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ABSTRACT

This PhD study explores schools’ targeted sport clubs and their potential for 
building and supporting children’s well-being. In 2004–2007, The Schools of 
Turku on the Move along with the City of Turku implemented a large project 
with the aim of supporting children’s and young adults’ holistic well-being and 
school satisfaction through physical activity. One focus of development chosen for 
this project was targeted school sports clubs. An invitation to a sports club was 
extended to children who did not attend any organised free-time physical activity. 
Since the reasons for children’s physical inactivity are manifold (obesity, weak 
social skills, lack of family support, etc.), the schools were allowed to further specify 
their invitation criteria and activity emphasis. The ultimate objectives of targeted 
school sports clubs were to reduce health- and wellness-related discrepancies 
among children, while simultaneously supporting the well-being of children who 
were at high risk of exclusion. 

The research is centered around educational sciences, in particular physical 
education, and the new social studies of childhood. This type of research regards 
school clubs and physical activity environments as key components in constructing 
childhood. The research data were gathered in 2006–2007 from nine different 
primary school sports clubs that were participants in The Schools of Turku on 
the Move. The research material was composed of short stories (N=51) by second 
to sixth graders by an empathy-based method as well as the children’s (N=21) 
and the teachers’ (N=12) interviews. In addition, this PhD study explores official 
documentation (N=51) governing school clubs from 1995 to 2011. 

A qualitative case study was chosen as the approach to the research. Content 
analysis was employed to analyze the official documentation (Article II), whereas 
the research material gathered from the school clubs and created with children 
was analyzed using theory-driven content analysis and examined as data-driven 
(Article III). The material gathered from the children and teachers was examined 
from feminist pedagogy and engaged pedagogy points of view (Article IV). Through 
the research process, children’s well-being became increasingly defined through 



engagement and promotion of engagement. The understanding of promotion of 
engagement and child well-being was deepened through the Convention on the 
Rights of the Child and a positive recognition perspective.
Children described school sports clubs as pleasant places which brought them 
joy. Other important factors that contributed to these positive experiences with 
school sports clubs included bonds to friends and teachers, relaxed atmosphere 
while playing sports, and freedom to make choices and voice opinions. Children’s 
narratives through the short stories also brought to light the fear of negative 
attention from peers during sport events. However, children’s descriptions mainly 
focused on engagement and inclusion and creating an engaged and promotive 
environment. A targeted sports club seemed to lower power relations between 
different participants and promote an equal learning environment. These factors 
support an equal physical activity and hobby culture for children. The school 
club environment and prioritizing well-being from the perspective of positive 
recognition made it possible to genuinely acknowledge the individual within each 
child. Familiarization, in turn, laid the foundation for the teacher to be able to give 
recognition to children in matters that the children themselves deemed important. 
School clubs provided children with a physically and, especially in small clubs, 
socially safe place to exercise.

Keywords: school club activity, children’s well-being, targeted school sports clubs, 
support of well-being, qualitative case study
 



Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta
Kasvatustieteellisiä tutkimuksia, numero 120

Satu Lehto

Koulun kerhotoiminta lapsuuden hyvinvointia rakentamassa
Tapaustutkimus koulun kohdennetuista liikuntakerhoista 

TIIVISTELMÄ

Tämän artikkeliväitöskirjan tavoitteena on ymmärtää koulun kohdennettua lii-
kuntakerhotoimintaa ja sen mahdollisuuksia rakentaa ja tukea lapsen hyvinvoin-
tia. Turun koulut liikkeelle -hanke yhdessä Turun kaupungin kanssa toteuttivat 
vuosina 2004–2007 laajan hankkeen, joka pyrki tukemaan lasten ja nuorten 
hyvinvointia ja koulussa viihtymistä liikunnan avulla. Yksi kehittämisen koh-
teita oli liikuntakerhotoiminta. Liikuntakerhoon saivat kutsun ne lapset, jotka 
eivät kuuluneet liikuntaseuraan eivätkä harrastaneet organisoitua liikuntaa va-
paa-ajallaan. Lisäksi kukin koulu tarkensi oman kerhotoimintansa painotuksia 
ja kriteereitä. Kohdennettujen liikuntakerhojen erityistavoitteena oli vähentää 
koululaisten terveys- ja hyvinvointieroja sekä tukea syrjäytymisvaarassa olevien 
lasten hyvinvointia. 
Tutkimus paikantuu kasvatustieteellisen, etenkin liikuntakasvatuksen ja yhteis-
kuntatieteellisen lapsuudentutkimuksen kenttään, jossa koulun kerhotoiminta ja 
liikuntaympäristö toimivat lapsuuden rakentumisen paikkana. Tutkimusaineisto 
on tuotettu yhdeksässä Turun koulut liikkeelle -hankkeeseen osallistuneessa ala-
koulun kohdennetuissa liikuntakerhoissa lukuvuonna 2006–2007. Tutkimusai-
neisto muodostui 2.–6.-luokkalaisten lasten eläytymismenetelmällä tuotetuista 
lyhyistä kirjoitelmista (N=51) sekä lasten (N=21) ja opettajien (N=12) haastatte-
luista. Lisäksi tarkasteltavana on kerhotoimintaa määrittävä dokumenttiaineisto 
(N=51) vuosilta 1995–2011.

Tutkimuksen lähestymistapana käytetään laadullista tapaustutkimusta. 
Dokumenttiaineiston analysoinnissa käytetään sisällönanalyysiä (Artikkeli II). 
Kerhoista hankittu aineisto puolestaan analysoidaan teoriaohjaavan sisällön-
analyysin mukaan. Kaksivaiheisessa analyysissä lasten kanssa tuotettua aineis-
toa tarkastellaan aineistolähtöisesti (Artikkeli III), kun taas lasten ja opettajien 
aineistoja analysoidaan feministisen pedagogiikan näkökulmasta, osallistavan 
pedagogiikka -käsitteen kautta (Artikkeli IV). Tutkimusprosessin myötä lasten 
hyvinvointi tarkentui osallisuuteen ja sen tukemiseen. Ymmärrystä osallisuuden 



ja lapsen hyvinvoinnin tukemisesta syvennettiin lapsen oikeuksien ja myönteisen 
tunnistamisen näkökulmien avulla.
Lapset kuvailivat viihtyisää, iloa tuottavaa liikuntakerhoa toimintana, jossa suhde 
kavereihin ja opettajaan olivat tärkeitä, liikunnallisten pelien ja leikkien luonne 
oli rento ja jossa oli mahdollisuus sanoa mielipiteensä ja tehdä valintoja. Lasten 
kirjoitustehtävä toi esille myös liikuntatilanteisiin liittyviä uhkia tulla negatiivi-
sesti huomioiduksi vertaisten keskuudessa. Yleisesti kuvaukset kuitenkin kiinnit-
tyvät pääosin osallisuuteen ja osallisuutta tukevaan ympäristöön. Kohdennettu 
liikuntakerho näytti madaltavan valtasuhteita eri toimijoiden välillä ja edistävän 
yhdenvertaista oppimisympäristöä. Nämä seikat tukevat tasa-arvoista lasten lii-
kunta- ja harrastuskulttuuria. Kerhoympäristö ja hyvinvoinnin tukeminen myön-
teisen tunnistamisen näkökulmasta mahdollistivat aidon lapseen tutustumisen. 
Tutustuminen puolestaan loi perustan sille, että opettaja osasi antaa tunnustusta 
lapselle itselleen merkityksellisissä asioissa. Koulun kerho mahdollisti lapsille fyy-
sisesti ja, erityisesti pienissä kerhoissa, sosiaalisesti turvallisen paikan harrastaa 
liikuntaa.

Avainsanat: koulun kerhotoiminta, lapsen hyvinvointi, kohdennettu liikuntaker-
ho, hyvinvoinnin tukeminen, laadullinen tapaustutkimus
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Koulun kerhotoiminta lapsuuden hyvinvointia rakentamassa

1 JOHDANTO

Turun kaupunki ja Turun koulut liikkeelle -hanke1 (TKL-hanke) toteuttivat vuosina 
2004–2007 hankkeen, jonka tavoitteena oli liikunnan avulla tukea lasten ja nuor-
ten hyvinvointia ja koulussa viihtymistä kehittämällä erityisesti osallistamisen 
ja yhdessä tekemisen kulttuuria (Asanti & Oittinen, 2006). Yksi TKL-hankkeen 
kehittämisen kohteista oli (uudenlainen) liikuntakerhotoiminta. Liikuntakerhot 
tuli suunnata lapsille, jotka eivät kuuluneet mihinkään liikuntaseuraan eivätkä 
harrastaneet organisoitua liikuntaa vapaa-ajallaan. Hanke määritteli kerhotoi-
minnalle kehykset, joiden puitteissa kukin koulu tarkensi oman kerhotoimintansa 
painotuksia ja kriteereitä. Kohdennettujen liikuntakerhojen tavoitteena oli olla 
vähentämässä koululaisten terveys- ja hyvinvointieroja sekä tukea syrjäytymis-
vaarassa olevien lasten hyvinvointia. (Asanti & Oittinen, 2006, 33.) 

Käsillä olevan väitöstutkimuksen tavoitteena on ymmärtää koulun kohden-
nettua kerhotoimintaa ja sen mahdollisuuksia rakentaa ja tukea lapsen hyvinvoin-
tia. Tutkittavien ilmiöiden tarkastelu tapahtuu tapauksen, alakoulun kohdennetun 
kerhotoiminnan, avulla. Koulun kerhotoiminnalla viitataan perusopetuslaissa 
(628/1998) 47 § mainittua ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 
(Opetushallitus, 2004, 2014) määriteltyä tavoitteellista harrastustoimintaa, joka 
on lapsille vapaaehtoista ja maksutonta. Kohdennetulla kerhotoiminnalla viitataan 
TKL-hankkeen tukemaan ja koulun organisoimaan liikuntakerhotoimintaan. Lap-
set, joiden uskottiin hyötyvän lisäliikunnasta, motoriikan harjoittamisesta ja so-
siaalisista kontakteista, saivat sinne kutsun opettajilta ja kouluterveydenhoitajilta. 

Koulun kerhotoimintaa määrittävissä yhteiskunnallisissa ohjauskirjoissa 
(esim. OKM, 2012a; Opetushallitus, 2004; 2014) sekä kohdennetun liikuntaker-
hotoiminnan tavoitteissa (Asanti & Oittinen, 2006) yksi keskeisistä päämääristä 
on lapsen hyvinvoinnin tukeminen. Huoli lasten ja nuorten hyvinvoinnista vaikutti 
näin kohdennetun kerhotoiminnan perustamisen taustalla. Huolen juuret olivat 
1990-luvun alun taloudellisen laman aiheuttamassa yhteiskunnan eriarvoistumi-
sen, hyvinvointierojen suurenemisen sekä työelämän koventumisen kehityksessä. 
Laman katsotaan vaikuttaneen etenkin lapsiperheisiin ja lapsiin. (Bardy, Salmi & 
Heino, 2001, 74; Ristikari ym., 2018.) Erityisesti hyvinvoinnin polarisoituminen 
(esim. Ristikari ym., 2018), liian vähäinen fyysinen aktiivisuus (esim. Berg & 
Piirtola, 2014, 32–38; Tammelin ym., 2016) sekä niihin liittyvät terveysongelmat 
(Väistö ym., 2014) olivat huolipuheen keskiössä. Kansainväliset tutkimustulokset 
toivat esille myös sen, miten akateemisesta menestymisestä huolimatta suoma-

1 Lisätietoa hankkeen sivuilla (http://info.edu.turku.fi/koulutliikkeelle/default.html).
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laiset lapset ja nuoret eivät viihtyneet koulussa verrattuna muihin länsimaihin 
(Välijärvi, 2017; ks. myös Harinen & Halme, 2012; Kämppi ym., 2012). Vaikka 
suomalaiset lapset ja nuoret voivat yleisesti ottaen hyvin, hyvinvoinnin vajeet ja 
uhat usein kasautuvat (Lapsiasia, 2018). Yhteiskunta on vahvasti sitoutunut lasten 
ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn (Häkli, Kallio 
& Korkiamäki, 2015a; VLN, 2017). 

Harrastamisen katsotaan olevan osa nykylapsuutta, ja ohjattu harrastustoi-
minta mielletään osaksi lasten ja nuorten vapaa-aikaa. Koska kaikilla lapsilla ja 
nuorilla ei ole samanlaisia mahdollisuuksia harrastaa, jotkut heistä jäävät nor-
maalin lapsuudentoiminnan ulkopuolelle. (Myllyniemi & Berg, 2013; Helve, 2009; 
Koski, 2005; OKM, 2016; VLN, 2017.) Laadukkaalla kasvatus- ja harrastustoimin-
nalla on todettu olevan suuri merkitys suomalaisen lapsen arjen hyvinvoinnissa 
(OKM, 2019; Ristikari ym., 2018). Koulun kerhotoiminnan kuvaillaan tukevan 
hyvinvointia ja parhaimmillaan ehkäisevän lasten ja nuorten syrjäytymistä; sen 
katsotaan myös edistävän tasa-arvoa ja osallisuutta (Karhuvirta & Kuusisto, 2013; 
OKM, 2012a). Etenkin vähän liikkuvalle lapselle koulupäivän aikana tapahtuvalla 
liikunnalla on todettu olevan suuri merkitys pyrittäessä saavuttamaan suositus-
ten mukainen riittävä päivittäinen fyysisen aktiivisuuden määrä (Tammelin ym., 
2015). 

Suomessa tehdyissä vapaa-aika-, liikunta- ja hyvinvointitutkimuksissa kou-
lun kerhotoimintaan liittyvää tutkimusta on vähän (ks. kappale 3.1 Empiirinen 
konteksti). Tämän tutkimuksen keskiössä olevien 9–13-vuotiaiden lasten mielipi-
teitä on harvemmin kuultu, sillä aikaisempi tutkimus on keskittynyt yli 12-vuotiai-
siin lapsiin ja nuoriin. Etenkin näiden kerhoon kutsun saaneiden, vähän liikuntaa 
harrastavien lasten ääni on jäänyt marginaaliin. Lapsia kuuntelemalla meillä on 
mahdollisuus ymmärtää paremmin koulussa tapahtuvaa organisoitua harrastus-
toimintaa, sen merkitystä hyvinvoinnin tukemisessa ja paikkaa nykylapsuudessa 
ja lapsuuden kulttuuri-ilmapiirissä.

Tutkimus paikantuu kasvatustieteellisen, tarkemmin liikuntakasvatuksen 
ja yhteiskuntatieteellisen lapsuudentutkimuksen2 kenttään, jossa koulun kerho-
toiminta ja liikuntaympäristö toimivat lapsuuden rakentumisen paikkana. Lä-
hestymistapa on laadullinen tapaustutkimus. Tutkimus muodostuu neljästä tut-
kimusartikkelista ja yhteenveto-osuudesta. Olen tehnyt kaksi tutkimusartikkelia 
yhteistyössä tutkijakollega Kristiina Eskelisen kanssa. Hänen etnografinen tutki-
muksensa sijoittuu koulun iltapäivätoimintaan. Meidän yhteisen mielenkiintomme 
kohteena on kerho- ja iltapäivätoiminnan yhteiskunnallinen ohjaus (Artikkeli II) 
sekä toimintojen sijoittuminen koulutyön ja vapaa-ajan rajapinnalle (Artikkeli III).

2 Kun lapsuuden tutkimuksella viitataan yleisesti lapsuutta koskevaan tutkimukseen, niin lapsuudentutkimuksella 
puolestaan tarkoitetaan sosiokulttuurisesti orientoitunutta tutkimusta (Kallio, 2009). 
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Yhteenvedon runko rakentuu laadullisen tutkimuksen ja tapaustutkimuk-
sellisen strategian sekä niihin liittyvän tutkimuksen tekemisen tavan ympärille 
(ks. Denzin & Lincoln, 2000; Kiviniemi, 2018). Tästä syystä kuvaankin tapaus-
tutkimuksen strategian heti johdannossa. Tutkimuskokonaisuudessa kukin osa-
tutkimus luo pohjaa seuraavalle tutkimusvaiheelle ja antaa suuntaa uusille näkö-
kulmille ja tutkimuskysymyksille. Tämä prosessi kietoutuu puolestaan empiirisen 
ja teoreettisen kontekstin kehittymisen ympärille. Esitänkin osatutkimusten tut-
kimuskysymykset ennen kontekstia, mutta tutkimuksen kuluessa tarkentuneen 
päätutkimustehtävän ja keskeisen käsitteen vasta kontekstin kuvauksen jälkeen. 

Tutkimuksen tulokset esitän kahdessa osiossa, sillä niissä käytetään eri tut-
kimusaineistoa ja tarkastelukulmia. Osioiden välille osuu lisäksi ajallisesti pitkä 
jakso, jolloin yhteiskunnalliset painopisteet koulun harrastustoiminnan ympärillä 
osittain muuttuivat. Ensimmäisessä osiossa (kappale 6.1) hahmottelen niitä yh-
teiskunnallisia keskusteluja, jotka tuolloin olivat ajankohtaisia liikuntakerhotoi-
minnalle ja liittyivät liikuntakerhotoimintaan (Artikkelit I ja II). Toisessa osiossa 
(kappale 6.2.) käytän apuna kerhoista koottua tutkimusaineistoa. Tarkastelen 
vapaa-ajan harrastustoiminnan luonnetta ja hyvinvoinnin tukemista koulun ker-
hossa lapsen näkökulmasta (Artikkelit III ja IV). Tulososion lopussa (kappale 6.3) 
vastaan tutkimusprosessissa tarkentuneeseen päätehtävään ja pohdin kohdennet-
tua kerhotoimintaa eri näkökulmista.

1.1 Tutkijapositio

Tutustuin ensimmäisen kerran TKL-hankkeen kohdennettuun kerhotoimintaan 
ulkopuolisena kouluttajana vuonna 2005, kun Nuori Suomi ry lähetti minut ja 
kollegani alakoulujen opettajille suunnattuun kehittämiskoulutukseen. Meidän 
tehtävänämme oli tukea opettajia, jotka ohjasivat kohdennettuja kutsukerhoja 
lasten liikunnan ohjauksessa. Jaoimme virikemateriaalia tulevan vuoden lii-
kuntakerhotoimintaan. Lisäksi pohdimme yhdessä ja kokeilimme käytännössä 
opettajien kanssa erilaisia tapoja innostaa kerholaisia liikuntaympäristössä. Opet-
tajat olivat ohjanneet kyseisiä kutsukerhoja jo yhden lukuvuoden, joten heidän 
kokemuksensa ja haasteensa ohjasivat koulutustilaisuuden sisältöä. Kutsukerhot 
kuulostivat tuolloin erittäin mielenkiintoiselta ja epätyypilliseltä tavalta toimia 
koulumaailmassa. Halusin tutustua lähemmin kyseisiin pilottikerhoihin ja siksi 
hain luvan saada aloittaa tutkimukseni. Astuin mukaan valmiiseen tutkimus-
asetelmaan, jossa tutkijana pääsin seuraamaan kerhotoimintaa. Tässä vaiheessa 
kolmivuotisesta TKL-hankkeesta oli jäljellä enää vuosi. 

Minulla oli läheinen tuntuma alakouluikäisen lapsen liikuntaharrastusar-
keen vanhempana, omien kolmas- ja neljäsluokkalaisten lasteni kautta. Liikun-
nanopettajana olen opettanut sekä alakouluikäisiä lapsia että kouluttanut aikuisia, 
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jotka työskentelevät lasten liikunnassa parissa: Liikunnan didaktiikan lehtorina 
Helsingin yliopistossa sekä erinäisissä lasten liikuntaan liittyvissä kehitys- ja kou-
lutustehtävissä Nuori Suomi ry:ssä. Pidän tärkeänä tasapainoa ohjatun vapaa-ajan 
ja vapaan ajan välillä ja katson molempien tukevan hyvinvointia. Harrastaminen 
ja oma aika tarkoittaa jokaiselle meistä eri asiaa. Lapsista ja nuorista puhuttaessa 
meidän aikuisten tulee kuunnella heitä herkällä korvalla. Harrastamisen lähtökoh-
tana näen omat mielenkiinnon kohteet ja monipuolisuuden. Sama koskee liikunta-
harrastuksen sisällä tapahtuvaa toimintaa.  Koen liikuntakasvattajana tarjoavani 
parhaiten positiivisia liikuntakokemuksia, kun olen luopunut, ”paljon liikettä, 
vähän opettajan puhetta” -asenteesta ja keskityn enemmän lapsiin ja nuoriin.

1.2 Tietoteoreettinen tausta ja tutkimuksen näkökulma

Todellisuus näyttäytyy tutkijalle eri tavalla tutkimustavoista ja -välineistä riip-
puen, joten tutkijan tulisi tiedostaa tutkimuksensa mahdollisuudet mutta myös 
rajoitteet (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 12–13). Avaan ensin oppimista ja tutkimista 
koskevaa konstruktivistiseen ja sosiokulttuuriseen näkökulmaan nojaavaa ajat-
teluani. Ihmistieteissä tutkijan on tärkeää määrittää tutkimuksensa filosofinen 
näkökulma, josta hän tarkastelee todellisuutta (ontologia), siitä saatavaa tiedon 
luonnetta (epistemologia) sekä tiedon tuottamisen mahdollisuuksia (metodologia). 
Nämä niin kutsutut tieteenfilosofiset valinnat eli paradigmat tai uskomusjärjestel-
mät määrittävät puolestaan tutkimusstrategiaa sekä aineiston hankinta- ja ana-
lyysimenetelmiä. (Guba & Lincoln, 2000; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2002, 
118; Jokinen, 2021.) 

Nykytutkimuksen suuntana on yhden suuren paradigman hajoaminen useik-
si pienemmiksi paradigmoiksi ja paradigmojen välisten rajojen hämärtyminen. 
Käytännössä tutkija valitsee usein elementtejä eri paradigmoista, jotka hän kokee 
käyttökelpoisiksi tutkimusasetelmalleen. (Guba & Lincoln, 2000, 264; Heikkinen, 
Huttunen & Pesonen, 2005; Jokinen, 2021.) Tämän tutkimuksen tieteenfiloso-
fiset elementit perustuvat konstruktivistiseen paradigmaan. Tutkimuksessani 
taustalla vaikuttaa myös sosiokulttuurinen näkökulma tiedon muodostuksessa 
ja oppimisessa. Avaan kuitenkin ensin konstruktivistista paradigmaa ontologis-
ten ja epistemologisten kysymysten kautta. Metodologisia kysymyksiä tarkastelen 
taas myöhemmin arvioidessani tutkimuksen metodeja (7.2 Tutkimusstrategiset 
ja metodologiset valinnat).

Ontologinen kysymys etsii vastausta siihen, mikä on todellisuuden muoto ja 
luonne ja mitä siitä voidaan tietää. Epistemologinen kysymys taas etsii vastausta 
siihen, mitä tieto on ja miten se voidaan tavoittaa. (esim. Guba & Lincoln, 2000; 
Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2002, 118.) Konstruktivistisen näkemyksen mu-
kaan todellisuus rakentuu jokaiselle ihmiselle eri tavalla, joten siitä ei voi saada 
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objektiivista tietoa. Yksilö tai yhteisö on aktiivinen toimija, joka rakentaa tietoa 
yksin tai yhdessä muiden kanssa aikaisempiin tietorakenteisiin nojaten (Tynjälä, 
1999; Puolimatka, 2002). Se, miten me näemme todellisuuden, perustuu aikaan, 
paikkaan, kieleen, kulttuuriin, sosiaaliseen statukseen, elämänkokemuksiin ja 
aikaisempiin käsityksiin. Tieteellinen tieto ja totuus ovat suhteellisia, tutkijoiden 
rakentamaa. Samalla tavalla tutkimuskohteena olevat ihmiset tuottavat ja raken-
tavat tietoa ja totuuksia jatkuvasti omassa toiminnassaan ja puheessaan. (Guba 
& Lincoln, 2000, 193–196.) 

Konstruktivistisessa maailmassa tiedon totuusarvo perustuu siihen, miten 
se palvelee käytännössä tarkoitustaan (Tynjälä, 1999). Jenkins (2000) kuitenkin 
kyseenalaistaa kyseisen näkemyksen, jossa tieto on totta, kun se on käyttökelpois-
ta. Hänen mielestään itsenäisesti tuotettu tieto voi todellisuuden näkökulmasta 
sisältää virheellisiä käsityksiä, mikä voi jatkossa vaikeuttaa oppimista ja tiedon 
ymmärtämistä. Siksi aina ei voida luottaa pelkästään oppijan aktiiviseen osal-
listumiseen, vaan tarvitaan myös aikaisempaa tietoa ja ohjausta uusien tiedon 
rakenteiden tueksi (Jenkins, 2000, 602–603). Tässä tutkimuksessa näen tiedon 
suhteelliseksi: sitä rakennetaan jatkuvasti subjektiivisesti tai yhteisymmärrykses-
sä virallisessa ja epävirallisessa koulun arjessa (ks. Gordon, Holland & Lahelma, 
2000; Kiilakoski, 2014; Paju ym., 2014, 32). Uusi tieto rakentuu aikaisemmin 
opitun tiedon päälle, mikä saattaa vaatia osaavamman henkilön ohjausta ja tukea 
oppimistilanteessa (ks. Jenkins, 2000). 

