielmani kohdejoukon mahdollisen vaikutuksen tutkielman 

tuloksiin. Nuorten oma liikunta- ja urheiluharrastustausta sekä perheen ja ystävien 

sosiaalinen tuki saattoivat vaikuttaa nuorten sen hetkiseen liikkumiseen ja nuorten 

käsityksiin liikunnasta osana elämää myöhemmin. Esimerkiksi WHO-

Koululaistutkimuksen tulokset osoittivat, että urheiluseuratoimintaan osallistuminen 

hidasti liikunta-aktiivisuuden laskua yläkouluiässä (Aira ym. 2013, 25). Liikunta-

aktiivisuuden ohella, mahdollisesti myös urheilua harrastamattomien nuorten liikuntaan 

liittämät merkitykset voivat olla erilaisia. Olisikin mielenkiintoista ja tärkeää selvittää 

myös niiden nuorten käsityksiä liikunnasta, jotka eivät ole syystä tai toisesta koskaan 

harrastaneet liikuntaa. 

 

Omassa tutkielmassani nuoret uskoivat harrastavansa liikuntaa jossakin muodossa 

tulevaisuudessa, vaikka eivät tutkielmantekohetkellä olisi harrastaneet liikuntaa. Myös 

Takalon (2016) tutkimuksessa huomattiin, ettei nuoruusiän vähäinen liikunta-aktiivisuus 

ollut este myöhemmälle liikunta-aktiivisuudelle. Liikunnan sisällyttäminen osaksi arkea 

myöhemmin elämässä kuitenkin edellytti sosiaalisen ympäristön tukea ja sitä, että 

liikunnassa toteutui nuoren liikuntaan kohdistamat merkitykset ja odotukset. (Takalo 

2016, 169–170.) Tutkielmani nuoret olivat saaneet kannustusta ja tukea 

urheiluharrastukseen vanhemmilta ja kavereiltaan, mikä voi mahdollisesti myös 

tulevaisuudessa helpottaa urheiluharrastuksen aloittamista. Vanhempien ja perheen 

tarjoama tuki tutkielmassani mukana olleiden nuorten urheilun harrastamiselle kävi ilmi 
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myös harrastuskustannusten kautta. Tutkielmassani taloudelliset syyt eivät nousseet 

lainkaan esille urheiluharrastuksen lopettamisen taustalla tai esteenä liikunnan 

harrastamiselle.  
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Liitteet  

Liite 1. Teemahaastattelurunko  

 

Teemahaastattelurunko 

Päivämäärä ja paikka (kasvotusten/ ZOOM): 

 

Haastateltavan taustatiedot  

Ikä: 

Urheilulaji, jonka on lopettanut: 

Kaikki aiemmat harrastukset (myös muut kuin urheiluharrastukset): 

Harrastukset haastatteluhetkellä: 

 

TEEMA 1: URHEILUHARRASTUKSEN ROOLI NUOREN ELÄMÄSSÄ 

Kerro lopettamastasi lajista vapaasti.  

Kuinka kauan harrastit lajia?  

Miksi aloitit lajin harrastamisen?  

Kuinka paljon harrastaminen vei keskimäärin aikaasi viikossa? 

Liittyikö lajin harrastamiseen kilpailullisia tavoitteita?  

Harrastatko tällä hetkellä jotain liikuntalajia? Entä harrastatko jotain muuta? Kuinka 

paljon harrastuksiin kuluu nykyään aikaa viikossa? 

 

TEEMA 2: URHEILUHARRASTUKSEN LOPETTAMINEN  

Milloin lopetit urheiluharrastuksen?  

Mitkä olivat parhaita puolia harrastuksessa tai harrastamisessa?  

Liittyikö lajin harrastamiseen jotakin ikäviä puolia? Mitä? 

Miksi lopetit urheiluharrastuksen? Mitkä olivat päällimmäisiä syitä lopettamiseen? 

Oliko päätös lopettamisesta vaikea? 

Kaipaatko jotakin urheiluharrastuksessa? Mitä? 

 

TEEMA 3: LIIKUNTA TULEVAISUUDESSA 

Haluaisitko harrastaa jotakin, ihan mitä tahansa tällä hetkellä? Mitä?  

Uskotko, että harrastat liikuntaa tai aloitat jonkin urheiluharrastuksen myöhemmin 

elämässä? Minkälainen liikunta sinua voisi kiinnostaa? 

Estääkö jokin asia sinua nyt aloittamasta liikuntaharrastusta? Mikä? 