Ontologinen kysymys liittyy laadullisessa tutkimuksessa myös ihmiskäsi-
tykseen. Konstruktivistisen paradigman taustalla on humanistinen ihmiskäsitys. 
Siinä ihminen nähdään tahtovana, kehityskykyisenä, luovana ja aktiivisena toi-
mijana. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 13; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2002, 118.) 
Maailmankuva ja ihmiskäsitys luovat perustan lapsikäsityksellemme. Lapsikäsitys 
sisältää lapsen ja lapsuuden suhteen aikuiseen ja aikuisuuteen. (Pulkkinen, 2018.) 
Lapsikäsitys voi helposti olla pirstaleinen jopa yhden ihmisen näkökulmasta kat-
sottuna, saati sitten eri toimijoiden näkökulmasta. Omat oletuksemme, arvomme, 
koulutuksemme sekä työtä ohjaava lainsäädäntö ja säädökset vaikuttavat siihen, 
miten me kohtaamme lapsen. (Hakalehto, 2016.) Tämän tutkimuksen lapsikä-
sitykseen on suuresti vaikuttanut Lapsen oikeuksien sopimuksen (LOS, 1989) 
tapa suhtautua lapseen ja lapsuuteen. Ymmärrän lapsuuden ennen kaikkea osana 
yhteiskuntaa, sen rakenteita ja kulttuuria, jossa lapsi on itsenäinen toimija ja eri 
yhteisöjensä jäsen (being). Lisäksi ymmärrän lapsuuden myös kasvun, kehityksen 
ja yhteiskuntaelämään harjaantumisen vaiheeksi (becoming). (Ks. Alanen, 2009a; 
Alasuutari, 2009; Hakalehto, 2016; Pulkkinen, 2018.) 

Oppiminen ymmärretään tässä tutkimuksessa konstruktivistisen paradig-
man lisäksi sosiokulttuurisen oppimiskäsityksen (sosiocultural theory of lear-
ning) mukaisesti. Kun konstruktivistinen näkökulma keskittyy enemmän yksilön 
rooliin yhteisen tiedon rakentamisessa, niin sosiokulttuurisessa näkemyksessä 
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mielenkiinto on ryhmän toiminnassa tiedon rakentajana. Yksilön kokemusmaa-
ilmaan perustuva oppiminen nähdään vähitellen vahvistuvana, erilaisiin yhtei-
söihin osallistumisen prosessina. Samalla yksilön asema ja maailmassa olemisen 
tapa yhteisössä muuttuvat. Toisin sanoen yksilön käsitys itsestään ja suhteestaan 
yhteisön muihin jäseniin muuttuvat. Lisäksi yksilön ajattelu kehittyy, ja hän oppii 
käyttämään yhteisönsä psykologisia ja materiaalisia välineitä. (Lave & Wenger, 
2011; Rajala ym., 2010; Wenger, 2006.) 

Oppimisessa ja opettamisessa tieto muodostuu sosiaalisessa vuorovaikutuk-
sessa ja kiinnittyy ympäröiviin kulttuurisiin, sosiaalisiin ja institutionaalisiin te-
kijöihin (Wenger, 2006; Wells, 1999). Oppiminen vaatii osallistumista sosiaalisiin 
käytäntöihin, ja siksi oppimisen tarkastelu ja havainnointi keskittyvät sosiaalisiin 
ulottuvuuksiin eivätkä niinkään tietojen ja taitojen hankintaan. Tästä näkökul-
masta katsottuna opetuksen lisäksi koulussa on oppimisen kannalta keskeistä 
oppimisyhteisö ja se, millainen asema lapsilla ja nuorilla on yhteisössä. (Lave & 
Wenger, 2011, 100.)

Oppimisen keskeiset elementit ovat toimijuus ja osallisuus. Toimijuus (agen-
cy) on halua kokea, olla olemassa ja toimia aktiivisesti. Toimijuus on yksilön tai 
ryhmän tunne siitä, että on oman toimintansa subjekti eikä sen kohde. (Kumpu-
lainen ym., 2010; Rajala ym., 2010.) Toimijuuteen liittyvä osallisuus muodostuu 
sekä teoista että tekoja mahdollistavista ihmissuhteista. Osallisuus on yhteisön 
jäsenyyttä ja kykyä muuttaa sitä. (Wenger, 2006.) Osallisuus ja osallistumisen 
kautta muodostunut toimijuus muokkaavat näin yksilön identiteettiä (Greeno, 
2006; Wenger, 2006). Jotta oppimisen ydin – yhteisöön osallistuminen ja osal-
lisuuden kokemus – mahdollistuu, lapsilla tulisi olla tilaa ja välineitä osallistua 
yhteiseen merkitysneuvotteluun täysivaltaisina ja arvotettuina yksilöinä (Wenger, 
2006; Wells, 1999). Sovellettuna koulun liikuntakerhoon, keskeiseksi nousee se, 
miten kerho toimii yhteisönä. Miten lapset otetaan mukaan toimintaan? Miten 
he oppivat hallitsemaan erityisesti liikuntaympäristössä kerholle tarkoituksen-
mukaisia ajattelun ja toiminnan välineitä?

1.3 Tapaustutkimus tiedonhankinnan strategiana

Tutkimukseni tiedonhankinnanstrategiaksi valitsin laadullisen tapaustutkimuk-
sen. Se on monimuotoinen tutkimusstrategia (research strategy) tai lähestymis-
tapa (approach), ei metodologia tai metodi. Tapaustutkimusta tehdään useilla 
tieteenaloilla, monenlaisista lähtökohdista ja erilaisin tavoittein. Tunnusomaista 
tapaustutkimukselle on rikas, monista lähteistä kerätty aineisto, jossa mukana 
voi olla sekä laadullista että määrällistä aineistoa. (Erikson & Koistinen, 2014, 4.) 
Laadullisen tapaustutkimuksen avainsanoihin lukeutuvat kuvailu, ymmärtämi-
nen ja selittäminen. Tavoitteena on ymmärtää juuri kyseistä tapausta, ja keskeistä 
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on kuvailla tutkittavaa kohdetta paikallisesti omassa luonnollisessa ympäristös-
sään. Näin tapaustutkimus on kontekstuaalista sekä aika- ja paikkasidonnaista. 
(Alasuutari, 2011; Stake, 2000.)

Tapaustutkimuksen tyypit voidaan jakaa monella eri tavalla. Tieteenfiloso-
fisesti tarkasteltuna perinteinen positivistinen tapaustutkimus ja sen eri versiot 
tavoittelevat usein totuutta vertailemalla aineistoja sekä pyrkimällä yleistämään 
tuloksia (ks. Yin, 2003). Sen sijaan tämä tapaustutkimus sijoittuu tieteenfilo-
sofisesti tulkinnalliseen ja humanistiseen lähestymistapaan. Tutkimuksessani 
korostuvat ymmärtäminen, kokonaisvaltaisuus, prosessimaisuus, historia sekä 
tutkittavien tapausten ainutlaatuisuus ja erityisyys. (Ks. Erikson & Koistinen, 
2014, 11.) Päädyin kuvaamaan omaa tutkimustani ja sen sisällä olevia osatut-
kimuksia Robert Staken käyttämän jaottelun mukaisesti (Stake, 2000). Staken 
katsotaan edustavan tapaustutkimuksessa juuri tulkinnallista suuntausta (Erik-
son & Koistinen, 2014, 11). 

Stake (2000, 437) jakaa tapaustutkimukset kolmeen tyyppiin tapauksen 
luonteen, lukumäärän ja tutkimukseen liittyvien perusoletusten mukaan. Itses-
sään arvokkaassa (intrinsic case study) tapaustutkimuksessa tutkija haluaa perus-
teellisesti ymmärtää ainutlaatuista tapausta. Välineellisessä (instrumental case 
study) tapaustutkimuksessa tutkija haluaa sen sijaan ymmärtää jotain muuta kuin 
kyseistä tapausta. Tällöin tapaus kiinnostaa esimerkiksi siihen liittyvien teemo-
jen tai teoreettisten kehittelyiden takia. Kollektiivinen tapaustutkimus (collective 
case study) on taas jatkumo välineelliselle tapaustutkimukselle, mutta se sisältää 
useampia tapauksia, joita tarkastellaan rinnakkain. 

Omassa tutkimuksessani olen lähtökohtaisesti kiinnostunut ainutlaatui-
sesta kohdennetusta liikuntakerhotoiminnasta, jota haluan ymmärtää itsessään 
arvokkaana tapauksena (ks. intrinsic case study, Stake, 2000, 437). Itsessään 
arvokkaassa tapauksessa ”erityisyys” on tutkimuksen epistemologinen, tietämi-
sen tavan, lähde (Stake, 2000). Tässä tutkimuksessa tietämisen lähde on koulun 
kerhotoiminnan kohdentaminen vain tietyille lapsille. Koulun kerhotoimintaa ei 
ole nähdäkseni käytetty Suomessa aikaisemmin lasten tukemiseen yhtä järjes-
telmällisesti ja laajasti kuin TKL-hankkeen kerhoissa. 

Itsessään arvokkaan tapaustutkimuksen sisään muodostui pienempiä osa-
tutkimuksia. Osatutkimuksista löytyy myös Staken kuvaamaa kahta muuta ta-
paustutkimuksen tyyliä. Kolmannessa osatutkimuksessa (Artikkeli III) käytin 
viidestä kerhotapauksesta koottua aineistoa rinnasteisesti, etsien lasten kerho-
toiminnan kuvauksista yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuksia. Viimeisessä osatut-
kimuksessa (Artikkeli IV) taas rinnastin viidestä kerhosta kahta valitsemaani 
liikuntakerhoa toisiinsa. Näissä kummassakin osatutkimuksessa tarkasteltiin 
useampaa tapausta, mikä vie niitä kollektiivisen tapaustutkimuksen suuntaan 
(ks. kollektiivinen tapaustutkimus; Stake 2000, 437). Näin kykenin vertailemaan 
kerhoja ja syventämään ymmärrystäni koulussa tapahtuvasta harrastustoimin-
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nasta tutkimuskokonaisuuden tavoitteen suuntaisesti. Lisäksi viimeisessä osatut-
kimuksessa (Artikkeli IV) oli myös välineellisen tapaustutkimuksen piirteitä, sillä 
olin valinnut osatutkimukseen kaksi tapausta tutkimuskysymyksen ohjaamana 
haluten ymmärtää muutakin kuin vain kyseisiä tapauksia, nimittäin osallisuuden 
tukemista kerho- ja liikuntakasvatuskontekstissa (ks. välineellinen tapaustutki-
mus; Stake, 2000, 437). 

Tapauksen ja toisaalta tutkimuksen kohteen raja on usein tapaustutkimuk-
sessa hämärä, ja nämä kaksi onkin syytä erottaa toisistaan. Tapaus on systeemi 
kuten yksilö, ryhmä tai ohjelma, jonka pystyy rajaamaan selkeästi muusta kon-
tekstista (Stake, 2000). Tapaus voi olla myös jokin ilmiö, kuten esimerkiksi ter-
veellisyys tai informaalinen oppiminen tai ajallinen prosessi, jonka määrittäminen 
voi tapahtua joko ennen aineiston keräystä tai sen jälkeen (Erikson & Koistinen, 
2014). Tutkimuksen kohde on taas asia, jota tapaus ilmentää (Laine, Bamberg & 
Jokinen, 2007, 10). 

Tässä tutkimuksessa koko tutkimuksen tapauksen hahmottuminen lopulli-
seen muotoonsa kulki osatutkimusten kautta ja liittyi edellä kuvattuihin tapaustut-
kimustyyppeihin. Ensimmäisessä tutkimusartikkelissa tapauksena toimi koulun 
kohdennettu liikuntakerhotoiminta. Toisessa artikkelissa tarkasteltavat asiakirjat 
määrittivät koulun kerhotoimintaa yleensä. Siirtyessäni analysoimaan kerhoista 
koottua aineistoa tapaukseksi muotoutui viisi kohdennettua liikuntakerhoa (Ar-
tikkeli III) ja lopuksi kaksi kohdennettua liikuntakerhoa (Artikkeli IV). Näiden 
osatutkimusten ja tapausten avulla syvensin ymmärrystäni koko tutkimukseen 
liittyvästä tapauksesta eli koulun kerhotoiminnasta. Rajaus kyseiseen viiteen 
kohdennettuun liikuntakerhoon määrittyi siten, että mukaan päätyivät vain ne 
kerhot, joista kertyi tutkimusaineistoa sekä lapsilta että ohjaajilta. Jokaisella ker-
hotapauksella oli oma kontekstinsa (ks. Yin, 2003, 40; Laine & Peltonen, 2007, 
94), jota kuitenkin ohjasivat ja kehystivät valtakunnalliset koulun kerhotoimintaa 
ohjaavat dokumentit (ks. Artikkeli II) sekä TKL-hankkeen toiminnalle asettamat 
kehykset (tavoitteet, rahallinen ja materiaalinen tuki). 
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2 OSATUTKIMUSTEN NÄKÖKULMAT JA  
TUTKIMUSKYSYMYKSET

Tapaustutkimuksen avulla pyritään ymmärtämään tarkastelevaa ilmiötä koko-
naisuutena, joka sisältää erilaisia näkökulmia ja monimutkaisia yhteiskunnallisia 
prosesseja (Häikiö & Niemenmaa, 2007, 42). Routio (2005; ks. myös Häikiö & 
Niemenmaa, 2007, 42) kehottaa tutkimuksen kokonaiskuvan hahmottamiseksi 
lähestymään tutkimuskohdetta eri näkökulmista (Kuvio 1). 

 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 1. Tutkimuskohteen tarkentumisen prosessi sekä eri näkökulmat Routiota, 2005, mukaillen. 
 
 
 
 

Esiymmärrys 

Näkökulma C  
Artikkeli IV: 
Pedagoginen näkökulma 

Näkökulma B  
Artikkeli III: 
Lapsen näkökulma, vapaa-ajan 
näkökulma 

Näkökulma A  
Artikkeli II: 
Yhteiskunnallinen ohjaus 

Syvempi ymmärrys: 
Mistä tapaus on tapaus? 

Lähtökohta  
Artikkeli I: 
Tapaukseen liittyvien 
ilmiöiden tarkastelua 

Kuvio 1. Tutkimuskohteen tarkentumisen prosessi sekä eri näkökulmat Routiota, 2005, mukaillen.

Tutkimuksessani tutkimuskohteen ja teoreettisten käsitteiden tarkentumi-
sen prosessi on kietoutunut kiinteästi tutkimuskysymysten muotoutumiseen (ks. 
Erikson & Koistinen, 2014, 23; Häikiö & Niemenmaa, 2007). Tutkimusprosessin 
rajautumisen myötä tutkimusongelmat muuttuvat ja täsmentyvät (ks. Moilanen 
& Räihä, 2018, 46). Näin edellisen tutkimusosion tutkimuskysymys ja siihen vas-
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taaminen antoivat suunnan seuraavan vaiheen näkökulmalle ja tutkimuskysy-
mykselle (Taulukko 1). 

Tapaustutkimuksen tutkimuskysymyksille on ominaista tulkintaa vaativa 
luonne sekä mitä – miten – miksi -kysymykset (Yin, 2003, 5–9). Tutkimusky-
symysten määrittelyä ja täsmentämistä on syytä jatkaa koko tutkimusprosessin 
ajan aineiston keräämisestä ja aiheen rajaamisesta aina johtopäätöksiin ja tutki-
musraportin kirjoittamiseen asti (Erikson & Koistinen, 2014, 23). Tutkimukseni 
lähtökohta on näin induktiivinen. Tutkimusongelmat täsmentyivät oman esiym-
märrykseni syventymisen kautta ja antoivat uusia näkökulmia tarkastelulleni. 
(Ks. Moilanen & Räihä, 2018, 46.)

Tutkimukseni muodostui tutkimusartikkeleista, jotka jakautuivat kahteen 
kokonaisuuteen (ks. Taulukko 1). Ensimmäisen kokonaisuuden teemana on koh-
dennetun kerhotoiminnan tarkastelu yhteiskunnallisesta näkökulmasta (Artikke-
lit I ja II). Artikkelissa I tarkastelin, mihin yhteiskunnallisiin ilmiöihin ja tieteel-
lisiin keskusteluihin tutkimukseni mahdollisesti kiinnittyy. Tämä loi lähtökohdat 
koko tutkimusprosessin ajan kestäneelle tutkimuksen tapauksen, kohdennetun 
liikuntakerhon, kontekstin tarkentumiselle sekä antoi vihjeitä niistä käsitteistä, 
joihin minun tulisi jatkossa keskittyä. Tässä vaiheessa tutkimusprosessia olin tu-
tustunut aineistoon ja järjestänyt lasten haastattelut niiden kontekstien mukaan, 
joista lapset puhuvat: koulu (liikuntakerho, liikuntatunti, muut tunnit, välitunnit, 
koulumatkat), koti (vanhemmat, sisarukset), ja vapaa-aika (ystävät, vapaa-ajan toi-
minta, ohjatut harrastukset). Tutustumalla ja muihin tutkimuksiin perehtymällä 
huomioni kiinnittyi seuraaviin ilmiöihin: fyysinen aktiivisuus ja harrastaminen 
koulun kerhossa sekä näiden avulla lasten hyvinvoinnin tukeminen. Havaitsin 
myös, että näiden ilmiöiden yhteydessä yhteiskunnalliset diskurssit kietoutuivat 
paljolti hyvinvoinnin ympärille, mikä johdatti tutkimuksen seuraavan näkökul-
man valintaan (Kuvio 1). 

Jotta ymmärtäisin paremmin koulun kerhotoiminnan yhteiskunnallisia 
taustoja, halusin Artikkelissa II ensinnäkin kartoittaa, mitkä yhteiskunnalliset 
dokumentit ja ohjauskirjat kehystävät ja ohjaavat toimintaa. Samoihin aikoihin 
lähdin tarkemmin lukemaan opettajien haastatteluita. Niistä huokui huoli ja suo-
jelunhalu kutsun saaneiden lasten leimautumisesta. Toisaalta haastatteluissa nousi 
vahvana esiin se, miten liikuntakerhon kohdentaminen oli opettajista hyvä tapa 
käyttää rajoitettuja resursseja. Kerhon todella uskottiin ”tekevän hyvää” kutsun 
saaneelle lapselle ja näin tukevan hänen koulussa viihtymistään. Lisäksi sekä 
TKL-hankkeen liikuntakerhoille asettamissa tavoitteissa että kerhotoimintaa 
määrittävissä valtakunnallisissa dokumenteissa korostettiin lapsen hyvinvoinnin 
tukemista. Hyvinvoinnin käsite, joka on hengästyttävän laaja ja monitasoinen, 
oli selvästi ajankohtainen myös julkisissa keskusteluissa, mutta käsitteenä se jäi 
itselleni epämääräiseksi. Jotta ymmärtäisin hyvinvoinnin ja kerhojen yhteyttä pa-
remmin, otin tarkastelunäkökulmaksi sen, miten nimenomaan lasten hyvinvointi 
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tulee asiakirjoissa käsitellyksi. Nämä kaksi ensimmäistä tutkimusosiota auttoivat 
minua sijoittamaan kohdennetun kerhotoiminnan yhteiskunnalliseen kontekstiin 
sekä antoivat vihjeitä niistä näkökulmista, joita voisin käyttää kerhosta keräämäni 
tutkimusaineiston tarkasteluun.

Jälkimmäisen kokonaisuuden teemaksi muotoutui kohdennetun liikuntaker-
hon tarkasteleminen siellä toimijoiden, etenkin lapsen, näkökulmasta (Artikkelit 
III ja IV). Halusin ymmärtää, mitä lapsen hyvinvoinnin tukeminen kutsukerhoissa 
on käytännössä. Artikkelissa III paneuduin syvemmälle lapsen näkökulmaan, aja-
tuksiin ja näkemyksiin omasta kerhotoiminnastaan. Kerhotoiminnan ohjauskirjat 
nimittäin kiinnittivät huomioni paradoksiin, jossa toiminta määrittyy sekä osaksi 
kouluinstituution (rajoittamaa) toimintaa että lapsen vapaa-aikaa. Halusin kuulla, 
millaista vapaa-aikaa kerho on lapselle. Koska positiivisten kokemusten on lapsilla 
todettu edistävän osallistumishalukkuutta (esim. Noonan ym., 2016) sekä viihty-
mistä koulussa (esim. Haapala, 2017) ja tukevan näin hyvinvointia ja osallisuuden 
tunnetta (esim. Rekola & Vuorikoski, 2006), keskityin Artikkelissa IV juuri lasten 
positiivisiin kerhokuvauksiin ja niihin asioihin, jotka mahdollistivat lasten mielestä 
mieluisan liikuntakerhokokemuksen. Tässä vaiheessa yhdistin lasten positiivisiin 
näkemyksiin opettajien ja vertaisohjaajien näkökulman. Analyysityökaluna käytin 
feministiseen teoriaan nojaavaa osallistavan pedagogiikan käsitettä ja tarkastelin, 
miten lasten osallisuuden tukeminen ilmeni koulun liikuntakerhossa.

Taulukko 1. Artikkelien näkökulmat ja tutkimuskysymykset

Artikkelien 
näkökulmat

Tavoite Tutkimuskysymykset

Kohdennettu liikuntakerho yhteiskunnallisesta näkökulmasta

Artikkeli I 
Lähtökohta

Tarkastella kohdennettuun 
kerhotoiminnan liittyviä 
(yhteiskunnallisia) ilmiöitä ja 
hahmottaa tutkimuksen tapauksen 
kontekstia. 

Mikä on tutkimuksen lähtökohta 
ja mitä ilmiöitä liittyy koulun 
kohdennettuun kerhotoimintaan?

Artikkeli II 
Näkökulma: 
Yhteiskunnallinen 
ohjaus

Kartoittaa kerhotoimintaa 
sääteleviä yhteiskunnallisia 
ohjauskirjoja ja tarkastella niitä 
hyvinvoinnin näkökulmasta.

Mitkä asiakirjat määrittävät ja 
ohjaavat koulun kerhotoimintaa 
ja miten niissä puhutaan 
hyvinvoinnista?

Kohdennettu liikuntakerho siellä toimijoiden, etenkin lapsen, näkökulmasta

Artikkeli III 
Näkökulma:  
Lapsen näkökulma, 
vapaa-ajan 
näkökulma

Tuoda esille lasten näkökulma 
liittyen koulun järjestämään 
kerhotoimintaan sekä tarkastella 
sitä suhteessa vapaa-ajan 
kulttuurisiin ilmiöihin.   

Miten lapset kuvailevat koulun 
organisoimaa harrastustoimintaa, ja 
miten koulu toimii lasten vapaa-
ajan areenana?    

Artikkeli IV 
Näkökulma: 
Pedagoginen

Tarkastella osallisuuden tukemista 
liikuntakasvatusympäristössä

Millaiset asiat kerhossa 
mahdollistavat lasten mielestä 
mieluisan liikuntakerhokokemuksen, 
ja miten lasten osallisuutta tuetaan 
liikuntakerhossa?



23

Satu Lehto

3 TUTKIMUKSEN KONTEKSTIN  
MUOTOUTUMINEN

Tapaustutkimuksessa tarkastellaan sekä empiiristä kontekstia eli tutkimuksen 
tapahtumaympäristöä että teoreettista kontekstia eli tutkimuksen tieteellistä 
ja tutkimuksellista näkökulmaa. Näitä kumpaakaan ei rajata etukäteen, vaan 
kontekstien määrittely on osa tutkimusprosessia. (Laine, Bamberg & Jokinen, 
2007; Eräsaari, 2007; Peltola, 2007.) Omassa tutkimuksessani rakensin viiteke-
hyksen (hieman epätyypillisesti) kontekstin muotoutumisen ympärille (Kuvio 2). 
Tutkimuksessani on paljon poikkitieteellisen tutkimusotteen piirteitä, sillä olen 
tutkimusprosessissani hyödyntänyt usean tieteenalan näkökulmia ja käsitteitä. 
Tutkimusprosessi kulkee tavallaan eri tieteenalojen läpi, jossa konstruktivistinen 
ja sosiokulttuurinen tapa ajatella ja lapsuudentutkimuksen periaatteet yhdistävät 
eri osatutkimukset. (Ks. Mikkeli & Pakkasvirta, 2007, 65–66.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio 2. Tutkimuskohteen tarkentumisen prosessi sekä eri näkökulmat Routiota, 2005, mukaillen 
 
 
 
 
 
 
 

   

Tutkimusartikkelit 

Teoreettinen 
konteksti 

      Empiirinen konteksti 

Koulun kohdennettu liikuntakerho 
Fyysinen aktiivisuus, harrastaminen, 
hyvinvoinnin tukeminen 

Hyvinvointi  
Kerhotoiminnan yhteiskunnallinen 
ohjaus, lapsen hyvinvointi 

Ohjattu vapaa-aika koulussa 
Koulun ja vapaa-ajan rajapinnoilla 

Osallisuuden tukeminen 
Liikuntakasvatus 

Konstruktivistinen Todellisuuden suhteellisuus 
Sosiokulttuurinen Tiedon sosiaalisuus ja yhteisöllisyys 
 

Lapsuudentutkimus  
Kompetentti lapsi, lapsen 
näkökulma 

Feministinen pedagogiikka 
Osallisuus, toimijuus, 
sukupolvi, osallistava 
pedagogiikka 

III I  II  III 

Kuvio 2. Tutkimuksen kontekstin ja tutkimuskohteen rajautuminen 
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3.1 Empiirinen konteksti

3.1.1  Ohjattu vapaa-aika 

Lapselle ja nuorelle vapaa-aika on aikaa, jota he viettävät koulu- tai työajan ulko-
puolella (Helve 2009, 250). Harrastustoiminta koetaan suomalaisessa yhteiskun-
nassa merkittäväksi lapsen ja nuoren identiteetin vahvistajaksi sekä hyvinvoinnin 
ja kansalaisyhteiskunnan edistäjäksi (esimerkiksi OKM, 2019). Perinteisesti nuor-
ten vapaa-ajanviettotapoja on mitattu juuri harrastusten kautta (esim. Allardt ym., 
1958). Harrastaminen sisältää myös ohjatun harrastustoiminnan lisäksi vapaa-
ajan aktiviteetteja, joita nuoret itse haluavat tehdä yksin tai kavereiden kanssa 
(Helve, 2009). Itseasiassa lapset ja nuoret toivovatkin enemmän omaehtoiseen 
harrastustoimintaan paikkoja, myös koulun yhteyteen (VLN, 2017; OKM 2020a).

Tällä hetkellä suomalaisten lasten ja nuorten harrastusaktiivisuutta ja  
-trendejä seurataan säännöllisesti esimerkiksi Lasten ja nuorten vapaa-aikatutki-
muksen, Nuorisobarometrin, Kouluterveyskyselyn sekä Opetus- ja kulttuurimi-
nisteriön koululaiskyselyn avulla. Lapset ja nuoret ovat aktiivisia harrastajia, sillä 
89 prosentilla heistä on jokin harrastus Suomessa. Aktiivisimmista 7–9-vuotiaista 
lapsista harrastaa jopa 95 prosenttia, ja 10–14-vuotiaistakin lapsista jopa 95 pro-
senttia kokee, että heillä on jokin harrastus. (Hakanen, Myllyniemi, & Salasuo, 
2019a; VLN, 2017.) Lasten ja nuorten liikuntaharrastaminen on eniten seurattu ja 
tutkittu harrastusmuoto (esim. VLN, 2017). Harrastustoiminnan edistämiseksi on 
Opetus- ja kulttuuriministeriön johdolla laadittu eritasoisia toimenpiteitä lapsille 
ja nuorille vaalikaudelle 2019–2023. Niissä keskitytään koulun yhteydessä järjes-
tettävän harrastustoiminnan lisäämiseen huomioiden erityistä tukea tarvitsevat, 
aliedustetut ryhmät ja vähävaraiset perheet. Lisäksi kehitetään rahoituksen seu-
ranta- ja arviointijärjestelmää ja tiivistetään strategista ohjausta ja terävöitetään 
visiota. (OKM, 2019, 2020b; VLN, 2017.) 

Noin 10 prosentilla alle 29-vuotiaista lapsista, nuorista ja nuorista aikuisista 
ei ole siis harrastusta. Harrastamattomuuden syyt ovat moninaiset kuten harras-
tamisen hinta, toimintarajoitteet, kiusaaminen sekä mielekkääseen harrastukseen 
tai ajankäyttöön liittyvät haasteet (Hakanen, Myllyniemi, & Salasuo, 2019a). Mak-
suttomuus ja avoin pääsy harrastustoimintaan ei kuitenkaan välttämättä yksin 
riitä, ja huomiota tulee kiinnittää myös erilaisia osallistumiskynnyksiä kohtaavan 
henkilön osallistumisen tukemiseen (VLN, 2017). 

Harrastamiseen liittyvässä keskustelussa tulee huomioida myös se, että 
harrastuksen puuttuminen voi olla oma valinta. Lisäksi monet eivät koe, etteikö 
kavereiden kanssa ”hengailu” esimerkiksi skeittauksen, katutanssin tai muun niin 
kutsutun vaihtoehtoliikunnan parissa olisi varsinainen harrastus (esim. Berg & 
Salasuo, 2017; Stenvall 2020). Toisaalta harrastuksen arvottaminen korkealle tuo 
mukanaan sen, että ne, joilla ei ole syystä tai toisesta harrastusta, jäävät muiden 
silmissä marginaaliin ja ”normaalin” lapsuuden ja nuoruuden ulkopuolelle (Kos-



25

Satu Lehto

ki, 2005; OKM, 2016; VLN, 2017). Lisäksi osalle lapsista ja nuorista vapaa-aika 
täyttyy ohjatuista harrastuksista, eikä omaa aikaa itselle ja kavereille tahdo löytyä 
(esim. Stenvall, 2009). 

Liikunta ohjattuna harrastuksena 

Ohjatun harrastustoiminnan tarkastelua nimenomaan liikuntaharrastuksen kaut-
ta puoltaa se, että liikunta on suosituin harrastus sekä koulun kerhoissa että kou-
lun ulkopuolisessa harrastustoiminnassa (esim. Metsäpelto & Pulkkinen, 2012; 
VLN, 2017). Lasten ja nuorten liikuntaa voidaan lähestyä fyysisen aktiivisuuden 
(physical activity) ja liikunnan (sport/exercise) käsitteiden kautta, joissa fyysinen 
aktiivisuus nähdään yläkäsitteenä, joka sisältää liikunnan. Fyysinen aktiivisuus 
on määritelty kaikenlaiseksi kehon tahdonalaiseksi toiminnaksi, jossa energianku-
lutus ylittää perusaineenvaihdunnan. Liikuntaan puolestaan sisällytetään kaikki 
liikkumiseen ja liikunnan harrastamiseen samoin kuin fyysiseen aktiivisuuteen ja 
motorisiin taitoihin liittyvät toiminnat. (Jaakkola, Liukkonen & Sääkslahti, 2017; 
Laakso, 2007.) Tässä tutkimuksessa fokus on nimenomaan liikunnassa, erityisesti 
ohjatussa liikunnassa. 

Tutkimukset tukevat säännöllisen liikunnan positiivista vaikutusta koulu-
ikäisten lasten ja nuorten terveyteen ja hyvinvointiin (esim. Biddle & Asare, 2011; 
Janssen & LeBlanc, 2010; Kantomaa ym., 2011). Kuitenkin istuva elämäntapa ja 
vähäinen luonnollinen arkiliikkuminen ovat suuresti vähentäneet fyysisen aktii-
visuuden kokonaismäärää ja tuoneet mukanaan ongelmia yhä nuorempien lasten 
ja nuorten toimintakykyyn ja terveyteen. Suomalaisen lasten ja nuorten fyysinen 
kokonaisaktiivisuus, vähintään 60 minuuttia reipasta liikuntaa päivässä -tavoi-
te3, jää heikoksi. Yleinen trendi on, että mitä vanhemmista lapsista ja nuorista 
on kyse, sitä todennäköisemmin fyysinen paikallaan olo kasvaa; etenkin ohjatun 
liikunnan määrä vähenee, ja ruutuaika lisääntyy. (Tuloskortti, 2018; ks. myös 
Itkonen, Lehtonen & Aarresola, 2018; Kokko & Mehtälä, 2016; Kokko & Martin, 
2019; Kämppi ym., 2018; Tuloskortti, 2016.) Peruskoulun alaluokilla lapset ovat 
puolestaan aktiivisimmillaan. Yläkoulussa reippaan liikunnan määrä laskee ta-
saisesti aina peruskoulun loppuun ja siitä eteenpäin. 

Nuorten lasten fyysisen aktiivisuuden määrän seurannat ovat tulleet mu-
kaan vasta viimeisimpiin kansallisiin lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymistä 
käsitteleviin seurantatutkimuksiin4. Vuoden 2018 tutkimuksessa 7-vuotiaista 

3 Maailman terveysjärjestö WHO:n määrittelemä liikuntasuositus 5–17-vuotiaille lapsille ja nuorille (WHO, 
2010). Kansalliset liikuntasuositukset taas antavat erilliset suositukset alle 8-vuotiaille (ks. Varhaiskasvatuksen 
fyysisen aktiivisuuden suositukset, 2016) sekä 7–18-vuotiaille lapsille ja nuorille (ks. Tammelin & Karvinen, 
2008), joita ollaan parhaillaan uudistamassa (https://ukkinstituutti.fi/liikkuminen/liikkumisen-suositukset/
lasten-ja-nuorten-fyysisen-aktiivisuuden-suositukset/). 

4 LIITU 2016 tutkimuksessa nuorimmat lapset olivat 9-vuotiaita ja LIITU 2018 tutkimuksessa 7-vuotiaita 
(Kokko & Martin, 2019; Kokko & Mehtälä, 2016).
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liikuntasuosituksen5 saavutti 71 prosenttia, 9-vuotiaista runsas 50 prosenttia ja 
11-vuotiaista 41 prosenttia. Pojat saavuttivat suositukset tyttöjä useammin. Tulok-
set olivat pysyneet lähes samoina verrattaessa niitä aikaisempaan, vuonna 2016 
tehtyyn, tutkimukseen. (Kokko & Mehtälä, 2016; Kokko & Martin, 2019.) Lasten 
ja nuorten harrastamista käsittelevä, joka toinen vuosi toteutettava, vapaa-ajan-
tutkimus keskittyi vuonna 2018 liikunnan harrastamiseen (Hakanen, Myllyniemi 
& Salasuo, 2019a). Kun 10–14-vuotiaista lapsista ja nuorista runsas 90 prosenttia 
kertoi harrastavansa liikuntaa suunnilleen yhtä paljon kuin vuosien 2012 ja 2015 
haastattelututkimuksissa, niin 7–9-vuotiaiden lasten keskuudessa liikunnan har-
rastaminen kasvoi 85 prosentista 97 prosenttiin vuoden 2012 ja 2018 tutkimusten 
välillä (Hakanen, Myllyniemi & Salasuo, 2019a; Myllyniemi & Berg, 2013).

Kokonaisliikuntamäärän tukemiseksi asiantuntijat ovat laatineet eri ikäryh-
mille suunnattuja kansallisia liikuntasuosituksia. Ensimmäisiä Varhaiskasvatuk-
sen liikunnan suosituksia (2005) päivitettiin vuonna 2016 (Varhaiskasvatuksen 
fyysisen aktiivisuuden suositukset, 2016). Niiden mukaan lapsi tarvitsee vähintään 
kolme tuntia kuormittavuudeltaan monipuolista liikkumista, ja hänen tulee saada 
harjoitella päivittäin motorisia perustaitoja eri ympäristöissä kaikkina vuodenai-
koina. Lisäksi yhtäjaksoinen yli tunnin paikallaan olo ei ole lapselle ominaista, ja 
sitäkin lyhyempiä jaksoja suositellaan tauotettaviksi. Kouluikäisille 7–18-vuoti-
aille suunnattu ensimmäiset liikuntasuosituksen puolestaan (Tammelin & Karvi-
nen, 2008) suosittelivat monipuolista liikuntaa vähintään yhdestä kahteen tuntia 
päivässä sekä yhtäjaksoisten istumajaksojen ja ruutuajan määrän rajoittamista 
maksimissaan kahteen tuntiin päivässä. Päivitetyt liikuntasuositukset korostavat 
säännöllistä jokapäiväistä arjen liikkumista, jossa kestävyystyyppinen liikunta on 
pääosassa (Liikkumissuositus 7–17-vuotiaille lapsille ja nuorille, 2021).

3.1.2  Koulun kerhotoiminta 

Koululaisten kerhotoiminnan alkujuuret ulottuvat aina 1800-luvulle liittyen tii-
viisti kansakoululaitoksen kehittymiseen. Ensimmäinen, vuoden 1866, kansa-
koululaki määritteli kansakoulunopettajat vastuuseen nuorisokerho-toiminnasta, 
jossa kansakoulun päättäneiden nuorten sivistystä laajennettiin ja heidät saatettiin 
hyvien harrastusten pariin. (Kailanpää, 1987, 3; Koivisto, 2000, 30–31, 64.) Ny-
kyaikainen koulun kerhotoiminta nojaa vuoden 2004 opetussuunnitelman perus-
teissa esitettyihin tavoitteisiin. Kun kerhotyön alkutaipaleella korostettiin kansan 
sivistämisen ja nuorison hyvien harrastusten edistämisen tärkeyttä, puhutaan 
nyt koululaisen yksilöllisen kasvun ja oppimisen tukemisesta ja siitä, että lasten 

5 60 minuuttia reipasta tai rasittavaa liikkumista liikeanturimittarilla mitattuna koko vuorokauden ajan, 
vähintään neljänä päivänä viikossa, 10 tuntia päivässä.



27

Satu Lehto

ja nuorten hyvinvoinnista ja turvallisuudesta pitää ottaa kokopäiväinen vastuu 
(Pietilä, 2004).

Koulun kasvatus- ja opetustyön tukemiseksi voidaan järjestää kerhotoi-
mintaa. Kerhotoiminnan tulee perusopetuksen tavoitteiden mukaisesti 
tukea oppilaan eettistä ja sosiaalista kasvua sekä itsensä monipuolista 
kehittämistä. Kerhotoiminnan tarkoituksena on edistää myönteisten 
harrastusten viriämistä sekä antaa oppilaalle mahdollisuus muuhun-
kin kuin tavanomaiseen koulutyöhön turvallisessa ja rauhallisessa ym-
päristössä. Kerhotoiminnan tulee tarjota monipuolista, lasta ja nuorta 
arvostavaa toimintaa sekä tilaisuuksia myönteiseen vuorovaikutukseen 
aikuisten ja toisten lasten kanssa. Kerhotoiminnan järjestämisen peri-
aatteet tulee kirjata opetussuunnitelmaan. Kerhot ovat oppilaille vapaa-
ehtoisia. (Opetushallitus, 2004.)

Kerhojen määrä on seurannut yhteiskunnan ja koulutuspolitiikan muutok-
sia (Kuvio 3). Kouluverkoston 1940-luvulla tapahtuneen tihenemisen myötä ker-
hojen tehtäväksi muodostui sota-ajan talkootöiden organisointi, jolloin mukaan 
toimintaan tulivat vielä koulua käyvät oppilaat (Opetusministeriö, 1998, 5). Ker-
hotoimintaa alettiin näin järjestelmällisesti kehittämään. Tavoitteena oli suojella 
lapsia aikuisten antamilta vääriltä malleilta. Kerhotoiminnan uskottiin tukevan 
yhteiskuntakelpoisen kansalaisen taitoja. (Koivisto, 2000, 40–41.) Koulun kerho-
toiminta pääsi mukaan myös peruskoulua koskevaan lainsäädäntöön. Tavoitteena 
oli edistää tasa-arvoa painottamalla kerhojen merkitystä erityisesti passiivisten 
oppilaiden aktivoinnissa. (Opetusministeriö, 1998, 6.)

Kerhojen määrä on kasvanut melko tasaisesti sodan jälkeisessä Suomessa 
(70-luvun notkahdusta lukuun ottamatta) aina 90-luvun alkuun asti, jolloin ker-
hoja oli lähes 20 000. Taloudellinen lama 90-luvun alussa taittoi nousun, ja ope-
tustoimen resurssien leikkausten myötä kerhojen määrä putosi jyrkästi. Kuitenkin 
vuonna 1998 opetusministeriön asettama kerhotyöryhmä esitti, että jokaisella 
peruskoululaisella tulisi olla mahdollisuus osallistua koulun jälkeiseen kerhotoi-
mintaan. Näin peruskoululakiin liitettiin maininta kerhotyöstä, perusopetuksen 
opetussuunnitelman perusteisiin lisättiin kerhotoiminnan kansalliset tavoitteet 
ja paikallisiin opetussuunnitelmiin sisällytettiin kerhotoiminnan tavoitteet ja vas-
tuujako eri tahojen kanssa jättäen kunnalle kuitenkin päävastuu. (Iivonen, 2009, 
17; Opetusministeriö, 1998.) 

Yhteiskunnan yhä suurempi eriarvoistuminen sekä huoli lasten ja 
nuorten hyvinvoinnista jatkui yhä 2000-luvulla. Vuosituhannen vaihtees-
sa yhteiskunnallisen keskustelun keskiöön nousi pienten lasten yksinäisten 
iltapäivien vahingollisuus (esim. Strandell & Forsberg, 2005, 610–611). Jul-
kinen keskustelu kasvatuksen ammattilaisten, opetusviranomaisten, polii-
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tikkojen sekä aktiivisten vanhempien kesken johtikin nopeasti siihen, että 
vuonna 2003 perusopetuslakiin (1136/2003) liitettiin mukaan koululaisten aamu-  
ja iltapäivähoito6 (Eskelinen, 2012). Historiallinen perusta aamu- ja iltapäivätoi-
minnalle löytyy siis koulujen kerhotoiminnasta, vaikka nykyään kerhotoimin-
nan katsotaan olevan osa aamu- ja iltapäivätoimintaa (Iivonen, 2009). Molempia 
toimintoja määrittävät paljolti samat yhteiskunnalliset säädökset ja ohjauskirjat 
(ks. Artikkeli II). 

Tämän tutkimuksen taustalla vaikuttaneen TKL-hankkeen (2004–2007) 
päättymisen jälkeen, perinteinen kerhotoiminta alkoi jälleen nostaa asemaansa 
yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Tämä konkretisoitui vuonna 2008 aloitetun 
Perusopetus paremmaksi (POP)-ohjelmaan ja siihen liittyvään kerhotoiminnan 
kehittämisohjelmaan (POP, 2008). POP-ohjelman avulla pyrittiin antamaan mah-
dollisuus jokaiselle lapselle ainakin yhteen kerhoharrastukseen läpi koko perus-
opetuksen yrittäen saada mukaan erityisesti niitä lapsia ja nuoria, joilla ei ollut 
perheen tuen puutteessa mahdollisuutta harrastaa säännöllisesti. Myös koulun 
ja kodin yhteistyötä haluttiin syventää. Valtio myönsi kerhotoiminnan kehittämi-
seen POP-ohjelman alussa 5,7 miljoonaa euroa. Kerhotoiminnalle korvamerkityn 
erityisavustuksen suuruus nousi tasaisesti lukuvuoteen 2011–2012 asti, jolloin 
rahaa jaettiin 10 miljoonaa euroa. Sen jälkeen summa on vakiintunut 8 miljoonan 
euron vuosittaiselle tasolle (viimeinen tieto on lukuvuodelta 2014–2015). (Ope-
tushallitus, 2008.) 

Vuonna 2016 tehdyn selvityksen mukaan neljällä koululla viidestä oli kou-
lun itse organisoimaa toimintaa, jonka lisäksi toimintaa järjestivät muun muassa 
urheilu- ja liikuntaseurat (n. 50 %), muut yhdistykset (51 %), seurakunnat (21 %), 
muut oppilaitokset (25 %) ja yritykset (17 %) (Aira & Kämppi, 2017). Vajaa neljäs-
osa 9–15-vuotiaista kertoi osallistuvansa viikoittaiseen koulun kerhotoimintaan 
(Tuloskortti, 2016). Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM, 2019) tuorein hanke 
koulun kerhotoiminnan tukemiseksi on niin kutsuttu Suomen malli, jonka pi-
lotointi alkoi keväällä 2021. Sen tavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin 
lisääminen mahdollistamalla jokaiselle mieluisa ja maksuton harrastus ennen tai 
jälkeen koulupäivän. Suomen mallin mukana tulee kerhotoiminnan normaalin 
2,8 miljoonan euron (2020) vuosittaiseen rahoitukseen aluksi lisää 5 miljoonaa 
euroa ja jatkossa 14,5 miljoonaa euroa. (OKM, 2020b.) 

6 Aamu- ja iltapäivätoiminta on kunnan, seurakunnan tai kolmannen sektorin järjestämää, vanhemmille 
maksullista ohjattua toimintaa ennen ja jälkeen koulupäivän. Toiminta on suunnattu 1.–2.-luokkalaisille 
koululaisille sekä 1.–9.-luokkalaisille erityisoppilaille. Tutkimuksia aiheesta mm. Eskelinen, 2012; Strandell, 
2012.
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Kuvio 3. Kerhojen lukum
äärän kehitys 1940

-luvulta lähtien (Lähde: O
petushallitus, 2010. Koulun kerhotoim

innan faktaesite)
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Liikuntakasvatus

Liikuntakerhot toimivat lapselle eräänä liikuntakasvatuksen areenana monien 
muiden yhteisöjen rinnalla. Liikuntakasvatuksessa tarkastellaan liikuntaan liitty-
viä ilmiöitä ̈ kasvatuksen näkökulmasta (Laakso, 2007). Liikuntakasvatuksessa 
voidaan nähdä kaksi ulottuvuutta: liikuntaan kasvattaminen sekä kasvattaminen 
liikunnan avulla (Opetushallitus, 2014). Liikuntaan kasvattaminen on sellaisten 
tietojen, taitojen ja asenteiden opettamista, jotka tukevat liikunnan harrastamista, 
terveellisiä elämäntapoja ja omasta hyvinvoinnista huolehtimista. Kasvattaminen 
liikuntaan on myös liikuntaympäristöjen ja -tilanteiden luomista, joissa osallistujat 
voivat kokea myönteisiä tunteita. Tämä edistää liikuntamotivaatiota ja luo pohjaa 
elinikäiselle fyysiselle aktiivisuudelle. Liikuntaan kasvattavia tahoja voivat olla 
koulun lisäksi muun muassa seurat, yhdistykset, perhe ja kaveriporukat. Kasvat-
taminen liikunnan avulla on puolestaan liikunnan käyttämistä kasvatuksen väli-
neenä, pyrittäessä saavuttamaan yleisiä kasvatustavoitteita kuten persoonallisia, 
sosiaalisia, kognitiivisia ja eettis-moraalisia tavoitteita. (Jaakkola, Liukkonen & 
Sääkslahti, 2017; Laakso, 2007; Liukkonen, 2009.) 

Suomalaisessa yhteiskunnassa liikunnalla on aina ollut merkittävä kasvatus-
tehtävä. Yhteiskunta ohjaa koulussa tapahtuvan liikunnan avulla kasvattamista 
lähinnä opetussuunnitelman kautta heijastaen oman aikansa arvoja ja näkemyksiä 
kasvatuksesta. (Ilmanen, 2017, 39.) Kasvatustehtävän lisäksi liikuntakasvatuk-
sella on suomalaisessa yhteiskunnassa ollut vahva välineellinen arvo. Liikunta-
kasvatusta on käytetty esimerkiksi kansallisen identiteetin ja yhteisöllisyyden 
rakentamiseen, taistelu- ja sotakunnon vahvistamiseen sekä aatteellisen ja poliit-
tisen toiminnan tukena (Heikkinen, Huttunen & Pesonen, 2012; Ilmanen, 2017; 
Meinander, 1992). Nykyään liikuntakasvatuksessa painotetaan ihmisten hyvän 
elämän ja terveyden tukemista, ja liikuntaa käytetään välineenä muun muassa 
maahanmuuttajien kotouttamiseen (Zacheus, 2010; Zacheus & Hakala, 2010), 
lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn (Appelqvist-Schmidlechner ym., 2017; 
Turkka & Turkka, 2008) ja painonhallinnan tukemiseen (esim. Virtanen, 2012). 
Koulussa liikuntakasvatuksen positiivista välineellistä arvoa on viime vuosina 
painotettu etenkin oppimisen ja kognitiivisen toimintakyvyn, keskittymisen ja 
tarkkaavaisuuden, koulussa viihtymisen sekä luokassa käyttäytymisen edistä-
miseksi (Donnelly ym., 2016; Kantomaa ym., 2018; Syväoja, 2014; Syväoja ym., 
2013; Tammelin ym., 2018). 

Kerhotoimintaan liittyvät tutkimukset 

Kerhotoimintaan liittyviä tutkimuksia on tehty Suomessa vain muutamia. Sitä 
vastoin maailmalla, etenkin ango-amerikkalaisessa yhteiskunnassa, koulun jäl-
keistä harrastustoimintaa käsittäviä tutkimuksia on huomattava määrä, jotka 
keskittyvät paljolti yli 12-vuotiaisiin lapsiin ja nuoriin. (Gleiber & Powell, 2005, 
35; Metsäpelto & Pulkkinen, 2012, 2014.) Isossa-Britanniassa ja Yhdysvalloissa 
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kerhotoiminta (school-sponsored extracurricular and after-school activities) on 
hyvin järjestelmällistä ja koulupäivän yhteyteen liitettyä mutta kuitenkin oppi-
tuntien ulkopuolelle luettavaa toimintaa (Mahoney ym., 2005, 5; Pulkkinen & 
Launonen, 2005, 28). 

Harrastustoiminnan lisäksi anglo-amerikkalainen koulusysteemi ja kulttuu-
ri eroavat niin paljon suomalaisista, että siellä tehtyjä tutkimuksia on vaikea si-
joittaa suomalaiseen (tai pohjoismaiseen) yhteiskuntaan (Metsäpelto & Pulkkinen, 
2012; Pulkkinen & Launonen, 2005). Esimerkiksi Yhdysvalloissa koulun jälkeinen 
harrastustoiminta on suunnattu kaikille luokka-asteille (ks. esim. Mahoney ym., 
2005), kun Suomessa taas lähinnä 1.–2.-luokkalaisille. Suomalaisen aamu- ja il-
tapäivätoimintamuodon voidaan kuitenkin katsoa olevan lähinnä anglo-amerik-
kalaista koulun jälkeistä harrastustoimintaa tai ruotsalaista vapaa-ajankeskuksen 
(fritids hem) toimintaa (esim. Gleiber & Powell, 2005, 35; Holoppa ym., 2018; 
Pulkkinen & Launonen, 2005, 27). 

Vaikka tutkimukseni keskittyy suomalaiseen alakouluympäristöön, kartoi-
tan tutkimuksia kaikista ikäryhmistä, jotka sijoittuvat koulun yhteydessä tapah-
tuvaan organisoituun harrastus- tai liikuntakerhotoimintaan. Koska aamu- ja 
iltapäivätoiminta ja koulun kerhotoiminta ovat kulttuurisesti, mutta nykyään myös 
yhteiskunnan ohjauskirjojen puitteissa, läheisesti yhteydessä toisiinsa, otan tar-
kasteluun mukaan myös tutkimuksia aamu- ja iltapäivätoiminnan ympäristöstä 
liittyen fyysiseen aktiivisuuteen ja liikuntaan.

Suomessa organisoituun liikuntaharrastustoimintaan liittyviä tutkimuksia 
on tehty jonkin verran vapaa-ajantutkimuksen ja terveystutkimuksen näkökul-
masta yläkoulu- ja lukioikäisistä nuorista (ks. lisää esim. Berg & Piirtola, 2014), 
kun taas nuoremmista lapsista ja koulun kerhotoiminnasta tutkimuksia on vain 
muutama. Koulupäivän rakenteen uudistushanke, Mukava-hanke7, toteutettiin 
2002–2005 neljällä paikkakunnalla eri puolilla Suomea neljässä vuosiluokkien  
1–6 koulussa ja kolmessa vuosiluokkien 7–9 koulussa. Hankkeessa pyrittiin eheyt-
tämään koulupäivä hakemalla tasapainoa koulutyön, rentoutumisen ja omaeh-
toisen toiminnan ja harrastustoiminnan välille luomalla paremmat edellytykset 
oppilaiden sosioemotionaalisen kehityksen tukemiseen, kouluviihtyvyyden lisää-
miseen ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen koulussa. (Metsäpelto & Pulkkinen, 
2014; Pulkkinen & Launonen 2005, 33.) Kokeilu osoitti, että oppilaat osallistuivat 
varsin aktiivisesti kaikilla vuosiluokilla koulun kerhotoimintaan hankkeen aikana. 
Alakouluissa kaksi kolmasosaa ja yläkouluissa noin puolet oppilaista osallistui 
kerhotoimintaan. Huomioitavaa on, että aamu- ja iltapäiväkerhojen lapset osal-
listuivat aktiivisesti myös harrastuskerhoihin, mikä tutkimusraportin tekijöiden 
mielestä osoittaa, että nämä toiminnot eivät ole vaihtoehtoisia toimintoja, vaan 

7 Tulee sanoista muistuttaa kasvatusvastuusta (Pulkkinen & Launonen, 2005)
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täydentävät toisiaan, kun molemmat järjestetään koulun yhteydessä. Oppilaat 
raportoivat, että harrastustoimintojen sisällöt, monipuolisuus, valinnan mahdolli-
suus ja kavereiden kanssa toimiminen olivat positiivisia asioita kerhoissa. Lisäksi 
uusien oppilaiden tapaaminen eri luokkatasoilta ja rinnakkaisluokilta oli mieluisa 
kokemus. (Pulkkinen & Launonen, 2005, 86, 199–200.) 

Hankkeesta julkaistiin myös psykologian alaan lukeutuva väitöskirjatutki-
mus, jossa tutkittiin harrastustoiminnan vaikutuksia 9–10-vuotiaan noin 280 
lapsen sosioemotionaaliseen kehitykseen kolmen vuoden aikana. Sen mukaan 
9- ja 10-vuotiailla lapsilla, jotka olivat osallistuneet harrastustoimintaan säännöl-
lisesti kolmen vuoden ajan, oli vähemmän sosiaalista jännitystä ja masennukseen 
viittaavia oireita kuin vertaisryhmällä, joka ei ollut osallistunut vastaavanlaiseen 
harrastustoimintaan. Tutkimus osoitti myös, että toiminnan pitkäaikaisuudella oli 
alentava vaikutus sosiaaliseen jännitykseen, kun taas eri aktiivisuuden määrillä 
tai osallistumisen säännöllisyydellä ei näyttänyt olevan vaikutusta. (Metsäpelto, 
Pulkkinen & Tolvanen, 2010.) Toisessa tutkimusosassa tarkasteltiin harrastustoi-
mintaan osallistumisen vaikutusta lapsen sosioemotionaaliseen käyttäytymiseen 
ja akateemisiin saavutuksiin opettajien arvioimana. Esiintyvän taiteen harrastus-
toimintaan osallistumisella oli yhteys korkeampiin akateemisiin saavutuksiin sekä 
alhaisempiin internalisoiviin ongelmiin kuten ahdistukseen ja masennukseen. 
Mitä pidempään harrastusta oli jatkunut (2–3 vuotta), sitä positiivisemmat vai-
kutukset olivat. Liikuntakerho oli suosituin harrastusmuoto, tytöillä yksilöliikunta 
ja pojilla joukkuepelit. (Metsäpelto & Pulkkinen, 2012.)

Toinen alakouluun sijoittuva tutkimus oli kohdennetun liikuntakerhotoi-
minnan MOTO-kerhoista8, jotka pilotoitiin keskisuomalaisessa koulussa luku-
vuonna 1999–2000. Niiden tavoitteena oli tukea ja vahvistaa esikouluikäisten 
lasten ja ensimmäisen luokan oppilaiden motorisia perustaitoja monipuolisten 
ja positiivisten liikuntakokemusten avulla sekä tukea heidän oppimisvalmiuk-
siaan. MOTO-kerhoon ja siihen liittyvään tutkimukseen osallistui 350 lasta, 
jotka olivat saaneet kutsun kerhoon motoristen taitojen testauksen ja opettajien 
suositusten perusteella. Motorisia perustaitoja harjoiteltiin yksilöllisen ohjelman 
mukaan turvallisessa ja virikkeellisessä pienryhmässä. Tehtävät kerhossa olivat 
tehtäväspesifisiä ja prosessisuuntautuneita, ja lapset saivat paljon aikaa harjoitella 
ja toistaa tehtäviä. MOTO-kerho oli teoreettisesti perusteltu, suunnitelmallinen ja 
pitkäkestoinen tukitoimi. Se osoittautui myönteiseksi koulun tukitoimeksi, joka 
tuki lasten motorista kehitystä ja pätevyyden tunnetta. (Luukkonen & Sääkslah-
ti, 2006; Reinikka, Sääkslahti & Luukkonen, 2014; Sääkslahti & Cantell, 2001.) 

8 MOTO-kerho on motorista kehitystä tukeva liikuntakerho, jonne kutsun saivat ne ensimmäisen luokan 
oppilaat, joiden motorisissa taidoissa arvioitiin olevan lisäharjoittelun tarvetta.
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Jatkotutkimuksessa selvitettiin kerhoon osallistuneiden 51 lapsen 6. luokan 
liikunnan koulumenestystä sekä heistä yhdeksän lapsen kokemuksia liikunnasta ja 
oppimisesta. Kuudennella luokalla oppilaat olivat keskitasoa liikunnan osaamises-
sa ja työskentelyaktiivisuudessa samoin kuin käyttäytymisessä ja yhteistyötaidois-
sa. Myöhemmin yhdeksännellä luokalla samaa yhdeksää oppilasta haastateltiin. 
He olivat erilaisista kokemuksistaan huolimatta tyytyväisiä koulumenestykseensä, 
ja heidän kokemuksensa koulun ja vapaa-ajan liikuntaharrastuksista olivat pää-
osin myönteisiä. Heistä lähes kaikki olivat löytäneet oman liikuntaharrastuksensa. 
Nuoret pitivät yleensä koululiikunnassa tärkeinä kavereita, hauskuutta ja sitä, että 
heidän mielipiteitään huomioitiin liikuntatunneilla. Näyttää siltä, että peruskou-
lun alussa muita heikommat oppimisvalmiudet omaavat lapset olivat sopeutuneet 
kouluun ja suoriutuneet opinnoistaan hyvin sekä löytäneet oman tavan liikkua. 
(Reinikka, Sääkslahti & Luukkonen, 2014.) 

Nurmen (2012, 55–58) tutkimus liikuntakerhoista sijoittui lukioasteelle. Se 
tarkasteli opiskelijoiden kokemuksia lukuvuoden kestäneessä hiphop-kerhossa. 
Yhteisöllisyys, kokemukset ryhmän yhteishengestä ja onnistumiset olivat oppilai-
den kerhokokemuksista merkityksellisimpiä teemoja. Onnistumisen kokemukset 
liittyivät vahvasti ruumiillisuuteen ja itselle merkityksellisten asioiden oppimiseen. 
Opiskelijoiden oma hiphop-kulttuuri rakentui elämäntyyliin liittyvien piirteiden, 
kuten musiikin, yhdenmukaisen vaatetuksen ja liikekielen sekä kurssin ei-kou-
lumaisuuden ympärille. Apuopettajan statuksen antaminen joillekin oppilaille 
aiheutti kuitenkin ristiriitaisia reaktioita muissa kerholaisissa. Uudet oppilaat 
suhtautuivat apuopettajiin myönteisesti, koska heihin oli helppo samaistua, kun 
taas vanhempien opiskelijoiden suhtautuminen etenkin alussa oli kielteisestä. Nur-
mi arvelee kielteisen suhtautumisen syyksi opiskelijoiden välisen tasavertaisten 
voimasuhteiden horjumisen sekä apuopettajien käytön vähäisyys suomalaisessa 
koulukulttuurissa. 

Aamu- ja iltapäivätoiminnan liikuntaan liittyviin tutkimuksiin lukeutuu Sa-
lonen-Nummen (2007) liikuntapedagogiikan väitöskirja, joka tarkasteli liikunnan 
mahdollisuuksia ja esteitä iltapäivätoiminnassa koulun yhteydessä. Iltapäivätoi-
minnan liikunnalla nähtiin olevan enemmän mahdollisuuksia kuin esteitä lisätä 
lasten liikunnallista aktiivisuutta. Ulkoliikuntaa pidettiin tärkeimpänä toimin-
tana koulun iltapäivätoiminnassa. Myös pienet positiiviset liikuntakokemukset, 
hyvinvoinnin lisääntyminen ja mahdollisuus toimia kaveriryhmissä katsottiin 
olevan koulun iltapäivätoiminnan arvokkainta antia. Aikuisten näkökulmasta 
keskeisiä onnistumisen elementtejä olivat rehtoreiden tärkeä rooli koulun toimin-
takulttuurin kehittäjänä, hallinnollisia rajoja ylittävä yhteistyöhön panostaminen 
sekä erityisesti vähän tai ei lainkaan liikkuvien lasten fyysisen aktiivisuuden tu-
keminen. Tutkimuksessa todettiin, että osallisuushankkeista huolimatta lasten 
mielipiteet eivät saavuta vielä ylimpiä päätöksentekotasoja. Siksi tarvittaisiin las-
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ten liikuntakasvatuksen puolelta tahoja, jotka pystyvät viemään lasten ajatuksia 
päättäjille asti. 

Toinen koulun aamu- ja iltapäivätoiminnan kontekstiin sijoittuva tutkimus on 
Saaren (2011) erityisliikunnan alan väitöskirja. Se tarkasteli inkluusiota ja siihen 
liittyviä käytänteitä ja arvioi integraatioprosesseja lasten liikunnan harrastus-
tarjontakontekstissa. Yksi tutkimustehtävistä liittyi vuosina 2004–2007 koulun 
jälkeisiin liikunnallisiin iltapäivätoiminnan hankkeisiin ja niissä 3.–9.-luokkalai-
siin erityisen tuen tarpeessa oleviin lapsiin. Liikunnallisessa iltapäivätoiminnassa 
toteutetut kerhot olivat joko erityisryhmien omia kerhoja tai matalan kynnyksen 
yleiskerhoja, joissa mukana oli myös erityistukea tarvitsevia ja vammaisia lapsia. 
Matalan kynnyksen yleiskerhoihin mukaan oli saatu eri tavoin erityistä huomiota 
ja tukea vaativia lapsia, ei kuitenkaan vammaisia lapsia. Erityisryhmien kerhot 
olivat myös monipuolisia harrastuskerhoja, mutta niissä korostuivat terveyteen, 
toimintakykyyn, sosiaalisiin taitoihin ja vertaistukeen liittyvät tavoitteet. Näissä 
kerhoissa ei yleensä huomioitu sukupuolta tai ikää. 

Lehmuskallion (2007) väitöstutkimus, jossa koulun liikuntakerhotoiminta oli 
osana laajempaa tutkimuskokonaisuutta, tarkasteli turkulaisten 5.-luokkalaisten 
lasten ja 9.-luokkalaisten nuorten suhdetta liikuntaan sekä liikuntakulutuksen 
roolia suhteen rakentumisessa. Liikuntakerhot olivat yksi osa liikuntapalveluiden 
kulutuksen tarkastelua. Tutkimuksessa molemmissa ikäluokissa kerho-osallistu-
jien määrät olivat normaalia (vuosina 2003–2004) valtakunnallista keskitasoa 
pienempiä. Tutkija arvioi liikuntakerholla voivan olla suurempi merkitys liikun-
tasuhteen rakentumiseen etenkin 5.-luokkalaisten tyttöjen ja yläkouluikäisten 
keskuudessa, jos tarjolla olisi enemmän liikuntakerhoja kuin tutkimushetkellä oli 
(tutkimus sijoittui aikaan juuri ennen kerhotoimintaan panostamista, ks. 5.2.2 
Koulun kerhotoiminta). 

3.1.3  Hyvinvointi

Hyvinvointi-ilmiö on kietoutunut kiinteästi kohdennetun kerhotoiminnan ympä-
rille. Lähtökohtaisesti yhteiskunnan eri tahot ja sosiokulttuurinen ympäristö ovat 
asettaneet moninaisia hyvinvointiin liittyviä odotuksia ja tavoitteita sekä lasten ja 
nuorten harrastustoiminnalle (esim. Alanen ym., 2010; OKM, 2019; VLN, 2017) 
että koulun kerhotoiminnalle (Alanen ym., 2010; Opetushallitus, 2004, 2014; Ar-
tikkeli II). Molemmissa tavoitteeksi mainitaan lasten hyvinvoinnin ja tasapainoi-
sen kehityksen edistäminen, sosiaalisten taitojen kehittyminen ja syrjäytymisen 
ehkäiseminen (Opetushallitus, 2004; Alanen ym., 2010). 

Hyvinvointi on käsitteenä hyvin kompleksinen ja moniulotteinen, ja sen 
määrittely on perinteisesti tapahtunut aikuisten näkökulmaista (esim. Aira ym., 
2014; Ben-Arieh ym., 2014; Casas & Frønes, 2020; Minkkinen, 2015). Klassinen 
hyvinvoinnin määritelmä perustuu kolmeen ulottuvuuteen: elintaso (having), 
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perhe, ystävyys- ja yhteisyyssuhteet (loving) sekä itsensä toteuttaminen ja mie-
lenkiintoinen tekeminen (being ja doing) (Allardt, 1976). Lisäksi hyvinvoinnin 
käsitteeseen liitetään perinteisesti yhtäältä yksilölliset hyvinvointikokemukset ja 
toisaalta sosiaaliseen ja fyysiseen ympäristöön liittyvät, hyvinvointia tuottavat 
tai vähentävät piirteet. Hyvinvointiin yhdistetään siten samanaikaisesti sekä sub-
jektiiviset, omakohtaiset näkemykset ja tuntemukset, että objektiiviset kriteerit, 
ulkokohtaisesti mitattavat ja arvioitavat ulottuvuudet. (Bardy, Salmi & Heino, 
2001, 27; Kiili, 1998.) Filosofiassa puolestaan hyvinvoinnilla viitataan usein nii-
hin elementteihin, jotka ovat yksilölle hyväksi hänen omasta näkökulmastaan. 
Hyvinvoinnin subjektiivinen puoli ei kuitenkaan välttämättä kohtaa makrotason 
hyvinvointia ja sille laadittuja indikaattoreita. Jännitettä voi syntyä myös, kun 
yksilön hyvinvointiin liittyvää käyttäytymistä ja toimintaa tarkastellaan tässä 
hetkessä tai tulevaisuudessa. (Ben-Arieh ym., 2014.) 

Usein lapsi ajatellaan aikuiseen nähden kehittyvänä olentona, jonka olete-
taan tarvitsevan aikuista fysiologisten tarpeidensa täyttämisessä sekä oppiakseen 
elinyhteisössään tarvittavat tiedot ja taidot. Lasten asema yhteiskunnassa eroaa 
aikuisista siinä, että he eivät voi samalla tavalla päättää itseään koskevista asioista. 
(Minkkinen, 2015, 23; Ben-Arieh ym., 2014.) Aikuisten hyvinvointimääritelmät 
eivät näin sovellu suoraan kuvaamaan lasten hyvinvointia, sillä määritelmän tu-
lisi kattaa lapsen elämän sekä tässä hetkessä kuin myös nykyhetken vaikutuksen 
lapsen tulevaisuuteen ja kehitykseen. Erityisesti lasten hyvinvoinnissa objektiivi-
sina kriteereinä voidaan pitää havainnoitavissa olevia seikkoja, kuten yksinoloa, 
lähiverkostoja, turvallisuutta, terveyttä ja riskejä. Subjektiivisia kriteereitä ovat 
puolestaan lapsen kokemukseen liittyvät seikat, kuten tunne välittämisestä, yk-
sinäisyys, uhat ja pelot, arvostuksen puute, koettu terveys sekä yhteisyyden ja 
kuulumisen tunne. (Bardy, Salmi & Heino 2001, 27; Kiili, 1998.) 

Suomalaisille lapsille laaditut hyvinvoinnin indikaattorit perustuvat määri-
telmään, jossa hyvinvoinnin katsotaan muodostuvan yhtäällä yhteiskunnallisis-
ta olosuhteista (welfare) ja toisaalta yksilön omista kokemuksista (well-being). 
Ensimmäisessä on kyse elinoloista, materiaalisen, sosiaalisen ja kansalaisten 
tasa-arvoon liittyvistä oloista, ja jälkimmäisessä lapsen omista kokemuksista ja 
arvioista liittyen esimerkiksi omaan vointiin, onnellisuuteen ja tyytyväisyyteen. 
(OKM, 2011, 26–27.) Tutkimuksessani ymmärrän Minkkisen (2015) tavoin lapsen 
hyvinvoinnin luonteeltaan dynaamiseksi, ”jossa yksilön fyysinen, psyykkinen, 
sosiaalinen ja materiaalinen tilanne on useammin positiivinen kuin negatiivinen. 
Sen lisäksi hyvinvointi on objektiivisesti ja subjektiivisesti mitattavissa oleva 
tila, joka on yksilön sisäisten, ihmisten välisten, yhteisöllisten ja kulttuuristen 
prosessien tulos.” (Minkkinen, 2015, 25). Lisäksi tunnistan lapsen vaihtuvat elä-
mätilanteet ja haasteet, lapsen oman toiminnan, hänen saamansa tuen ja suojelun 
sekä yhteiskunnan rakenteiden ja kulttuurin vaikutukset hyvinvointiin (ks. Aira 
ym., 2014; Minkkinen, 2015). 
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Lapsen ja nuoren hyvinvointiselvityksiä ja -tutkimuksia Suomessa

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen 
otetaan suomalaisessa yhteiskunnassa tosissaan. (Häkli, Kallio & Korkiamäki, 
2015a; VLN, 2017). Tämä näkyy muun muassa lapsi- ja nuorisopolitiikan kehit-
tämisohjelmassa 2012–2015 (OKM, 2012b) ja harrastustoiminnan tukemisena 
hallitusohjelmatavoitteissa vuosille 2019–2023 (OKM, 2019). Lisäksi lasten ja 
nuorten hyvinvointiin liittyvät lait, yhdenvertaisuuslaki (1325/2014), nuorisolaki 
(1250/2016) ja liikuntalaki (390/2015), ohjaavat valtiota ja kuntia jakamaan varoja 
hyvinvointia tukevien toimintojen kehittämiseen. 

Tuoreimpia tällä hetkellä meneillään olevia lasten ja nuorten liikunta- ja har-
rastustoiminnan tukemiseen liittyviä hankkeita ovat esimerkiksi harrastustakuu 
(Haanpää, 2019), matalan kynnyksen liikuntakerhot koulussa ja seuroissa, Lasten 
liike-hanke (Olympiakomitea) koulun kerhotoiminnan kehittäminen vuodesta 
2008 jatkunut hanke (POP, 2008; Karhuvirta & Kuusisto, 2013), Liikkuva iltapäivä 
-hanke sekä osallisuuteen ja liikunta-aktiivisuuteen liittyvä Liikkuva koulu -hanke 
(esim. Aira & Kämppi, 2017; Rajala, Paukku & Laine, 2015). Kouluviihtyvyyden 
parantamiseen on tartuttu edellä mainittujen harrastamiseen liittyvien ohjelmien 
lisäksi etenkin koulukiusaamisen ennaltaehkäisyn kautta (OKM, 2018). Apuna 
työrauhan edistämisessä on käytössä tutkimuksiin perustuvia työkaluja kuten 
VERSO vertaissovittelu ohjelma (esim. Gelling, 2019; Suomen sovittelufoorumi 
ry, 2019) ja KiVa-koulu hanke (esim. Ahtola, 2012; Haataja, 2016; Saarento, 2015). 
Osallisuuden tukeminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen on monessa hankkeessa 
mukana yhtenä hyvinvoinnin osa-alueena.

Yhteiskunnan tukemien hyvinvointihankkeiden rinnalla kerätään säännölli-
sesti eri toimijoiden voimin lapsia ja nuoria koskevaa hyvinvointitietoa esimerkiksi 
turvallisuudesta, viihtymisestä, ruokailusta ja opetuksesta. Kouluterveyskysely ja 
Nuorisobarometri ovat laajimpia säännöllisiä kansallisia lasten ja nuorten hyvin-
vointiseurantoja. Kouluterveyskyselyt kohdistuvat joka toinen vuosi suomalaisten 
yläkouluikäisten nuorten terveyteen ja hyvinvointiin, mutta vuodesta 2017 lähtien 
myös alakoululaiset ovat olleet mukana kyselyssä (esim. Halme ym., 2018; Ter-
veyden- ja hyvinvoinnin laitos, 2019). Nuorisobarometri perinteisesti tarkastelee 
vuosittain vaihtuvin teemoin 15–29-vuotiaiden nuorten elämää eri näkökulmista 
(esim. Aira ym., 2014; Myllyniemi, 2012). FinLapset kyselytutkimuksen (entinen 
Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut-tutkimus) tiedonkeruu kohdistuu neljän 
vuoden välein alle kouluikäisiin (3–6 kuukauden ikäisiin ja 4-vuotiaisiin) lapsiin ja 
heidän perheisiinsä. Sen avulla saadaan tietoa valtakunnan tasolla lasten, nuorten 
ja lapsiperheiden terveydestä ja hyvinvoinnista, niihin yhteydessä olevista teki-
jöistä sekä palveluiden käytöstä ja palvelukokemuksista. Lapsibarometri keskittyy 
puolestaan 6-vuotiaisiin lapsiin. Vuoden 2016 Lapsibarometri oli ensimmäinen 
laatuaan, ja sen teemana oli luottamus. 
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Tulokset osoittivat, että suurimmalla osalla lapsista oli elämässään henki-
löitä, joihin he luottivat. Toisaalta oli myös lapsia, jotka eivät löytäneet myönteisiä 
asioita arjestaan tai kokeneet saavansa apua ja tukea lähiympäristöltään. (Tuukka-
nen, 2016.) Liikuntaan ja vapaa-aikaan keskittynyt vuoden 2018 Lapsibarometri 
osoitti puolestaan, miten lasten mielestä merkityksellisimpiä asioita vapaa-ajalla 
ovat leikkiminen, pelaaminen, kotona oleilu ja herkuttelu (Tuukkanen, 2018). 
Kansainvälisistä hyvinvointiseurannoista tunnetuin on WHO:n Euroopassa ja 
Pohjois-Amerikassa joka neljäs vuosi toteuttama koululaistutkimus. Se tarkastelee 
11-, 13- ja 15-vuotiaiden lasten ja nuorten hyvinvointia. Viimeisimmässä vuonna 
2018 toteutetussa tutkimuksessa oli mukana 49 maata. (Terveyden- ja hyvin-
voinnin laitos, 2019.) 

Pääsääntöisesti suomalaiset lapset ja nuoret kokevat itsensä onnellisiksi ja 
ovat tyytyväisiä ihmissuhteisiinsa. (esim. Kanste, Halme & Perälä, 2017; Lap-
siasia, 2018; Välijärvi, 2017). Vaikka kansainvälisissä vertailuissa lapset voivat 
Suomessa keskimäärin hyvin, niin hyvinvoinnin eriarvoistuminen ja vajeiden 
kasautuminen aiheuttavat huolta (Aula ym. 2016; Haanpää, Toikka & af Ursin, 
2020; Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos, 2019). Huolestuttavaa on suomalaisten 
lasten ja nuorten heikko kouluhyvinvointi ja -viihtyvyys verrattuna Eurooppaan 
ja Pohjois-Amerikkaan (esim. Currie ym., 2012; Harinen & Halme, 2012; Kämppi 
ym., 2012; Välijärvi, 2017). Selitykseksi on esitetty muun muassa suomalaisten 
lasten koulunvastustuskulttuuria sekä osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksi-
en vähyyttä. Lisäksi oppilaiden suhteet ja emotionaaliset siteet muihin oppilai-
siin ja opettajiin sekä koulun yleinen ilmapiiri ovat kouluviihtyvyyden kannalta 
tärkeässä roolissa. (Harinen & Halme, 2012.) Minkkisen (2015) tutkimus tukee 
ihmissuhteiden tärkeyttä kouluviihtyvyyden keskeisenä tekijänä. Lisäksi luokan 
yhteiset kokemukset, kiusaamisen vähyys ja opettajan tuki koko luokkayhteisölle 
ovat yhteydessä kouluviihtyvyyteen. Lasten mielestä myös maittava kouluruoka 
tukee koulussa viihtymistä. (Minkkinen, 2015.) 

3.2 Teoreettinen konteksti

Tutkimukseni taustateoriana toimii yhteiskuntatieteellinen lapsuudentutkimus, 
jota vasten tarkastelen aineistoa. Tulkintateoriana puolestaan käytän feministisen 
pedagogiikan näkökulmaa ja siinä osallistavaa pedagogiikkaa, joka ohjaa valin-
tojani ja aineistosta etsimääni. (Ks. Eskola & Suoranta, 1998, 61.) 
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3.2.1 Yhteiskuntatieteellinen lapsuudentutkimus

Lapsuuden historioitsijan Arièsin (1962) mukaan nykyaikainen lapsuuden käsitys 
alkoi kehittyä 1700-luvulta lähtien, jolloin lapsuus alkoi näyttäytyä ainutlaatui-
sena elinkaaren vaiheena. Lapsia ei enää käsitetty pieninä aikuisina, jotka heti 
kehityksen salliessa seurasivat vanhempiaan työelämään ja muihin yhteiskun-
nan kannalta tuottaviin toimintoihin. Nykyaikaiseen lapsuuteen liitettiin omia 
erityispiirteitä, ja sitä alettiin säädellä ja suojella erilaisin lainsäädännöllisin ja 
sosiaalisin toimenpitein. (Ariès, 1962, 128–133.) 1900-luvulle tultaessa lapsuus 
nousi sekä julkisissa keskusteluissa että eri tieteenaloilla erityisen mielenkiinnon 
kohteeksi jopa siinä määrin, että alkavaa aikakautta nimitettiin lapsuuden vuosi-
sadaksi. Yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset johtivat ensimmäiseen lapsuuden 
murrokseen. Tällöin lasten elinoloja alettiin kehittää, jotta heidät ”pelastettaisiin” 
sopimattomista elinympäristöistä. (Ariès, 1962, 128–133; Alanen, 2009a, 13.) 

Seuraava iso lapsuuden murros tapahtui 1980-luvulla, kun ”uusi” lapsuu-
dentutkimus ponnisti historiaan, sosiologiaan ja kulttuuriantropologiaan nojau-
tuneesta lapsuudentutkimuksesta haastamalla vallitsevan lapsuuden kuvan psy-
kologis–pedagogisia traditiota (Alanen, 2009a; Lee, 2001). Jamesin ja Proutin 
toimittama teos Constructing and reconstructing childhood (1990) kokosi yhteen 
sosiaali-, kulttuuri- ja yhteiskuntatieteissä käytyä kriittistä keskustelua lapsuuden 
murroksesta, ja kirjasta tuli uuden lapsuudentutkimuksen klassikkoteos (Alanen, 
2009a; Lee, 2001). Lapsuutta alettiin tarkastella laaja-alaisesti siten, että se ei 
ollut vain valmistautumista yhteiskuntaelämään ja siinä toimimiseen vaan yksi 
tapa osallistua yhteiskuntaelämään (Alanen, 2009a). 

Uudessa lapsuudentutkimuksessa lapsuutta tarkastellaan ensinnäkin osana 
yhteiskunnallisia – sosiaalisia ja poliittisia – tekijöitä, samoin kuin aikuisuuden 
tarkastelussa. (Mayall, 2002). Toiseksi lapsi nähdään arvokkaana tässä ja nyt 
(being), yksilönä omine oikeuksineen, kun aikaisemmin lapsi nähtiin keskeneräi-
senä ja vasta tulollaan olevana, matkalla kohti aikuisuutta (becoming) (Alanen, 
2009a; Lee, 2001). Lapsi ymmärretään aktiivisena toimijana, luovana ja kompe-
tenttina yhteisönsä jäsenenä, joka kykenee itse kertomaan omista kokemuksistaan 
ja käsityksistään (James, 2010; Prout & James, 1997). Aikaisemmin painotus oli 
tulevaisuudessa, lapsen kehitystasoissa ja yksisuuntaisessa sosialisaatiossa yh-
teiskunnan normeihin ja kulttuuriin. Kolmanneksi lapsuus nähdään sosiaalisena, 
taloudellisena ja kulttuurisena konstruktiona, joka on ajan ja paikan suhteen jat-
kuvan muutoksen alla sekä lasten itsensä merkityksellistämänä ja rakentamana 
(James, 2010; Prout & James, 1997). Modernin lapsuuden rakentamiseen osallis-
tuvat myös lapsuuden erilaiset asiantuntijaryhmät, lasten kohtelua säätelevät lait, 
sekä lapsia ja lapsuutta koskeva tutkimus (Alanen, 2009a). Lapsuudentutkimusten 
keskiössä ovat esimerkiksi lapset toimijoina (esim. Hilppö ym., 2016; Kumpulainen 
ym., 2014), lasten osallisuus (esim. Alanko, 2013; Stenvall 2018), lapsen ”ääni” 
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(esim. Hohti, 2016; Kallio, 2012), sukupolvisuhteet (esim. Kiili, 2008) ja lapsuuden 
paikat ja instituutiot (esim. Alasuutari, 2009; Eskelinen, tulossa). 

Instituutioihin kohdistuva lapsuudentutkimus tarkastelee, kontekstuaali-
suuden huomioiden, instituution käytäntöjä ja niitä lapsuuksia, joita eri toimijat 
ja toimija-asemat tuottavat (Alasuutari, 2009, 58). Tässä tutkimuksessa erityisen 
mielenkiinnon kohteena ovat sukupolviset ja hierarkiset lapsen ja aikuisen suh-
teet. Sukupolvi-käsite pitää sisällään saman ikäisten ihmisten jaetut kokemukset 
tietyssä yhteiskunnallisessa ajankohdassa (Mayall 2002; ks. myös Alanen, 2009). 
Millaisia ovat aikuisen lapselle tarjoamat mahdollisuudet ja toisaalta asetetut ra-
joitteet harjoittaa omaa toimijuuttaan kohdennetussa kerhotoiminnassa, koulu-
instituution sallimissa puitteissa (ks. Alanen, 2009b; Alasuutari, 2009; Mayall, 
2002)? Lasten ja aikuisten välisessä yhteydessä minua kiinnostaa se, miten ai-
kuinen olemalla ja toimimalla mahdollistaa ja tukee lapsen positiivisia kerho-
kokemuksia. Olen myös kiinnostunut lasten keskinäisistä suhteista, erityisesti 
siitä, miten kaverisuhteet näyttäytyvät kerhoharrastuksessa ja vertaisohjauksen 
yhteydessä. 

3.2.2 Feministinen pedagogiikka

Feministinen pedagogiikka toimii tulkintojeni teoreettisena työkaluna. Päädyin 
feministiseen pedagogiikkaan ensinnäkin feministisen ajattelun ja lapsuuden-
tutkimuksen välisen tiiviin yhteyden vuoksi. Molemmissa lapsi halutaan tuoda 
marginaalista keskiöön, ja lapsen ääni halutaan kuuluviin, mikä tekee niistä poh-
jimmiltaan poliittisia (Mayall, 2002; hooks, 1994, 2007). Lisäksi feministisen 
pedagogiikan korostamat eettisyys, tasa-arvo ja yhteiskunnallisen tiedon lisäämi-
nen kiinnittävät tutkimukseni tämän hetken yhteiskunnallisiin diskursseihin (ks. 
Rekola & Vuorikoski, 2006; Saarinen, Ojala & Palmu, 2014; Vuorikoski, 2007). 

Feministinen pedagogiikka toimii sateenkaarena erilaisiin teoreettisiin 
taustoihin perustuviin lähestymistapoihin (Vuorikoski, 2005, 48–49). Keskeisiä 
käsitteitä näille lähestymistavoille on valtauttaminen (empowerment), eli oppi-
jan oman olemassaolon oikeuden tunnustaminen ja voimistaminen, sekä äänen 
antaminen (voicing), toisin sanoen itsetiedostuksen ja itseilmaisun tukeminen. 
Tavoitteena on löytää pedagogisia ratkaisuja, joilla opetustilanteen valtaa voidaan 
jakaa, antaa tilaa oppijan omille kokemuksille ja vahvistaa heidän subjektiuttaan. 
Päämääränä on luoda oppimisympäristö, jossa pystyy turvallisesti ja rakentavasti 
ilmaisemaan itseään. (Rekola & Vuorikoski, 2006.)

Feministinen pedagogiikka on kriittisestä pedagogiikasta eroa ottanut suun-
taus. Molempien lähtökohtiin kuuluu huomion kiinnittäminen erilaisista taustoista 
tuleviin ihmisiin ja ryhmiin koulutuksen ja opetuksen kontekstissa sekä niiden 
kehittäminen tasa-arvoisempaan suuntaan. Molemmat suuntaukset painottavat 
koulutuksen ja kasvatuksen tuottavan tiedon lisäksi poliittista ja ideologista sub-
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jektiutta. Lisäksi molemmat suuntaukset korostavat eettisiä kysymyksiä, poikki-
tieteellistä tietoa, tiedon historiallisuutta sekä pyrkivät yhteiskunnallisen tiedon 
lisäämiseen. Suurin eroavaisuus näissä suuntauksissa on käsitys sukupuolten vä-
lisestä tasa-arvosta. Feministinen pedagogiikka korostaa naisen aseman kohenta-
mista ja tiedon uudelleen arviointia feministisestä näkökulmasta ja soveltamista 
pedagogisissa käytänteissä (Rekola & Vuorikoski, 2006; Vuorikoski 2014.) 

Tässä tutkimuksessa feministisen pedagogiikan sukupuolinäkemys nähdään 
Mayallin tavoin (2002, 8) tasa-arvon kehittämisenä erityisesti sukupolvinäke-
myksen kautta. Tarkastelen sukupolvisia suhteita feministipedagogi bell hooksin 
osallistavan pedagogiikan käsitteen avulla (Artikkeli IV). Siinä valtasuhteiden 
tiedostaminen, opetuksen vastavuoroisuus, tiedon yhteinen rakentaminen sekä 
välittäminen ja tunteet ovat opetuksen keskeisinä tarkastelun kohteina. Osallistava 
pedagogiikka pyrkii tarjoamaan konkreettisia välineitä sekä oppijan että opetta-
jan valtauttamiseen ja äänen antamiseen sekä korostaa heidän kokonaisvaltaista 
hyvinvointiaan. (hooks, 1994, 2007; Rekola & Vuorikoski 2006; Vuorikoski 2014.)
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4 PÄÄTUTKIMUSTEHTÄVÄN JA KÄSITTEIDEN 
TÄSMENTYMINEN

4.1 Päätutkimustehtävä

Teoreettisen ja empiirisen kontekstin rajautumisprosessin myötä tutkimuksen 
kohde, pääongelma ja kokonaistavoite täsmentyivät Kuvioiden 1 ja 4 osoittamalla 
tavalla (ks. Erikson & Koistinen, 2014, 23). Tutkimuksen kohteeksi määrittyi lap-
sen hyvinvoinnin tukeminen liikuntakasvatuksen avulla, jota koulun kohdennettu 
liikuntakerho tapauksena ilmentää (ks. Laine, Bamberg & Jokinen, 2007, 10). 
Ilmiötä lähestytään yhteiskunnallisen ohjauksen ja lapsen näkökulmista. 
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Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen (2010, 9) painottaa, miten tutkija tarvit-
see haastattelu- ja tutkimuskysymysten lisäksi sarjan tutkimusaineistolle esitettä-
viä analyyttisiä kysymyksiä. Nähdäkseni kysymykset, joita olen esittänyt osatut-
kimuksissa ovat juuri aineistolle esitettyjä analyyttisiä mitä ja miten kysymyksiä:

1.  Mikä on tutkimuksen lähtökohta, ja mitä ilmiöitä liittyy koulun kohden-
nettuun kerhotoimintaan? (Artikkeli I)

2.  Mitkä asiakirjat määrittävät ja ohjaavat koulun kerhotoimintaa, ja miten 
niissä puhutaan hyvinvoinnista? (Artikkeli II)

3.  Miten lapset kuvailevat koulun organisoimaa harrastustoimintaa, ja mi-
ten koulu toimii lasten vapaa-ajan areenana? (Artikkeli III) 

4.  Millaiset asiat kerhossa mahdollistavat lasten mielestä mieluisan liikun-
takerhokokemuksen, ja miten lapsen osallisuutta tuetaan liikuntakerhos-
sa? (Artikkeli IV)

Osatutkimusten ja niihin liittyvien tutkimuskysymysten avulla tutkimusko-
konaisuuden päätehtäväksi täsmentyi: miten koulun kohdennettu kerhotoiminta 
tukee lapsen hyvinvointia ja sen rakentumista?

4.2 Hyvinvointi-käsitteen tarkentuminen

Tutkimuksen keskeinen käsite, hyvinvointi, tarkentui myös kontekstin rajautu-
misprosessin myötä (ks. Varto, 2005, 146). Hyvinvointi muodosti jo tutkimuksen 
varhaisessa vaiheessa sen empiirisen kontekstin, jossa harrastustoimintaa, koulun 
kerhotoimintaa ja kohdennettua liikuntakerhotoimintaa määriteltiin yhteiskun-
nan eri toimijoiden osalta. Yhteiskunnallisen ohjauksen kautta hyvinvointi-käsite 
rajautui lapsen hyvinvointiin. Kerhon lapsia kuunnellen ja teoreettisiin valintoihini 
nojautuen hyvinvointi-käsite kohdentui osallisuuteen ja osallisuuden tukemiseen 
(Artikkeli IV).

4.2.1  Hyvinvoinnin tarkastelukulmat 

Lähestyn hyvinvointia YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen (Convention on the 
Rights of the Child) sekä myönteisen tunnistamisen kautta. Lapsen hyvinvoinnin 
tarkastelun normatiiviset puitteet kietoutuvat tiiviisti Lapsen oikeuksien sopi-
mukseen (LOS, 1989). YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksessa painottuvat lapsen 
kansalaisoikeuksien lisäksi poliittiset, sosiaaliset, ekonomiset ja kulttuuriset oi-
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keudet, jotka ovat muuttaneet merkittävästi asenteita lapsia ja lapsuutta kohtaan, 
uudistaneet lakeja sekä muokanneet politiikkaa kansainvälisellä, kansallisella ja 
paikallistasolla (Hakalehto, 2016, 2018; Kallio, 2012). Nämä oikeudet ovat myös 
toimineet perustana lasten hyvinvointia parantamaan pyrkivissä ohjelmissa (esim. 
Aula & Sauli, 2011). Lapsen oikeuksien sopimus on laaja-alainen ihmisoikeusso-
pimus, joka kokoaa alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten hyvän elämän ja kasvun 
perusedellytykset. Sopimuksessa on 54 artiklaa, jotka perustuvat neljään niin 
kutsuttuun yleisperiaatteeseen:

1)  Lapsen edun ensisijaisuus (3 artikla, kohta 1) edellyttää, että kaikissa 
lasta koskevissa viranomaispäätöksissä tulee järjestelmällisesti huomi-
oida lapsen oikeudet ja hänen hyvinvointinsa.

2)  Oikeus tulla kuulluksi ja vakavasti otetuksi (12 artikla) korostaa puo-
lestaan lapsen aktiivista toimijuutta sekä oikeutta ilmaista mielipiteensä 
ja tulla kuulluksi kaikissa häntä koskevissa asioissa.

3)  Lasten ja nuorten syrjinnän kieltäminen (2 artikla) velvoittaa valtioita 
kunnioittamaan ja takaamaan yleissopimuksen mukaiset oikeudet kai-
kille lapsille ilman erottelua. 

4)  Oikeus elämään, henkiinjäämiseen ja kehittymiseen (6 artikla) tulisi 
ymmärtää laaja-alaisesti ja taata näin lapselle olosuhteen fyysiselle, 
psyykkiselle, hengelliselle, moraaliselle ja sosiaaliselle kehittymiselle 
(LOS, 1989).

Lapsen oikeuksien lisäksi toinen tulokulmani lasten hyvinvointiin on myön-
teinen tunnistaminen (Häkli, Kallio & Korkiamäki, 2015a; Kallio, Korkiamäki & 
Häkli, 2015; Poikolainen, 2014). Se on tutkimukseen perustuva, käytännön työstä 
kumpuava näkökulma lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen ja syrjäytymi-
sen ehkäisemiseen. Keskeisintä siinä on arvokkuuden ja osallisuuden kokemukset 
ja niiden vahvistaminen lapsen ja nuoren arkiympäristöissä. (Häkli, Kallio & Kor-
kiamäki, 2015a, 11; ks. 3.2.2 Feministinen pedagogiikka.) Suomalaisen lapsi- ja 
nuorisopolitiikan johtoajatuksena 2000-luvulla on ollut syrjäytymisen ehkäisy, 
ongelmien varhainen tunnistaminen ja niihin puuttuminen sekä keskittyminen 
ennaltaehkäiseviin hyvinvointipalveluihin (Aula ym., 2016; Kallio ym., 2013). Se 
on keskittynyt yksilöihin ja heidän ongelmiinsa, kuten lasten ja nuorten oireiluun, 
oireilun syihin ja kustannuksiin. Yksilö kategorisoidaan joko ongelmatapauksiin 
tai niin sanottuun normaaliin ryhmään, mikä voi johtaa marginalisaatioon. (Hohti 
& Karlsson, 2013, 112; Häkli, Kallio & Korkiamäki, 2015a; Kallio, Korkiamäki & 
Häkli, 2015.) Ongelmien ja huolen kautta rakentuva lasten ja lapsuuden tarkas-
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telu mahdollisesti rakentaa kuvaa lapsista joko pahoinvoinnin uhreina tai sen 
vaaroina (Forsberg, Ritala-Koskinen & Törrönen, 2019). Myönteisessä tunnista-
misessa taas liikkeelle panevina voimina ovat lapsille ja nuorille henkilökohtai-
sesti merkittävät asiat, ihmiset ja arjen toiminnot. Myönteinen tunnistaminen 
keskittyy voimavaroihin ja onnistumisiin, ja sen tavoitteena on tukea yksilöllistä 
itsetuntoa ja yhteisöllistä toimijuutta sekä vahvistaa aktiivista yhteiskunnallista 
jäsenyyttä. Myönteinen tunnistaminen korostaa kaikkien yhteisön jäsenten roo-
lia tunnistamisen kohteina ja toteuttajina. Institutionaalisissa arkiympäristöissä 
myönteinen tunnistaminen tavoittelee kaikkea toimintaa läpileikkaavaa tekemisen 
tapaa, johon koko yhteisö osallistuu. (Häkli, Kallio & Korkiamäki, 2015a; Kallio, 
Korkiamäki & Häkli, 2015.) 

Myönteinen tunnistaminen kietoutuu tunnistamisen ja tunnustamisen käsit-
teisiin. Tunnistaminen on toisen aktiivista huomaamista, näkemistä ja kuulemista 
erityisenä yksilönä. Onnistunut tunnistaminen tuottaa ja tukee itsekunnioitus-
ta, itsearvostusta ja itsetuntoa, kun taas väärin tunnistamiseen liittyy epäoikeu-
denmukaisuuden ja arvottomuuden tunnetta. Arjen yhteisöissä jäsenet ovat sekä 
tunnistamisen kohteita ja sen toteuttajia. Oikein tunnistaminen ja tunnistetuksi 
tuleminen tukevat yhteisöön kiinnittymistä ja aktiivista toimijuutta, jotka sekä 
hyödyntävät että tuottavat osallisuuden kokemuksia. (Kallio ym., 2013.) Tunnus-
tamisessa on puolestaan kyse vuorovaikutuksen tulemisesta mukaan tunnistami-
seen ja yksilön oikein tunnistetuksi tulemisen kokemuksesta. (Kallio, Korkiamäki 
& Häkli, 2015.) Toisin sanoen tunnustamisessa on kyse siitä, miten toinen nähdään 
ja kohdataan arjen eri tilanteissa. Kohtaako aikuinen lapsen liikuntakerholaise-
na vai esimerkiksi sosiaalisen tuen kohteena? Kohtaavatko kerholaiset toisensa 
kerhokavereina vai poikina eri luokka-asteilta? Kohtaako lapsi oman opettajansa 
eräänä kerhotoimintaan osallistujana vai koulun liikunnan opettajana? 

4.2.2  Osallisuus

Osallisuuden käsitteestä on muodostunut keskeinen osa suomalaista lapsi- ja nuo-
risopolitiikkaa (Bäcklund & Kallio, 2012; Kiilakoski & Tervahartiala, 2015), lasten 
ja nuorten hyvinvointia (Artikkeli II; ks. LOS 1989) sekä yksi oppimisen keskeisistä 
tavoitteista (Perusopetuslaki 2. luku § 2; Opetushallitus, 2014). Vaikka osallisuus 
diskurssi on levinnyt näin laajalle yhteiskuntaan, se edelleen ymmärretään eri 
tavoin eri yhteyksissä sen epämääräisyyden ja monimerkityksellisyyden vuoksi 
(Alanko, 2013; Niemi, Heikkinen & Kannas, 2010). Stenvall (2013) tuokin esille, 
miten osallisuudella tarkoitetaan usein sitä, mikä kulloinkin on tarkoituksen-
mukaista ja oletetaan kaikkien ymmärtävän käsitteen samalla tavoin. Yhteistä 
kaikissa osallisuusmääritelmissä on kuitenkin se, että niihin kuuluu aina yksilö 
ja ryhmä. Yksilön kokemus syntyy ryhmän ja yhteisön kautta, sillä yksin ei voi 
olla osallinen. (Hanhivaara, 2006.)
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Suomenkielisissä teksteissä näkee tuon tuosta käytettävän osallisuus- ja 
osallistuminen-käsitteitä rinnakkain. Osasyynä voi olla englanninkielisessä kir-
jallisuudessa käytetty participation, joka viittaa sekä osallistumiseen että osal-
lisuuteen (Niemi, Heikkinen & Kannas, 2010). Keskeisenä erottavana tekijänä on 
aktiivisuus: osallistuminen on aktiivista tekemistä ja toimimista eli osan ottamista 
johonkin, kun osallisuus on taas kokemuksia, tunteita ja olemista eli kuulumista 
johonkin (ks. Alanko, 2010; Stenvall, 2013). Perinteisesti osallisuuden tarkaste-
lussa ja tulkinnoissa on käytetty niin kutsuttuja tikapuumalleja, jotka perustu-
vat päätöksentekoprosesseihin ja niihin liittyviin hierarkioihin. Yksilön valta ja 
vaikuttamisen mahdollisuudet lisääntyvät sitä mukaa, kun siirrytään tikapuiden 
tasoja ylöspäin ja samalla osallisuuden katsotaan lisääntyvän. (Esim. Hart, 1992; 
Shier, 2001; Thomas, 2007.) Perinteisiä osallisuuden tarkastelumalleja on kritisoitu 
esimerkiksi osallisuuden ilmiön liiallisesta yksinkertaistamisesta tai osallisuuden 
kuvaamisesta hierarkkisena, jolloin yksi taso on toista parempi (Niemi, Kumpu-
lainen & Lipponen, 2018). 

Tarkastelen osallisuutta sosiaalisena ja poliittisena ulottuvuutena (ks. Hä-
mäläinen, 2008; Kiilakoski, 2014; Thomas, 2007). Osallisuus sosiaalisina suh-
teina näyttäytyy kuulumisena, jäsenyytenä, mukaan ottamisena, arvostuksena, 
turvallisuutena, lapsi–aikuinen suhteina ja mahdollisuutena tulla hyväksytyksi. 
Osallisuus poliittisena ulottuvuutena käsittää puolestaan vallan ja sen jakamisen, 
päätöksenteon, vaikuttamisen ja muutoksen. (Kiilakoski, 2014; Thomas, 2007.) 
Nämä osallisuuden ulottuvuudet eivät ole toisiaan poissulkevia, vaan näen ne 
samana asiana tarkasteltuna eri näkökulmista (ks. Thomas, 2007). Lisäksi näen 
osallisuuden ja toimijuuden sosiokulttuurisen orientaation lailla oppimisen kes-
keisinä elementteinä (ks. esim. Lave & Wenger). Ymmärrän myös lapsuudentut-
kimukseen mukautuen lapsen aseman, oikeuden osallistua ja olla osallinen mer-
kityksellisiksi (ks. James & Prout, 1990; LOS 1989). Katson osallisuuden olevan 
feminististä pedagogiikkaa myötäillen tärkeä osa kokonaisvaltaista hyvinvointia: 
nähdyksi, kuulluksi ja hyväksytyksi tulemista (ks. Hanhivaara, 2006). 

Vaikka tutkimuksen fokus on osallisuudessa ja sen tukemisessa, tiedostan 
toimijuuden merkityksen osana kokonaisvaltaista hyvinvointia. Etenkin liikunta-
kasvatuksen ja fyysisen aktiivisuuden kontekstissa on syytä tiedostaa osallistu-
misen ja aktiivisen toimijuuden merkitys. Jo osallistuminen fyysisiin harjoittei-
siin on keskeinen osa motorista oppimista. Liikunnan positiivisten fysiologisten 
vaikutusten aikaansaamiseksi tarvitaan lisäksi tietyllä intensiteetillä tapahtuvaa 
fyysistä osallistumista. Näen siis osallisuuden kokemuksen sekä koulun kerhotoi-
minnassa että liikuntakasvatuksessa merkittävänä kimmokkeena lapsen aktiivi-
selle toimijuudelle ja motivaatiolle pyrkiä mukaan ja osallistua erilaisten yhteisöjen 
toimintaan ja fyysisiin aktiviteetteihin. 

Valitsin feministisen näkökulman ja osallistavan pedagogiikan analyytti-
seksi työkaluksi Artikkelissa IV, koska ne korostavat sekä oppijan että opettajan 
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kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä mielen, kehon ja hengen kokonaisuutta op-
pimisprosessissa (hooks, 1994, 2007; Rekola & Vuorikoski, 2006; Vuorikoski, 
2014). Lisäksi ne korostavat sukupuolten välistä tasa-arvoa, minkä itse tulkitsen 
Mayallin (2002) tavoin sukupolvien väliseksi tasa-arvoksi, ja mahdollistavat myös 
osallisuuden. Tässä tutkimuksessa osallisuuteen kasvamisen nähdään alkavan 
Hanhivaaran (2006) näkemyksen tavoin turvallisesta ryhmästä ja laajentuvan 
yhteisöön ja yhteiskuntaan. Osallisuuden perusta rakentuu näin lapsen ja nuoren 
lähiyhteisöissä: perheessä, päiväkotiryhmässä, koululuokassa, harrastusryhmässä 
ja kaveriporukassa (Kiilakoski, Gretschel & Nivala, 2012; Stenvall, 2009). 
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5 TUTKIMUSMETODIT JA -AINEISTO 

5.1 Tutkimusaineisto ja sen tuottamisen metodit

Tutkimusaineisto on tuotettu koulun syyslukukauden 2006 ja kevätlukukauden 
2007 välisenä aikana yhdeksässä TKL-hankkeeseen osallistuneessa alakoulun 
kohdennetussa liikuntakerhossa. Tutkimusaineisto muodostuu lasten kirjoitus-
tehtävistä (N=51) sekä lasten (N=21) ja opettajien (N=12) haastatteluista. Lisäksi 
haastattelin TKL-hankkeen yhtä työntekijää, joka oli päässyt seuraamaan kaikkia 
tutkimuksessa mukana olleita kerhoja9. Kokosin tutkija kollegan kanssa myös 
Artikkelia II varten iltapäivä- ja kerhotoimintaa määrittäviä ohjauskirjoja ja do-
kumentteja vuosilta 1995–2011, jotka koostuivat pääosin laeista ja asetuksista, 
hallituksen esityksistä ja lakialoitteista, työryhmien muistioista ja selvityksistä 
sekä kehittämissuunnitelmista, tavoite- ja toimintaohjelmista, Valtioneuvoston 
periaatepäätöksistä ja selonteoista, hallitusohjelmista, perusopetuksen opetus-
suunnitelman perusteista ja aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteista sekä OECD:n 
maaraportista (N=51).

Ensimmäiseksi haastattelin kerhoja ohjaavia opettajia. Opettajien (N=12) 
puolistrukturoidut haastattelut toteutettiin yhdeksässä koulussa. Haastattelujen 
yhteydessä keräsin samalla kerhoihin liittyvät taustatiedot (Liite 1). Haastatte-
lussa kävimme lävitse lasten kerhoon kutsumisen prosessin, mahdollisen leima-
tuksi joutumisen, kerhon sisällöt, ja keskustelimme myös lapsen kohtaamisesta 
ja kerhon ohjaamisesta verrattuna koulun tuntiopetukseen. Haastattelurunko 
(Liite 2) perustui ohjaavien opettajien keskinäisiin koulutustilaisuudessa käymiin 
keskusteluihin. Haastattelut kestivät 30–60 minuuttia. Haastatteluaineistoa ker-
tyi yhteensä noin 10 tuntia, josta muodostui 169 sivua litteroitua tekstiä, Arial 
12 kirjasintyypillä, rivivälillä 1,5. Testasin haastattelurungon ennen varsinaisia 
tutkimushaastatteluita kolmella opettajalla, joiden liikuntakerhoissa en kerännyt 
varsinaista tutkimusaineistoa. Haastattelut tapahtuivat koulun tiloissa, yleensä 
tyhjässä ryhmätilassa tai opettajanhuoneessa. Tähän väitöstutkimukseen valikoi-
tui lopulta kuusi opettajaa niistä kerhoista, joista sain lapsilta kirjoitustehtävän 
ja haastattelun.

Lapsiin tutustuin kevättalvella 2007 seuraamalla kerhoja joko sivusta tai 
osallistumalla itse niiden toimintaan. Tein kerhoja seuratessani tai heti kerho-
tunnin jälkeen muistiinpanoja, jotka myöhemmin kirjoitin tietokoneella puh-

9 Hänen tehtävänsä liikunnanohjaajana oli tukea opettajia kerhon ohjaamisessa ja toimia informaation 
välittäjänä koulujen ja hankkeen suunnitteluportaan välillä. Lisäksi käytän omia seitsemästä kerhosta 
tekemiäni havaintomuistiinpanoja.
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taaksi samalla täydentäen niitä. Toisella seurantakerralla ne lapset, joilla oli lupa 
osallistua tutkimukseen, kirjoittivat eläytymismenetelmän (Eskola, 1997; Wallin, 
Koro-Ljungberg & Eskola, 2018) avulla pieniä tarinoita. Kerroin lapsille olevani 
kiinnostunut heidän mielipiteistään koskien kivaa ja vähemmän kivaa liikuntaker-
hoa. Tämä tieto auttaisi aikuisia ymmärtämään millaisissa kehoissa he viihtyvät. 
Eläytymismenetelmässä vastaaja kirjoittaa lyhyen kertomuksensa kehyskerto-
muksen pohjalta, joka auttaa vastaajaa eläytymään tilanteeseen. Tämän tutki-
muksen kehyskertomuksessa lapsi pohti, mikä kerhossa olisi voinut aiheuttaa (1) 
hyvän mielen tai (2) pahan mielen. Annoin lapsille seuraavat kirjoitustehtävät:

1)  Olet juuri tullut kotiin liikuntakerhosta. Olet hieman surullinen ja sinulla 
ei ole hyvä olla. Kirjoita, mitä kaikkea kerhossa oli tapahtunut. Miten 
kerho oli oikein sujunut?

2)  Olet juuri tullut kotiin liikuntakerhosta. Sinulla on hyvä mieli ja sinua 
hymyilyttää. Kirjoita, mitä kaikkea kerhossa oli tapahtunut. Miten kerho 
oli oikein sujunut? 

Tehtävät ovat muuten samanlaiset, mutta niissä on muutettu roolihenkilön 
tunnetilaa. Tarinoiden avulla halusin saada vihjeitä siitä, millaisia ovat lasten 
mahdolliset positiiviset ja negatiiviset mielikuvat liikuntakerhosta ja yleisesti lii-
kunnallisista tilanteista. Eläytymismenetelmä sopiikin tiedonkeruumenetelmäksi 
nimenomaan silloin, kun tarkastelun kohteena ovat asenteet ja representaatiot 
(Eskola, 1997). Kirjoitelmat olivat yhdestä virkkeestä kuuden virkkeen pituisia 
pieniä tarinoita. Käytin niitä, opettajien haastatteluiden ohella, apuna lasten puo-
listrukturoidun teemahaastattelurungon muokkaamiseen, jotta saisin lisävihjeitä 
kuhunkin kerhoon liittyvistä ominaisuuksista (Liite 2). 

Lapsen haastattelutilanteen näen Raittilan, Vuorisalon & Rutasen (2017) 
tavoin keskustelunomaisena, jossa lapselle annetaan mahdollisuus kertoa hänelle 
merkityksellisistä asioista. Annoin lapsen johtaa keskustelua ja pidin väljää haas-
tattelurunkoa lähinnä muistilappuna itselleni. Teemarunko oli melko samanlainen 
jokaisessa kerhossa, mutta tiettyjä kerhokohtaisia painotuksia esiintyi. Kerho-
kohtainen runko asioista, jotka tukeutuivat lasten kirjoitustehtäviin ja opettajien 
haastatteluihin kussakin liikuntakerhossa, auttoivat minua lisäkysymyksissä, joita 
esitin, jos asiat eivät tulleet keskustelun kuluessa muuten esille. Kirjoitustehtä-
vään ja haastatteluun osallistuneet lapset olivat viidestä liikuntakerhosta (kerhot 
A–D). Sama lapsi ei kuitenkaan välttämättä osallistunut kuin toiseen tutkimus-
osioon enkä pystynyt asiaa tarkistamaan, koska kirjoitustehtävät olivat nimet-
tömiä. Haastattelut kestivät 15 minuutista 37 minuuttiin. Haastatteluaineistoa 
kertyi yhteensä noin 10 tuntia, josta muodostui 426 sivua litteroitua tekstiä 12 
kokoisella Arial kirjasintyypillä, rivivälillä 1,5. Haastateltaviksi valikoituivat ne 
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21 kerholaista, joilla oli huoltajan lupa osallistua ja jotka itse halusivat osallistua 
haastatteluun, sekä ne lapset, jotka opettaja pystyi siirtämään haastattelupäivänä 
normaalista koulutyöstä haastatteluun. Haastattelut tapahtuivat koulun tiloissa, 
yleensä tyhjässä luokkatilassa tai ryhmätilassa. 

5.2 Kerhokuvaukset 

Tutkimukseen valikoitui lopulta viisi liikuntakerhoa (Taulukko 2) yhdeksästä, 
sillä näissä kerhoissa pääsin keskustelemaan sekä opettajien että lasten kanssa. 
Niissä lapset tekivät kirjoitustehtävän, ja lisäksi sekä minä että TKL-hakkeen 
työntekijä olimme päässeet seuraamaan kaikkia kyseistä viittä kerhoa. Kerhoihin 
kutsutut lapset olivat kerhosta riippuen 2.–6. luokilta. Haastatteluihin osallistui 
12 tyttöä ja 9 poikaa, jotka olivat 9–13-vuotiaita. Tutkimuksen viisi kerhoa ja-
kautuivat selkeästi pieniin kerhoihin (Kerhot A ja C), joissa oli 10–12 kerholaista, 
ja isompiin kerhoihin (Kerhot B, D, E), joissa oli 23–25 kerholaista (Taulukko 2). 
Pienet kerhot oli kohdistettu 3.–4.-luokkalaisille. Sen sijaan isoimmissa kehoissa 
lapset oli kutsuttu luokka-asteilta 2–6, siten että samassa kerhossa oli oppilaita 
joko kolmelta tai neljältä eri luokka-asteelta. Kaikki ryhmät olivat sekaryhmiä 
koostuen sekä tytöistä että pojista. Kerhojen ohjaajina toimivat liikuntaan eri-
koistuneet luokanopettajat. Poikkeuksena tästä oli Kerho C, jossa ohjaajana oli 
koulun erityisopettaja. Neljässä kerhossa ohjaajia oli yksi, kun taas Kerhossa E 
ohjaajina vuorottelivat kaksi eri opettajaa. Kerhossa B opettajalla oli apuohjaa-
jina hänen omalta 6. luokaltaan kolme vapaaehtoista tyttöoppilasta, jotka olivat 
käyneet TKL-hankkeen välituntileikittäjäkoulutuksen. Kaikilla kerhojen ohjaajilla 
oli TKL-hankkeeseen liittyvän kerhotoiminnan käynnistämisestä kokemusta jo 
edelliseltä lukuvuodelta 2005–2006.
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Taulukko 2. Kerhokuvaukset

Kerho Lapsia Luokka Ohjaaja Kriteerit

Kerho A 10 3. lk
+ 1 poika,  
4. lk

Luokanopettaja, nainen,  
liikuntaan erikoistunut

1) Ei ohjattua liikuntaharrastusta
2) Tarvetta motoriselle, terveyttä 
edistävälle tai sosiaaliselle tuelle
3) Vapaaehtoinen

Kerho B 24 3.–6. lk Luokanopettaja, mies,  
liikuntaan erikoistunut
3 vertaisohjaajaa

1) Ei ohjattua liikuntaharrastusta
2) Tarvetta motoriselle, terveyttä 
edistävälle tai sosiaaliselle tuelle
3) Vapaaehtoinen

Kerho C 12 3.–4. lk Luokanopettaja, nainen,  
erityisopettaja

1) Ei ohjattua liikuntaharrastusta
2) Tarvetta motoriselle, terveyttä 
edistävälle tai sosiaaliselle tuelle
3) Velvoite osallistua
4) Syrjäytymisen ehkäisy

Kerho D 23 2.–5. lk Luokanopettaja, mies, 
liikuntaan erikoistunut

1) Ei ohjattua liikuntaharrastusta
2) Tarvetta motoriselle, terveyttä 
edistävälle tai sosiaaliselle tuelle
3) Vapaaehtoinen

Kerho E 25 3.–5. lk Luokanopettaja nainen + 
luokanopettaja mies,  
liikuntaan erikoistuneet

1) Ei ohjattua liikuntaharrastusta
2) Tarvetta motoriselle, terveyttä 
edistävälle tai sosiaaliselle tuelle
3) Vapaaehtoinen

Lasten rekrytointi aloitettiin sillä, että kerhoa ohjaava opettaja valitsi yhdes-
sä koulun muiden opettajien ja terveydenhoitajan kanssa ne lapset, jotka heidän 
mielestään eniten hyötyisivät kerhotoiminnasta. Ennen valintaprosessia oli jo 
päätetty, kohdistetaanko kutsut tiettyyn luokkatasoon vai laajemmalle ikäryhmäl-
le. Kouluterveydenhoitajalta tulleet mahdolliset ehdotukset kohdistuivat näissä 
kerhoissa joko ylipainoisiin tai sosiaalisesti arkoihin oppilaisiin. Opettaja jakoi 
valituille oppilaille henkilökohtaisesti kutsun, jossa oppilaita ja heidän vanhempi-
aan informoitiin siitä, kenelle kerho oli tarkoitettu. Kerhojen A ja C opettajat myös 
keskustelivat henkilökohtaisesti vanhempien kanssa lapsen kerhoharrastuksen 
aloittamisesta. Jos oppilas otti kutsun vastaan ja halusi osallistua liikuntakerhoon, 
hän palautti kutsussa mukana olleen vanhempien allekirjoittaman lupalapun opet-
tajalle. Kerhot perustuivat näin vapaaehtoisuuteen. Tosin Kerhon C erityisopettaja 
kertoi ”edellyttävänsä” oppilaiden osallistumista, ja muista kerhoista poiketen hän 
painotti kutsukriteereissään erityisesti syrjäytymisen ehkäisyä. 

Liikuntakerhot kokoontuivat kerran viikossa ja kestivät tunnista puoleentois-
ta tuntiin. Kerhojen sisällöt koostuivat lähinnä sisällä tehtävistä monipuolisista 
liikunnallisista peleistä, kisailuista ja erilaisista liikuntalajien ja -välineiden ko-
keiluista. Sisällöt olivat kerhoissa melko samanlaisia, mutta toimintatavat vaihte-
livat kerhon koosta ja opettajasta riippuen. Kerholle A ominaista oli lasten vahva, 
yhteinen panos kerhon sisältöön: uusien leikkien keksiminen, säännöistä yhdessä 
sopiminen, liikuntavälineiden- ja telineiden innovatiivinen käyttö. Kerhossa B 
vertaisohjaajat antoivat mahdollisuuden toteuttaa samanaikaisesti erilaista oh-
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jelmaa jakamalla ison ryhmän pienempiin ryhmiin. Kerhossa käytettiin myös 
jonkin verran vierailijoita paikallisista urheiluseuroista. Kerhossa C opettaja oli 
kutsunut kerhoon omia erityisoppilaitaan. Hänellä oli opettajajohtoinen ohjaus-
tapa, jossa lähtökohtana oli yksittäinen lapsi ja hänen tukemisensa. Hän pyrki 
luomaan kerhossa liikunnallisia tilanteita, joissa lapsi saisi kokea onnistumisia. 
Kerhossa D opettaja kykeni ottamaan isossa ryhmässä kaikkien lasten toiveet 
huomioon pitkin kerhotuntia. Hän oli itse aktiivisesti mukana toiminnassa ja otti 
kontaktia lapsiin myös muissa kuin tuntien puitteissa. Kerhossa E vuoroviikoin 
ohjaavista opettajista toinen antoi lasten itse valita välineet varastosta ja organi-
soida eri toimintapisteitä liikuntasaliin. Moni oppilas kokeili välineitä myös itsek-
seen omassa tahdissaan rauhallisessa osassa salia. Toinen opettajista puolestaan 
antoi kerhotunnin alussa ja lopussa lasten valita liikuntaleikin; muuten toiminta 
oli enimmäkseen opettajajohtoista.  

5.3 Aineiston analyysi

Laadullinen tapaustutkimus lähestymistapana antoi laajat ”valtuudet” käyttää hy-
vin erilaisia metodeja. Merkittävä metodologinen määrittävä tekijä tutkimukses-
sani oli aineistolähtöisyys. Aineistolähtöisen tutkimuksen alkuun tutkija tarvitsee 
käsitteitä, jotta tutkimus ei jäisi pelkäksi kuvailuksi (Häikiö ja Niemenmaa, 2007). 
Tutkija kehittelee itselleen ideoiden ja teorioiden hahmotelman, niin kutsutun 
analyyttisen kehyksen, helpottamaan tutkimuskohteen tarkastelua. (Häikiö & 
Niemenmaa, 2007, 51.) Tässä tutkimuksessa analyyttinen kehys ja siihen liittyvä 
kehitysprosessi kiteytyvät Kuvioihin 1–3 (s.  21, 25, 30). 

Kehittely alkoi laajoista ideoista ja hahmotelmista tarkentuen tutkimuspro-
sessin edetessä kuten Kuviossa 2. Kehittely mahdollistaa sen, että tutkija on avoin 
uusille oivalluksille ja antaa tutkimusaineiston ”tuoda” olennaiset asiat esiin. (Häi-
kiö & Niemenmaa, 2007, 51; Kurunmäki, 2007, 86; Ragin, 1994, 73, 183.) Aineisto 
ei kuitenkaan itsessään ”puhu” tai ”tuo esille” mitään ilman tutkimuskysymysten, 
tutkijan valintojen, tulkintojen ja lukemisen tavan jäsentämää aineiston käsitte-
lyä. Nämä puolestaan perustuvat tutkijan epistemologiselle ja ontologiselle esi-
ymmärrykselle siitä, mitä ilmiöitä aineisto sisältää ja mikä niistä on tarpeellista 
tutkimukselle. (Mason, 2002, 148; Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen, 2010, 15.) 

Vaikka edellä kuvattu laadullinen tutkimusaineisto oli kerättynä, puhtaaksi 
kirjoitettuna ja alustavasti järjesteltynä, niin koin haastavaksi löytää analysointiin 
konkreettisia työkaluja. Siksi päätin ottaa etäisyyttä aineistoon ja tarkastella ker-
hoja ulkoa päin keskittyen kerhojen historiaan ja yhteiskunnalliseen ohjaukseen 
(ks. Attia & Edge, 2017, stepping back, stepping up). Tästä vaiheesta muodostui 
tutkimukseni ensimmäinen osio (Artikkelit I ja II). Se auttoi minua hahmotta-
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maan, millaiseen kontekstiin kerhotoiminta paikantuu ja millä käsitteillä aineistoa 
voi tarkastella. 

Artikkelissa I ei ollut varsinaista analyysiä vaan se oli tutkimusasetelman 
kuvausta ja tutkimuskohteeseen liittyvien ilmiöiden kartoitusta. Kohdennettuihin 
liikuntakerhoihin liittyvät ilmiöt johtivat Artikkelissa II pohtimaan kerhotoimin-
nan yhteiskunnallista ohjausta ja sitä, miten yksi näistä ilmiöistä, hyvinvointi, mää-
rittyy kyseisissä ohjauskirjoissa. Dokumenttien haku alkoi etsinnällä hakukonees-
ta mainintoja koululaisten iltapäivätoiminnasta ja/tai koulun kerhotoiminnasta 
(hakusanat: ”iltapäivä” ja ”kerho”) tai mainintoja vapaa-ajasta, harrastuksista tai 
koulusta (hakusanat: ”vapaa-a”, ”harr” ja ”koulu”). Haku rajattiin vuodesta 1995 
eteenpäin, koska siitä alkoi Harrikarin (2008, 57) mukaan kasvavan huolen ja 
vastuuttavan järjestyksenpitopolitiikan aika. Tällä hakumenetelmällä löytyi 51 
dokumenttia: lakeja ja asetuksia, lakien valmistelua varten tehtyjä muistioita ja 
selvityksiä, lakiehdotuksia, hallituksen esityksiä laeiksi, Valtioneuvoston periaa-
tepäätöksiä, politiikka-, toiminta- ja kehittämisohjelmia, lapsipoliittisia linjauksia 
ja selontekoja. Seuraavaksi pureuduttiin sisällönanalyysin avulla siihen, miten 
kerätyn aineiston iltapäivätoimintaan ja kerhotoimintaan liittyvissä dokumen-
teissa puhutaan hyvinvoinnista ja missä yhteyksissä hyvinvointi-sana esiintyy 
(hakusana: ”hyvinvoi”). 

Artikkelissa III ja IV käytin kerhoista hankittua aineistoa, jonka analysoin 
teoriaohjaavan sisällönanalyysin avulla (Tuomi & Sarajärvi, 2017). Tutkimusai-
neiston lukeminen alkoi aineistolähtöisesti, ja vasta myöhemmin otin analyysiin 
mukaan teoreettisen viitekehyksen ja käsitteet. Jaoin kaksivaiheisen analyysin 
tulosten raportoinnin myös kahteen artikkeliin. Artikkelissa III tarkastelin lasten 
kanssa tuotettua aineistoa nostamalla esille lasten omat näkemykset viidestä eri 
liikuntakerhosta. Luin aineistoa hakien vastauksia toiseen tutkimuskysymykseen 
siitä, miten lapset kuvailevat koulun järjestämää kerhotoimintaa. Samalla tarkas-
telin, miten lasten kuvaukset sijoittuvat vapaa-ajan ja koulutyön välimaastoon. 

Varsinainen analyysi alkoi järjestämällä lasten haastattelut heidän puheisiin-
sa liittyvien kontekstien (koulu, koti, vapaa-ajan harrastukset) mukaan. Tämän 
jälkeen etsin ilmaisuja, jotka kuvasivat koulun kerhoa tai liikuntatuntia, ja tiivis-
tin tekstin pelkistettyyn muotoon. Seuraavaksi ryhmittelin ja yhdistelin ilmaisut 
uudelleen samankaltaisuuksien ja eroavaisuuksien mukaan ja tarkastelin lasten 
puhetta siitä, millainen on mieluisa tai epämieluisa liikuntakerhokokemus. Näin 
muodostui alaluokkia, joista edelleen yhdistämällä samankaltaisuuksien mukaan 
muodostin neljä yläluokkaa: suhde opettajaan, suhde muihin kerholaisiin, vaikut-
tamisen mahdollisuus sekä turvallinen ja rento ilmapiiri. Lisäksi tiivistin lasten 
lyhyet tarinat ja etsin täydentävää informaatiota. (Ks. Artikkeli III.) 

Teoriaohjaavan analyysin toisessa vaiheessa, Artikkelissa IV, otin mukaan 
teoreettiseksi työkaluksi osallistavan pedagogiikan. Päädyin tähän, koska omien 
kuvauksiensa perusteella lapset todella viihtyivät kerhoissa ja nauttivat niissä 
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liikkumisesta. Lasten hyvinvointierojen kaventamisen ja hyvinvoinnin tukemisen 
lisäksi viihtyminen oli myös kohdennetun kerhotoiminnan tavoite. Innostus sekä 
osallistumisen ilo tukevat osaltaan osallisuuden tunnetta, mikä on yksi hyvinvoin-
nin osa-alueista (Baen, 2009; hooks, 1994, 2007). Näistä syistä päätin keskittyä 
niihin asioihin, jotka mahdollistivat lapselle mieluisan liikuntakerhokokemuk-
sen. Päästäkseni analysoimaan osallisuuden tukemista liikuntaympäristössä otin 
käyttöön hooksin osallistavan pedagogiikan näkökulman. Valitsin kaksi toisistaan 
eroavaa kerhotapausta ja tarkastelin, miten lasten osallisuuden tukeminen niissä 
mahdollistui. (Ks. Artikkeli IV.)
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6 TULOKSET 

Esitän tulososuuden kolmessa osassa. Kahdessa ensimmäisessä osassa kuvaan 
tutkimusartikkelit lyhyesti ja viimeisessä osassa keskityn tutkimuskokonaisuuteen 
ja päätutkimustehtävään. Tutkimusartikkeleiden kirjoittaminen eteni kahdessa 
vaiheessa, sillä julkaisut pohjautuivat eri aineistoihin ja ajoittuivat etäälle toisis-
taan. Tulososuuden kolmas osa koostuu tutkimusartikkeleiden tulosten suhteesta 
teoreettiseen ja yhteiskunnallis–kulttuuriseen keskusteluun.  

6.1 Kohdennettu liikuntakerho yhteiskunnallisesta 
näkökulmasta (Artikkeli I ja II)

Artikkelissa I tavoitteena oli kuvata tutkimusasetelmaa sekä niitä ilmiöitä ja yh-
teiskunnallisia diskursseja, joihin alakoulujen kutsukerhotoiminta kietoutui. Tu-
tustuessani kerhoista koottuun tutkimusaineistoon kiinnitin tutkimusprosessin 
alkuvaiheessa kohdennetun koulun kerhotoiminnan fyysiseen aktiivisuuteen, 
harrastamiseen koulun kerhossa sekä hyvinvoinnin tukemiseen. Kyseisiä ilmiöitä 
olen tarkastellut tarkemmin tämän yhteenvedon empiirisen kontekstin yhteydessä 
(3.1 Empiirinen konteksti). 

Artikkelin II tavoitteena oli kartoittaa, mitkä viralliset ja virallisluonteiset 
asia- ja ohjauskirjat määrittivät ja ohjasivat koululaisten iltapäivätoimintaa ja kou-
lun kerhotoimintaa ja mitä nämä asiakirjat puhuivat hyvinvoinnista. Pyrimme 
tutkijagollegani Kristiina Eskelisen kanssa löytämään mahdollisimman kattavasti 
koululaisten iltapäivätoimintaa ja koulun kerhotoimintaa käsitteleviä dokument-
teja sekä tarkastelemaan dokumenttien välisiä suhteita ja lakien tai hankkeiden 
etenemistä vuosina 1995–2011. Tätä ajanjaksoa kutsutaan kasvavan huolen ja 
vastuuttavan järjestyksenpitopolitiikan ajaksi (Harrikari, 2008, 35). 

Löysimme 51 dokumenttia, joita analysoimme sisältöanalyysilla. Havait-
simme, että lainsäädäntöä on vahvistettu, jotta pystyttäisiin takaamaan riittäviä 
ja oikeudenmukaisia palveluja. Lainsäädännössä ja ohjauskirjoissa korostuivat 
lasten hyvinvoinnin, tasa-arvon ja osallisuuden tavoitteet. Keinot tavoitteiden saa-
vuttamiseksi kuitenkin usein uupuivat. Vaikka monet 2000-luvun selvitykset ja 
ohjelmat puhuivat koulun kerhotoiminnan tärkeydestä ja koululaisten aamu- ja 
iltapäivätoiminnan laajentamisen merkityksestä, käytännössä koulun kerhotoi-
minnan järjestäminen romahti vuonna 2008 taloudellisen laman myötä pohja-
lukemiin (Kuvio 3). 

Tutkimuksen toisena tehtävänä oli tarkastella, miten iltapäivätoimintaan 
ja kerhotoimintaan liittyvissä ohjauskirjoissa puhutaan hyvinvoinnista ja missä 
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yhteyksissä hyvinvointi sana esiintyy. Yllättävää oli, ettei monessakaan niistä 
tuotu julki, miten hyvinvointi ymmärretään tai mitä sillä tarkoitetaan. Useimmi-
ten hyvinvointi-sana esiintyi dokumenteissa jonkinlaisena yleisenä, tarkemmin 
erittelemättömänä käsitteenä. Lisäksi lapsen hyvinvointia harvoin määriteltiin 
erikseen vaan aikuisen tai perheen kautta.  

Artikkeli II auttoi meitä kiinnittämään tutkimuksemme laajempaan yhteis-
kunnalliseen kehykseen, jossa historialla ja kulttuurilla on merkittävä painoarvo. 
Havahduimme myös siihen, miten poliittista koululaisten iltapäivätoiminnan ja 
koulun kerhotoiminnan järjestäminen ja siihen osallistuminen on. 

6.2 Kohdennettu liikuntakerho lapsen näkökulmasta 
(Artikkeli III ja IV)

Artikkelissa III tarkasteltiin harrastamista koulutyön ja vapaa-ajan rajapinnalla. 
Tavoitteena oli tuoda esille lasten näkökulma koulun liikuntakerhoon sekä pohtia 
lapsen vapaa-aikaa koulun ohjatussa harrastustoiminnassa. Lähtöajatuksena oli 
lapsen oma näkökulma ja se, miten lapsi konstruoi omaa lapsuuttaan (James 
& James, 2012; Mayall, 2002). Organisoitu institutionaalinen ympäristö tekee 
lapsuudesta yhä suojellumpaa, kontrolloidumpaa ja organisoidumpaa (Strandell, 
2013). Tutkimustehtävänä oli tarkastella, miten lapset käsittävät koulun jälkeises-
sä organisoidussa vapaa-ajassa viettämänsä ajan, ja miten nämä koulun tiloissa 
järjestetyt aktiviteetit toimivat lasten vapaa-ajan areenana. Artikkeli perustui 
kahteen empiiriseen aineistoon. Toinen aineisto on Kristiina Eskelisen visuaalinen 
etnografia iltapäivätoiminnasta ja toinen oma kvalitatiivinen tapaustutkimukseni 
kohdennetuista alakoulun liikuntakerhoista, johon keskityn tässä tutkimusyh-
teenvedossa.

Lapsen näkökulmasta mieluisalle liikuntakerholle loi perustan leikillinen 
ja turvallinen ilmapiiri, demokraattinen tapa toimia sekä suhde kerholaisiin ja 
opettajaan. Vapaa-ajan toiminta koulussa on institutionaalisten sekä yhteiskun-
nallisten vaatimusten kontrolloimaa, mikä oli jossain määrin ristiriidassa lasten 
näkemysten kanssa. Aikuisten kyky ja mahdollisuudet antaa tilaa lapsen toimi-
juudelle ovat avainasemassa, jotta ohjattu kerhoharrastus olisi lapselle aidosti 
lähempänä vapaata aikaa kuin koulutyötä. 

Artikkelin IV tavoitteena oli tarkastella lapsen osallisuuden tukemista lii-
kuntakasvatusympäristössä. Lähtökohtana tälle osatutkimukselle olivat kerho-
toimintaan liittyvät teemat Artikkelissa III, jotka mahdollistavat lasten mielestä 
mieluisan liikuntakerhokokemuksen. Ilo ja innostus kerhossa kietoutuivat muihin 
lapsiin ja opettajiin sekä heidän välisiin suhteisiinsa, vaikuttamisen mahdolli-
suuteen sekä turvalliseen ja innostavaan ilmapiiriin. Koska oppimisen ilo ja sen 
mukaantuoma innostava ilmapiiri ovat merkittäviä lapsen osallisuuden tukemi-
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sessa, tämän artikkelin tutkittavaksi ilmiöksi (ks. Laine, Bamberg & Jokinen, 
2007) tarkentui osallisuuden tukeminen koulun liikuntakerhossa. Lisäksi kerho-
toimintaan liittyvät valtakunnalliset tavoitteet (Opetushallitus, 2004, 2014) sekä 
TKL-hankkeen omat tavoitteet (Asanti & Oittinen, 2006) painottivat osallisuuden 
tukemisen merkitystä osana lapsen hyvinvoinnin tukea. 

Käytän teoriaohjaavaa analyysia (Tuomi & Sarajärvi, 2017), jossa hooksin 
osallistava pedagogiikka (engaged pedagogy) toimii analyysin välineenä. Tiivis-
tetysti tutkimus tuo esille, kuinka kerhoympäristön valtasuhteiden madaltuminen 
sekä leikillinen, tuttu ja turvallinen ilmapiiri loi lapselle edellytykset vaikuttami-
seen ja mielipiteen ilmaisuun. Aikuisella oli puolestaan mahdollisuus pysähtyä 
kuuntelemaan lasta sekä luoda yhdessä lasten kanssa liikunnallisia sisältöjä ja 
osallistua niihin. Kohdennettu liikuntakerho näytti edistävän yhdenvertaista op-
pimisympäristöä ja tasa-arvoista liikunta- ja harrastuskulttuuria.

6.3 Tutkimuskokonaisuus – koulun kohdennetun 
kerhotoiminnan asemointi 

Tämän tutkimuskokonaisuuden päätehtäväksi täsmentyi: miten koulun kohden-
nettu kerhotoiminta tukee ja rakentaa lapsen hyvinvointia? Tutkimusprosessin 
tuloksena minulle syntyi ymmärrys siitä, että kohdennetussa kerhotoiminnas-
sa on kyse ennen kaikkea nykylapsuuteen kuuluvasta vapaa-ajan harrastuksen 
mahdollistamisesta sekä osallistamisesta ja osallisuuden tukemisesta liikuntaym-
päristössä. Syvennän artikkelien tuloksia tarkastelemalla kohdennettua liikunta-
kerhotoimintaa päätutkimustehtävän suuntaisesti sekä myönteisen tunnistamisen 
että lapsen oikeuksien ja lapsuudentutkimuksen näkökulmista.

6.3.1  Myönteinen tunnistaminen ja osallisuuden tukeminen

Koulun kerhotoimintaa voidaan tarkastella aikuisen järjestämänä osallistumisen 
muotona, johon osallistuvat usein ne lapset, jotka ovat entuudestaan sosiaalisesti 
aktiivisia (ks. Kallio ym., 2013, 58; Stenvall 2018). Tässä tutkimuksessa kerhokutsu 
kohdistui lapsille, jotka eivät välttämättä itse omatoimisesti olisi aloittaneet ker-
hoharrastusta. Kohdentamalla kerho vain tietyille lapsille toiminnan painopiste 
muuttui syrjäytymistä ehkäiseväksi. Erityinen tuki tai varhainen puuttuminen 
”riskilapsille” tai ”haasteellisille lapsille” voi kuitenkin johtaa leimautumiseen 
tiettyyn erityisryhmään ja jopa edesauttaa syrjäytymistä (Harrikari & Hoikkala, 
2008; Satka, 2009). Vaikka ongelmien tunnistaminen ja niihin varhainen rea-
gointi on tärkeää, niin yksinomaisessa riskien tarkastelussa vaaraksi muodostuu 
puutteiden korostuminen ja vahvuuksien sekä onnistumisien jääminen varjoon 
(Harrikari 2008; Kallio, Korkiamäki & Häkli, 2015; Korkiamäki, 2013). 
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Myönteinen tunnistaminen suuntaa varhaisen tuen ajatusta toisella taval-
la keskittymällä lapselle merkityksellisiin asioihin eri arkiympäristöissä kuten 
harrastustoiminnassa. Tästä syystä valitsin myönteisen tunnistamisen hyvin-
voinnin tarkastelun näkökulmaksi. Tutkimuksessani lasten puheessa ja kerho-
jen toiminnassa korostuivat osallisuuden sosiaaliset ja poliittiset ulottuvuudet 
(ks. 4.2.2 Osallisuus). Osallisuuden sosiaalinen ulottuvuus kietoutui rentoon ja 
turvalliseen ilmapiiriin, jossa korostui yhdessä toimiminen. Osallisuuden poliit-
tinen ulottuvuus taas näyttäytyi mahdollisuutena ilmaista mielipiteitä ja tehdä 
omia valintoja, joita lapset arvostivat ja halusivat vielä enemmän. (Artikkeli IV.) 
Opettajien haastattelut sekä omat havaintoni tukivat lapsen puhetta. Vaikka tässä 
olen erottanut osallisuuden sosiaalisen ja poliittisen ulottuvuuden toisistaan, niin 
kerhon käytännöissä ne kuitenkin kietoutuvat toisiinsa (Kiilakoski, 2014, 44). 

Myönteisen tunnistamisen käytännöissä voidaan tunnistaa kolme eri vai-
hetta. Ensimmäinen, tutustuminen, on hyvinvoinnin tukemisen lähtökohta. Sii-
nä aikuinen oppii tuntemaan lapsen henkilökohtaisia piirteitä ja ymmärtämään 
hänen elämänpiiriään lapsen näkökulmasta. (Häkli, Kallio & Korkiamäki, 2015b; 
Kallio, Korkiamäki & Häkli, 2015.) Kerhossa tutustuminen kietoutui ennen kaik-
kea opettajan ja lapsen välisessä kanssakäymisessä käytettyihin rooleihin. Kallion 
(2015) mukaan lapsen ja aikuisen roolit määrittyvät paljolti kouluinstituution toi-
mintaperiaatteiden puitteissa ja toimivat käytännössä pitkälti näiden hierarkisten 
roolien kautta. Koulun kerhossa lapsen instituutionaaliset roolit ovat esimerkiksi 
oppilaana, kerholaisena sekä erityisesti tutkimuksen kerhoissa tuen kohteena. Ai-
kuisen roolina on olla esimerkiksi opettaja, kerhon ohjaaja ja hyvinvoinnin tukija.  
Lisäksi koulussa on arkiympäristön roolit kuten sukupuoli, ikä, kulttuuritaus-
ta, persoonallisuus, harrastuneisuus, kyvykkyys jne. Nämä näyttivät pääsevän 
luontevasti esiin kerhotoiminnassa ja tulivat siinä ympäristössä huomioiduiksi, 
kun taas instituutionaaliset rooli jäivät taka-alalle. Koulutunneilla sitä vastoin 
aikuinen kohtaa oppilaan opettajan roolissa, jolloin opetussuunnitelmat ohjaavat 
opetustoimintaa ja asettavat toiminnalle tavoitteita. Oppilas taas kohtaa opettajan 
usein valtaa pitävänä auktoriteettina. 

Tutkimusaineisto osoitti, että mitä paremmin opettaja tunsi oppilaat, sitä 
helpommin hierarkiset roolit karisivat ja valtasuhteet tasoittuivat (Artikkeli IV; 
ks. myös osallistava pedagogiikka, hooks, 1994, 2007). Kahdessa pienimmässä 
kerhossa läheisempi tutustuminen tapahtui nopeasti myös siksi, että opettajat 
tunsivat oppilaat jo entuudestaan luokanopettajan tai erityisopettajan roolissa (ks. 
5.2 Kerhokuvaukset, Kerhot A ja C). Isoimmassa kerhossa opettajat puolestaan 
kokivat tutustumisen lapsiin haastavaksi viikon yhden kerhokerran puitteissa. 
Näissä kerhoissa opettajat käyttivät erilaisia lähestymistapoja, kuten olemalla 
koulussa aktiivisesti yhteydessä lapsiin myös kerhon ulkopuolella (Kerho D) tai 
käyttämällä vertaisohjaajia (Kerho B). Tässä aineistossa vertaisohjaajien ja nuo-
rempien kerholaisten välillä suhde tuntui olevan välitön ja sisaruksellinen. Tosin 
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tämä on yksipuolisesti vain vertaisohjaajien näkemys, sillä pääsin keskustelemaan 
vain kuudesluokkalaisten vertaisohjaajien ja kerholaisten kanssa kuulematta pie-
nempien kerholaisten kantaa. Vertaisohjaajien ja samalta luokalta olevien ker-
holaisten suhde oli etenkin alussa varauksellinen ja ennakkoluulojen värittämä. 
Puheessa tuli esille joko suoraan tai välillisesti se, miten he eivät viettäneet eivätkä 
edes halunneet viettää vapaa-aikaa yhdessä tai jakaneet samoja mielenkiinnon 
kohteita. Ajan myötä kuitenkin näytti siltä, että he alkoivat hyväksymään toinen 
toistensa uusien, apuohjaajan tai vanhemman kerholaisen, roolien kautta. Hei-
dän sosiaalinen statuksensa kerhossa lähentyi toinen toistaan. Rinnakkain toi-
mimalla he tutustuivat toisiinsa eri roolissa kuin siinä, johon olivat aikaisemmin 
kerhon ulkopuolella tottuneet. Myönteisen tunnistamisen ensimmäinen vaihe, 
tutustuminen, oli alkanut madaltamaan hierarkista kuilua luokkatovereiden vä-
lillä. (Artikkeli IV.)

Myönteisen tunnistamisen toinen ulottuvuus, tunnustaminen, on asia, jota 
me kaikki tarvitsemme ja ansaitsemme. Kun opettaja tuntee lapsen tarpeeksi hy-
vin ja ymmärtää häntä, niin opettajalla on hyvät edellytykset antaa tunnustusta 
lapselle tälle omakohtaisesti tärkeissä asioissa (Kallio, 2015). Kerhossa tunnus-
taminen oli sekä pieniä ulkopuoliselle huomaamattomia tekoja kuin myös julki-
sia tunnustuksia lapselle tai lapsiryhmälle. Opettajan arvostusta lapselle osoitti 
esimerkiksi tilanteen rauhoittaminen aitoon lapsen kuunteluun tai tunnustuksen 
anto, moitteiden sijaan, tilanteessa, jossa lapsi luotettavana ystävänä auttoi luok-
kakaveriaan etsimään kadonnutta oppikirjaa kerhosta myöhästymisen kustan-
nuksella. Yhteisöllinen tunnustaminen tuli kerhoissa esiin erityisesti opettajan 
luottamuksen osoituksena lapsiryhmää kohtaan. Lapset saivat liikkua normaalia 
laajemmalla alueella liikuntaleikkien aikana, siirtyä itsenäisemmin suorituspai-
koilta toisille sekä ottaa yhdessä vastuuta tunnin kulusta. Opettaja antoi tilaa 
lasten omalle toimijuudelle siirtyen itse sivurooliin. Lisäksi opettaja antoi tun-
nustusta yhdessä toimimisesta ja kerhokavereiden auttamisesta. Luottamuksen 
osoitus opettajalta oli ilmeisen merkityksellistä lapsille, sillä yhdessä toimiminen 
ja päättäminen sekä omien valintojen tekeminen tulivat lasten keskusteluissa esille 
kaikissa tutkimuksen kerhoissa. 

Lisäksi kerhon B keskusteluissa oli vertaisohjaajien ja vanhempien kerholais-
ten välillä kuultavissa varovaisia vihjeitä molemminpuolisesta tunnustamisesta. 
Se oli muodoltaan lähinnä roolien mukanaan tuoman toiminnan hiljaista hyväk-
syntää. Vanhempia kerholaisia eivät vertaisohjaajat enää alun epäilyjen jälkeen 
”ärsyttäneet”. Vertaisohjaajat puolestaan myönsivät, että vanhemmat kerholaiset 
olivat vähän kuin he vertaisohjaajat pienten kerholaisten kanssa toimiessaan: otti-
vat myös vastuuta toiminnan sujuvuudesta. Tuskin näitä tunnustuksia kuitenkaan 
ääneen ja julkisesti toinen toiselle annettiin. Mielenkiintoista oli myös havaita, 
miten tunnustuksen antamisen lisäksi tunnustuksen saaminen kuului vertaisoh-
jaajien puheessa. Esimerkiksi pienten kerholaisten hakeutuminen heidän seuraan-
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sa välitunneilla ja heitä lempinimillä kutsuminen tuntuivat olevan miellyttäviä 
asioita. (Artikkeli IV.) Vertaisohjaajille oli ilmeisen palkitsevaa huomata, miten 
he olivat onnistuneet herättämään luottamusta pienimmissä, jotka rohkenivat 
lähestyä ja puhutella heitä myös kerhon ulkopuolella.

Myönteisen tunnistamisen näkökulmasta, isoissa lapsiryhmissä ja vain ker-
ran viikossa tapahtuvien kerhojen vuoksi, osa opettajista oppi tuntemaan oppilaat 
vain pintapuolisesti. Tilanne saattaa altistaa väärin tunnistamiselle ja sitä kautta 
lapselle merkityksettömien asioiden tunnustamiselle, jolloin tukea antava vaikutus 
on vähäinen. Väärin tunnistaminen voi myös johtaa tilanteeseen, jossa tukemisen 
sijaan käykin päinvastoin, ja lapsi tuleekin lannistetuksi (ks. Kallio, 2015; Häkli, 
Kallio & Korkiamäki, 2015a). 

Myönteisen tunnistamisen kolmas ulottuvuus, tukeminen, perustuu lapseen 
tutustumiseen ja hänen erityisyytensä tunnustamiseen kuten edellä kuvasin. Tu-
keminen koostuu toimintaa arvioivista ja suuntaavista elementeistä (Häkli, Kallio 
& Korkiamäki, 2015b, 179). Tämän aineiston puitteissa ei tullut esille kuin yksit-
täisiä tapauksia, joissa oli havaittavissa tietynasteista myönteisen tunnistamisen 
strategiaan sisältyvää tukemista. Muutamassa kerhossa opettajat olivat ohjanneet 
lapsia uuden harrastuksen pariin koulun ulkopuolella antamalla yhteystietoja. 
Lapsi oli joko tullut itse keskustelemaan asiasta tai opettaja oli havainnut lap-
sen kiinnostuksen tiettyyn liikuntamuotoon. Opettajat tai lapset eivät ainakaan 
ilmaisseet minulle tietävänsä, kuinka käytännössä asia oli edennyt uuden har-
rastuksen suhteen. 

Yhteenvetona myönteisen tunnistamisen näkökulmasta kohdennettu lii-
kuntakerho tässä aineistossa toimii erityisesti tutustumisen ja tunnustamisen 
paikkana. Lapsen syvällisempi tuntemus ja ymmärtäminen auttavat opettajaa 
vahvistamaan itsetuntemusta ja minäkuvaa sekä paremmin osallistamaan häntä 
muissa koulun yhteisöissä. Opettajan tietoisuus moninaisista hyvinvoinnin tuke-
misen näkökulmista ja työkaluista auttaisi häntä kohtaamaan rakentavasti erilai-
sia lapsia heidän omista lähtökohdistaan. Esimerkiksi myönteisen tunnistamisen 
kolmas, tukemisen, ulottuvuus olisi voinut olla opettajilla laajemmin kerhossa 
käytössä pienillä toimenpiteillä, jos he olisivat olleet siitä tietoisempia. Vaikka 
tutustumisen, tunnustamisen ja tukemisen ulottuvuudet nivoutuvat yhteen, niitä 
voidaan hyödyntää myös toisistaan erillisinä hyvinvoinnin tukemisen työkaluina 
(Häkli, Kallio & Korkiamäki, 2015b, 181), kuten ammattitaitoiset luokanopettajat 
kohdennetuissa kerhoissa tekivätkin. 
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6.3.2  Koulun liikuntakerho harrastamisen ja liikuntakasvatuksen 
paikkana

Koulu on vahva yhteiskunnallinen instituutio, josta voidaan erottaa monta tasoa. 
Yksilötasolla lapsi oppii ja tulee arvioiduksi virallisten ohjeiden ja säädösten mu-
kaisesti (virallinen koulu). Ryhmätasolla koulu on myös lasten ja nuorten keski-
näisen vuorovaikutuksen paikka, jossa toistetaan ja tuotetaan uutta lapsuuden ja 
nuoruuden kulttuuria (epävirallinen koulu). (Kiilakoski, 2018.) Koulun kerhotoi-
minta asettuu virallisen ja epävirallisen koulun välimaastoon. Se luokitellaan oh-
jauskirjoissa sekä vapaa-ajantoiminnaksi että osaksi koulutoimintaa ollen samalla 
valvottua sekä yhteiskunnallisten ja koulutuksellisten vaatimusten kontrolloimaa 
toimintaa. Koulun institutionaalisten vaatimusten ja lasten näkemyksien välille voi 
kuitenkin syntyä jännitteitä. (Artikkeli III.) Suomalaisissa tutkimuksissa nuoret 
kokevat vapaa-ajakseen oman henkilökohtaisen ajan ja paikan, itse valitsemat 
toiminnat ja seuran, vapauden, virkistyksen ja levon (Myllyniemi, 2009; Määttä 
& Tolonen, 2011). Lisäksi lapsista ja nuorista osa käsittää vapaa-ajakseen ohjatun 
harrastustoiminnan ulkopuolisen ajan ja määrittelee arkensa suhteessa siihen, 
miten se edistää heidän kaverisuhteitaan (Stenvall, 2009). Tämän tutkimuksen 
kohdennetut liikuntakerhot näyttivät lapsen näkökulmasta kallistuvan enemmän 
vapaa-ajan aktiviteeteiksi kuin koulutyön jatkeeksi (Artikkeli III). 

Liikuntakerhon toiminnan ytimen muodostivat fyysiset leikit ja pelit. Lasten 
luonnehdinta toiminnasta kiteytyi hauskuuteen, jännitykseen, uutuuteen, hengäs-
tymiseen, välineiden käytön kuvaamiseen ja kaikkien, myös opettajan, mukana-
oloon. Isoissa kerhoissa muutamat lapset liittivät peleihin ja leikkeihin voittamista 
tai häviämistä koskevia kommentteja, mutta yleisesti vaikutti siltä, että kilpailulli-
suus ei ollut kerhotoiminnan keskiössä vaan leikillisyys ja kiireetön ilmapiiri. Kui-
tenkin lasten kirjoitustehtävässä tuli esille, miten ryhmässä fyysiseen toimintaan 
liittyy usein uhka siitä, että ”haukutaan” ja nimitellään tai joudutaan fyysisesti 
itselle liian rajuihin liikuntatilanteisiin. Samansuuntaisia tuloksia on saatu koulun 
liikuntatunneilta, joissa fyysisesti vähemmän aktiiviset kuudesluokkalaisen lapset 
kokivat pelkoa useammin kuin fyysisesti aktiiviset lapset (Haanpää, af Ursin & 
Martama, 2012). Viime aikoina kiusaamisen lisäksi myös seksuaalinen häirintä 
tai muu epäasiallinen käyttäytyminen on noussut lasten ja nuorten liikunnassa 
ja urheilussa laajempaan keskusteluun eri yhteiskunnan foorumeilla (esim. Berg 
& Kokkonen, 2016; Berg, Lehtonen & Salasuo, 2020; Kokkonen, 2019; Hakanen, 
Myllyniemi & Salasuo, 2019a, 2019b; Laine, Salasuo & Matilainen, 2016). 

Tutkimuksen liikuntakerhoissa turvallisuudentunne ja ilmapiirin rentous 
liittyi kerhoissa toisaalta siihen, että opettaja ei sallinut nimittelyä, kenenkään 
jättämistä yksin tai hän oli oikeudenmukainen ja varmisti että kaikki noudattivat 
liikuntaleikkien ja pelien sääntöjä. Toisaalta opettaja jousti esimerkiksi liikun-
tavaatteiden puuttumisesta, myöhästymisistä, sallimalla vetäytymisen leikistä 
syrjään tai keskittymisen omiin liikunnallisiin kokeiluihin. Opettajat onnistuivat 
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olemaan ”rentoja kurinpitäjiä”. He toisaalta kykenivät kohtaamaan lapset yksilöinä 
ja ryhmänä, toisaalta ammattiroolin ulkopuolella, mutta myös säilyttäen saman 
aikaisesti ammatillisen ja aikuisen auktoriteettinsa. (Ks. Hoikkala & Paju 2013; 
Kiilakoski 2014, 38, 188–199.) 

Vaikka kerhotoiminnassa on aikuinen mukana, nähdäkseni kohdennettu 
koulun kerhotoiminta parhaimmillaan pääsee lähelle omaehtoisen liikunnan 
tapaista, sosiaalista ja poliittista osallisuutta tukevaa harrastustoimintaa, jossa 
vertaisilla on suuri merkitys viihtymiselle ja usein myös oppimiselle. Jokainen 
kerhotapaus tuki itselleen toimivalla, yksilöllisellä tavalla lapsilähtöistä toimintaa. 
Pienissä kerhoissa (Kerho A ja C) opettaja oli lapsista välittävä kanssatoimija ja hy-
vin lapset tunteva aikuinen, jolla oli suotuisat edellytykset ymmärtää lasta ja antaa 
tälle tunnustusta merkityksellisissä asioissa. Isoissa kerhoissa opettajat käyttivät 
apunaan muita keinoja tukeakseen lapsen toimijuutta. Esimerkiksi Kerhossa E 
opettaja otti alusta asti roolin, jossa hän antoi lapsille tilaa toimia itsenäisesti eri 
kokoisissa pienryhmissä tai yksin. Valinnan mahdollisuus korostui tässä kerhossa. 
Opettaja katsoi, että kaikilla on mieleistään tekemistä, oma tila ja välineet. Hän 
myös varmisti turvallisuuden. Isoissa kerhoissa lapsen toimijuuden tukeminen 
tapahtui ennemminkin poliittisen osallisuuden kautta, toisin kuin pienissä ker-
hoissa, joissa se kietoutui myös sosiaalisen osallisuuden aktiiviseen tukemiseen. 

Liikuntakasvatuksen kautta tarkasteltuna tutkimuksen kerhoissa painot-
tui liikuntakasvatuksen välineellinen arvo (ks. s. 33, kasvattaminen liikunnan 
avulla). Liikunta oli parhaimmillaan työkalu, jonka avulla opettajat tukivat lasta 
havaitsemaan itsessään ja omassa toiminnassaan positiivisia asioita liikunnal-
lisessa kerhoympäristössä. Lapset olivat liikunnallisilta taidoiltaan eri tasoisia, 
mutta heidän suhtautumisensa liikuntaan oli saman suuntaista. Tämä teki ker-
hon liikuntaryhmästä yhtenäisemmän ja tuki toimimista ryhmänä. Toisaalta se 
myös tuki erilaisuuksien hyväksymistä: kivaa yhteistä fyysistä toimintaa voi olla, 
vaikka sukupuoli, taidot tai ikä eroavat suurestikin toisistaan. Lisäksi, kun toi-
minta sisältää myönteiseen hyvinvointiin liittyviä tutustumisen ja tunnustamisen 
”kulttuurin” elementtejä toimijoiden välillä, niin se mahdollistaa myös liikuntaan 
kasvattamisen. Toisin sanoen liikuntakerhotoiminta kantaa ”positiivista hyvää” 
myös pidemmälle tulevaisuuteen. 

Vertaisten merkitys oli suuri kerhoharrastuksen aloittamiselle mutta myös 
kerhotoiminnassa mukana pysymiselle. Sen lisäksi, että ystävät tukevat kerhossa 
viihtymistä, niin aikaisemmissa tutkimuksissa heidän on todettu myös lisäävän 
toiminnan merkityksellisyyttä sekä fyysistä aktiivisuutta alakoulussa (Noonan 
ym., 2016; ks. Rajala, 2021: yläkoulussa). Kerhossa viihtymistä tuki kerhokaverei-
den ”vakavuusasteeltaan” samanlainen suhtautumisen fyysisiin peleihin ja leik-
keihin toisin kuin koulun liikuntatunneilla, joissa vakavuusaste vaihteli enemmän 
(Artikkeli III). Berg ja Peltola (2015) havaitsivat samanlaista jakoa niiden lasten 
välillä, jotka olivat ”vakavia pelaajia” (ohjattu vapaa-ajan harrastus), ja niiden, 
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jotka harrastivat omaehtoista liikuntaa kavereiden kanssa vapaa-ajallaan tai olivat 
aloittelijoita jossakin liikuntalajissa. 

Kerhossa B vertaisohjaus näytti lisäävän lasten yhteenkuuluvuuden tunnetta 
ja kanssakäymistä myös kerhon ulkopuolella tukien sosiaalista osallisuutta, eten-
kin, kun vertaisohjaajat olivat ylemmiltä luokilta (Artikkeli IV). Myös Mukava-
hankkeen harrastekerhoissa koettiin mieluisaksi tavata uusia oppilaita eri luok-
katasoilta ja rinnakkaisluokilta (Pulkkinen & Launonen, 2005). Sama positiivinen 
ilmiö on todettu myös omaehtoisessa liikunnassa ja vaihtoehtoliikunnassa, joissa 
vertaiset opettavat toisiaan ja oppivat toisiltaan (esim. Liikanen ym., 2013; Ran-
nikko ym., 2014). Aikuisten ohjaamaan vapaa-ajan liikuntaan puolestaan suhtau-
dutaan nuorten keskuudessa jossain määrin varauksella, sillä se koetaan usein 
liian vakavaksi eikä jättävän tarpeeksi aikaa kaverisuhteille harrastuksen sisällä 
eikä sen ulkopuolella (Liikanen ym., 2013; Myllyniemi, 2009; Määttä & Tolonen, 
2011; ks. myös OKM, 2020a). 

Vapaa-ajan elämykset näyttävät lisäksi löytyvän nyt muualta kuin liikun-
nasta ja urheilusta. Liikunnan ja terveyden tutkijat ovat huolissaan kehityksestä, 
joka on havaittavissa LIITU-tutkimuksissa vuosien 2014, 2016 ja 2018 aikana 
(Kokko & Martin, 2019; Kokko & Mehtälä, 2016; Laine, Salasuo & Matilainen, 
2014). Liikunta on verrattain lyhyessä ajassa menettänyt merkitystään lasten ja 
nuorten elämässä. Myös koululaiskyselyt vahvistavat liikunnan suosion hiipu-
misen verrattaessa muihin harrastusvaihtoehtoihin, yksittäisiä lajeja kuten par-
kouria, ratsastusta tai tanssiharrastuksia lukuun ottamatta (OKM 2019; OKM 
2020a). Olen Lehmuskallion (2007) kanssa samoilla linjoilla siinä, että koulun 
liikuntakerhot voisivat olla ratkaisu saada ne lapset organisoidun liikunnan pa-
riin, jotka eivät koe saavansa seuraliikunnasta tarpeeksi tärkeitä merkityksiä. 
Toisaalta toivoisin näkeväni koulun kerhotoiminnan edistävän lapsen omaehtoista 
kavereiden kanssa liikkumista.  

Valtio on viime vuosina ollut vahvasti mukana tukemassa koulussa tapah-
tuvaa päivittäisen liikunnan ja hyvinvoinnin edistämistä laajentamalla Liikkuva 
Koulu-hankkeen yhdeksi hallituskauden kärkihankkeeksi (Ratkaisujen Suomi, 
2015). Lapsille ja nuorille on laadittu strategiset toimenpiteet harrastustoimin-
nan edistämiseksi. Niiden pääpaino on koulupäivän yhteydessä tapahtuvan har-
rastamisen lisääminen sekä niiden lasten ja nuorten tavoittaminen, joilla ei ole 
mahdollisuutta mieleiseen harrastukseen. (OKM, 2019; VLN, 2017). Keväällä 2021 
aloitettiin yli 100 koulussa eri puolilla maata niin kutsuttu Suomen mallin pilo-
tointi, jolla pyritään takaamaan kaikille koululaisille maksuton harrastus (OKM, 
2020b). Erilaisten harrastustoimintaan aktivoivien toimien yhteydessä tulee myös 
pohtia, mistä niissä on pohjimmiltaan kyse. Liiallinen liikunta- ja terveysjulistus 
voi helposti johtaa vähän liikkuvien syyllistämiseen ja tehdä liikunnasta kansa-
laisvelvollisuuden tai pakkoharrastamista (Vanttaja ym., 2017; ks. myös Kujala, 
2013: terveysdiskurssi liikunnanopetuksessa). Lisäksi, kun tavoitellaan hyvin-
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voinnin edistämistä, niin mitä sillä loppujen lopuksi tarkoitetaan? Onko lopulta 
kyse osallisuuden tukemisesta vai syrjäytymisen ehkäisystä? Molemmissa tavoi-
tellaan hyvinvointia, mutta osallisuuden tukeminen on kokonaisvaltaisen kasvun 
tukemista, kun taas syrjäytymisen ehkäiseminen etsii kasvatuksellisia ratkaisuja, 
joilla negatiivisen kehityksen suuntaa saadaan käännettyä. (Nivala, 2008.) Esi-
merkiksi selvityksessä valtionhallinnon toimenpiteistä lasten ja nuorten harras-
tustoiminnan edistämiseksi (VLN, 2017) lapset ja nuoret nähdään haasteeksi, 
ja heidät luokitellaan harrastustoiminnan ulkopuolelle jäävien riskiryhmään.

6.3.3  Kohdennettu liikuntakerho lapsuuden ja lapsen  
oikeuksien valossa

Lapset viettävät suurimman osan arjestaan institutionaalisissa ympäristöissä 
kuten päiväkodissa, koulussa tai ohjatussa harrastustoiminnassa. Säätelemällä 
”normaalia lapsuutta” instituutio sekä luo lapselle toimintamahdollisuuksia että 
rajoittaa niitä (Holloway & Valentine, 2000; Prout & James, 1997). Huolimatta 
näistä rajoitteista ja pakollisista elementeistä (obligatory elements, ks. Stebbins, 
2005) kuten rajatusta aikataulusta, tilojen käyttöön tai ryhmäkokoon liittyvistä 
vaatimuksista liikuntakerho näytti osallistumisympäristönä tukevan lasten ryh-
mään kuulumisen tunnetta, valtautumista ja antavan tilaa kuulluksi ja nähdyksi 
tulemiselle. Etenkin pienissä kerhoissa lapset pääsivät ryhmänä rakentamaan 
omaa kerhonsa toimintakulttuuria ja liikunnallisia käytänteitä. Kerhoympäris-
tö antoi lapsille turvallisen sosiaalisen ympäristön kertoa mielipiteensä ja tulla 
kuulluksi tukien näin lapsen oikeuksien artiklaa 12 (LOS 1989). 

Näen tutkimuksen kohdennetut liikuntakerhot yhteisöiksi, joissa lapsen 
kokemukset osallistavasta toiminnasta tässä hetkessä (lapsuudentutkimuksen 
being) kantavat hedelmää myös tulevaisuudessa (becoming). Lapsen osallisuu-
den tunne, innostuksen ja osallistumisen ilo sekä vaikuttamisen mahdollisuudet 
koulun liikuntakerhossa ruokkivat tulkintani mukaan hänen aktiivista toimijuut-
taan ja halua osallistua myös tulevaisuudessa erilaisten yhteisöjen toimintaan ja 
fyysisiin aktiviteetteihin (ks. Baen, 2009; hooks, 1994, 2007). Päätelmääni tuke-
vat tutkimukset koulunsa aloittaville lapsille suunnatuista kutsukerhoista, joissa 
lapset saivat tukea motoristen taitojen oppimisessa. Kuusi ja yhdeksän vuotta 
myöhemmin muita heikommat oppimisvalmiudet omanneet lapset olivat sopeu-
tuneet kouluun, suoriutuneet opinnoistaan hyvin sekä löytäneet oman tavan liik-
kua. (Luukkonen & Sääkslahti, 2006; Reinikka, Sääkslahti & Luukkonen, 2014.) 

Koko TKL-hankeen tavoitteeksi oli asetettu osallistamisen ja yhdessä te-
kemisen kulttuurin edistäminen. Kohdennetut liikuntakerhot tukivat hankkeen 
tavoitetta kukin kerho omalla osallisuuden tasollaan ja osallistamismetodeillaan. 
Tämän tutkimuksen perusteella en voi arvioida, miten kohdennetuille kerhotoi-
minnalle asetettu tavoite koululaisten terveys- ja hyvinvointierojen vähentämi-
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sestä toteutui. Sitä vastoin tavoitteen syrjäytymisvaarassa olevien lasten hyvin-
voinnin tukemisesta voidaan todeta toteutuneen sosiaalisen osallisuuden kannalta 
osittain ja poliittisen osallisuuden tukemisen osalta hyvin. Sitä, olivatko kutsun 
saaneet lapset todellisuudessa syrjäytymisvaarassa olevia, on vaikea ja myös tar-
peetonta arvioida. Vaikka kriteerien kerhoon kutsuille voi katsoa olevan osittain 
leimaavia, opettajien asenne ja toiminta olivat kuitenkin osallisuutta tukevia ei-
vätkä niinkään syrjäytymistä ehkäiseviä (ks. Nivala, 2008, Kallio, Korkiamäki & 
Häkli, 2015; Korkiamäki, 2013). Tarpeetonta arviointi on myös siksi, että myön-
teisen tunnistamisen hengessä kaikki lapset hyötyvät osallistavista käytänteistä 
ja oikein tunnistamisesta.

Kerhoharrastus tuki lapsen oikeutta vapaa-aikaan, leikkiin ja lepoon (ks. 
LOS, 1989, artikla 31) yhteiskunnan kerhotoiminalle asettamien tavoitteiden ja 
yleisen yhdenvertaisuuden ilmapiirin suuntaisesti toteuttamalla tasa-arvoista lii-
kuntakulttuuria ja lapsuutta mahdollistamalla kutsun saaneille lapsille harrastuk-
sen. Kujala (2013) nosti tutkimuksensa merkittävimmäksi koululiikunnan onnis-
tumisen kriteeriksi oppilaiden yhdenvertaiset osallistumismahdollisuudet kaikille 
koululiikunnan osallisille. Yhdenvertaisuus ei kuitenkaan välttämättä toteudu 
niiden lasten kohdalla, jotka eivät harrasta liikuntaa vapaa-ajallaan, ovat sosiaa-
lisesti tai fyysisissä toiminnoissaan arkoja tai kokevat liikuntatilanteet ahdista-
viksi (Berg, 2008; Kujala, 2013). Koulun ulkopuolelta harrastuksista ja vapaa-ajan 
aktiviteeteista hankitun sosiaalisen ja fyysisen pääoman on todettu aiheuttavan 
koululiikunnassa eroja (Berg, 2008). 
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7 POHDINTA 

Tarkastelin tutkimuksessani koulun kohdennettua liikuntakerhotoimintaa ja sen 
mahdollisuuksia rakentaa ja tukea lapsen hyvinvointia. Tutkimuksellani osallistun 
ajankohtaiseen lapsuuden yhdenvertaisuuteen liittyviin keskusteluihin. Koulun 
kerhotoimintaan liittyviä poliittisia linjauksia ja päätöksiä on tehty lähivuosina 
monia, joissa tavoitteet sekä toimintaan liittyvät odotukset ovat korkealla. Las-
ten ja nuorten osallisuus ryhmään kuuluvina tai ulosjääneinä on ajankohtainen 
etenkin kouluviihtyvyyteen ja koulukiusaamiseen liittyvässä diskurssissa. Osal-
lisuuden poliittinen ulottuvuus, kuulluksi tuleminen ja vaikutusmahdollisuudet, 
ovat puolestaan vahvasti yhteydessä sekä lasten ja nuorten vapaa-ajan, koulussa 
viihtymisen sekä lasten oikeuksien diskursseihin. Koulun kerhotoiminta on mu-
kana laajemmassa lasten ja nuorten ”tarkoituksenmukaisen” vapaa-ajan vieton 
keskustelussa.

7.1 Painopisteen siirtymä puheessa lapsen 
hyvinvoinnista 

Ensimmäisen ja toisen tutkimusjakson väliin mahtuu 10 vuoden ajanjakso, joka 
antaa mahdollisuuden tarkastella lapsi-, nuoriso- ja hyvinvointipolitiikan muu-
toksia kyseisenä aikana. Kerhotoimintaa määrittävien dokumenttien tarkastelu 
vuodesta 1995 vuoden 2011 alkuun osoitti, miten lasten hyvinvoinnin, tasa-arvon 
ja osallisuuden tavoitteet korostuivat, mutta keinot niiden saavuttamiseksi uupui-
vat (Artikkeli II). Tuolloin vielä lapsen hyvinvointi määrittyi lähinnä perheiden 
kautta ja aikuisten toimesta, sillä lapsi nähtiin suojelun ja huolenpidon kohteena. 
Maailmalta Suomeen siirtyi vähitellen uudenlainen käsitys lapsuudesta, ja lapsi 
alkoi yhä enemmän olla itse mukana määrittämässä omaa hyvinvointiaan ikänsä 
sallimissa puitteissa.  

Viime vuosituhannen lopussa lapsen hyvinvointiselvitykset painottivat, 
miten lapsen yksinolo ja mielekkään toiminnan puute uhkasivat hänen hyvin-
vointiaan. Lapsille ja perheille suunnattuja hankkeita oli kirjava joukko, josta 
oli vaikea saada kokonaiskuvaa (Artikkeli II). Viimeisen 10 vuoden aikana uusia 
hankkeita, selvityksiä ja työryhmämuistioita liittyen koulun kerhotoimintaan on 
tullut jatkuvasti uusia. Hyvinvointia ja liikuntaa käsittelevää säännöllistä seu-
rantatutkimukseen perustuvaa tietoa suomalaisista koululaisista on saatavana 
nykyään runsaasti. 

Huomion arvoista on se, miten myös pienemmät lapset ja koululaiset ovat 
päässeet mukaan lasten ja nuorten säännöllisiin hyvinvoinnin, liikunnan harras-



66

Koulun kerhotoiminta lapsuuden hyvinvointia rakentamassa

tamisen ja fyysisen aktiivisuuden seurantatutkimuksiin eikä heitä enää tarkastella 
vain osana perhettä (Hakanen, Myllyniemi & Salasuo, 2019a; Halme ym., 2018; 
Kokko & Martin, 2019; Kokko & Mehtälä, 2016; Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos, 
2019; Tuukkanen, 2016). Lisäksi, kun lasten hyvinvointia koskeva tutkimustieto 
oli vuosituhannen vaihteessa sirpaleista (Artikkeli II), on aivan viime vuosina 
tullut tarjolle tietoa koordinoidusti ja keskitetysti helposti saatavassa muodossa 
(ks. esim. Kouluterveyskyselyt10, Lasten ja nuorten liikunnan indikaattorit11). 

Tutkimuksen alussa Suomi oli sitoutunut syrjäytymisen ehkäisemiseen 
sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen. Muun muassa lainsäädäntöä 
oli vahvistettu. Käynnissä oli lapsille ja lapsiperheille suunnattujen palveluiden 
kulttuurinen muutos, jossa keskiössä olivat osallisuus, varhainen tuki sekä moni-
sektorinen yhteistyö. (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2010) Politiikkaohjelmilla ei 
lopulta kuitenkaan ollut käytännössä merkitystä eivätkä ne saaneet valtioneu-
vostossa tuolloin juuri huomiota. Suurin huoli oli taloudellisessa lamassa ja sen 
aiheuttamissa ongelmissa. (ks. Artikkeli II.) 

Tänä päivänä suomalainen yhteiskunta on edelleen vahvasti sitoutunut lasten 
ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseen ja edistämiseen (OKM, 2012b; Ratkaisujen 
Suomi, 2015). Nykyään lapsi- ja nuorisopolitiikka, ja hyvinvointi niiden osana, 
näkyvät myös päätöksiä tekevissä elimissä. Painopiste on vähitellen siirtynyt 
2010-luvulla yksilö- ja ongelmakeskeisestä varhaisesta puuttumisesta kohti var-
haista tukea ja tunnistamista (Kallio ym., 2013). Lisäksi lasten ja nuorten oma 
asiantuntijuus ja yhteisöllisyys ovat voimavaroina nousseet keskiöön hyvinvoinnin 
tukemisessa (Poikolainen, 2014). Liikunta-aktiivisuuden tarkastelussa erityistä 
huomiota ovat saaneet terveytensä kannalta vähän12 liikkuvat lapset ja nuoret, jotka 
koetaan hyvinvoinnin edistämisen kannalta tärkeäksi kohderyhmäksi (Kämppi, 
Aira & Tammelin, 2019). 

7.2 Tutkimusstrategiset ja metodologiset valinnat

Omat lähtökohtani ja valintani perustuvat humanistiseen ja lapsuudentutkimuk-
sen lapsikäsitykseen ja sosiokulttuuriseen näkökulmaan tiedon muodostuksessa. 
Nämä lopulta ratkaisivat, mitä tietoa aineistosta päätyi analyysiin ja julkaistavaksi  
(ks. Poikolainen, 2014; Tuukkanen, 2018). Konstruktivistisen paradigman mukai-

10 Kouluterveyskyselyt. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimuk-
set-ja-hankkeet/kouluterveyskysely/kouluterveyskyselyn-tulokset#alueittain

11 Lasten ja nuorten liikunnan indikaattorit. Opetus- ja kulttuuriministeriö. https://minedu.fi/liikuntaindikaat-
torit

12 ”Vähän liikkuva”= 60 minuuttia reipasta liikuntaa täyttyy enintään kahtena päivänä viikossa tai vapaa-ajan 
hengästyttävää liikuntaa korkeintaan tunti viikossa. (Kämppi, Aira & Tammelin, 2019)
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sesti tässä tutkimuksessa olen rakentanut tietoa yhdessä kerhossa toimijoiden ja 
tutkijakollegan kanssa. Tietoon on vaikuttanut monitasoinen konteksti. 

Tapaustutkimuksen strategia toimi yhteenvedossani sekä tutkimuksen ete-
nemisen kuvauksessa työkaluna että neljän osatutkimuksen liimana sitoessani 
ne tutkimuskokonaisuudeksi. Strategiaan liittyvät tavat tehdä tutkimusta, kuten 
tutkimuskontekstin merkitys ja tutkimuksen prosessimaisuuden korostaminen, 
toimivat johtoajatuksena kootessani yhteenvetoa. Tapaustutkimusstrategia salli 
myös osatutkimuksissa erilaisten tapaustutkimusvariaatioiden käytön sekä tutki-
muskohteen lähestymisen eri näkökulmista. Strategia sopi tutkimukseeni myös, 
koska aihetta tai kyseistä ikäluokkaa on tutkittu vähän, minulla tutkijana oli vä-
hän kontrollia tapahtumiin ja tutkimuskohde oli ajankohtainen (ks. Yin, 2003, 
9–15; kpl 5.2.2 Koulun kerhotoiminta). 

Tutkimuksessani käytin aineisto- ja teoriatriangulaatiota, joilla pyrin saa-
maan monipuolisemman kuvan tutkimuskohteesta ja vahvistamaan tutkimuksen 
luotettavuutta (ks. Eskola & Suoranta, 1998, 51; Laine, Bamberg & Jokinen, 2007, 
24; Ragin, 1994, 81–82). Aineistotriangulaatio toteutui tutkimuksessani oppilai-
den ja opettajien haastatteluaineistojen, lasten kirjoitustehtävän sekä kerhotoi-
mintaa määrittävien ohjauskirjojen avulla. Aineistotriangulaation avulla kykenin 
lähestymään tapausta ja tutkimuskohdetta sekä yhteiskunnallisesta että kerhossa 
toimijoiden näkökulmasta. Teoreettisen triangulaation näkökulmasta lapsuu-
dentutkimus ja analyysityökaluna osatutkimuksessa käyttämäni feministinen 
pedagogiikka sisältävät keskenään paljon samoja elementtejä kuten yhteiskunnal-
lisuuden, sosiokulttuurisen taustan ja eettisen näkökulman. Ne tuovat kuitenkin 
tutkimukseen myös toisistaan poikkeavia elementtejä. Lapsuudentutkimus vah-
vistaa lapsen ja lapsuuden näkökulmaa tutkimuksessa, kun taas feministinen pe-
dagogiikka tarkastelee kriittisesti sukupolvisia suhteita, jotka paljolti määrittävät, 
miten ja missä lapsuuksia rakennetaan. Yhteenvedon lopussa kerhossa tuotetun 
hyvinvoinnin pohdinnat tarkentuivat osallisuuteen, jota tarkastelin lasten oikeuk-
sien ja myönteisen tunnistamisen kautta. Lapsen oikeudet määrittävät lapsen 
monitasoisen hyvinvoinnin, toimivat lähtökohtana lapsuudentutkimukselle ja ovat 
vahvasti mukana nykyään myös lapsia koskevassa lainsäädännössä. Myönteisen 
tunnistamisen ideologia antaa käytännönläheisen näkökulman hyvinvoinnin tu-
kemiseen ja osallistavien käytäntöjen tarkasteluun koulun kerhossa, ja sen avulla 
tutkimustuloksia voi pohtia myös muissa koulun vuorovaikutustilanteissa. Kah-
desta osatutkimuksesta löytyi myös tutkijatriangulaation piirteitä. Tutkijakolle-
gani kanssa pyrimme kahden yhteisjulkaisun myötä saamaan monipuolisemman 
kuvan alakoulun iltapäivätoimintaa ja kerhotoimintaa määrittävistä asiakirjois-
ta (Artikkeli II) sekä lasten koulun jälkeen järjestetystä vapaa-ajasta Suomessa 
(Artikkeli III). Vaikka kumpikin tutkija oli koonnut oman tutkimusaineistonsa 
erikseen, niin julkaisujen yhteiset tutkimustehtävät ja lapsuudentutkimuksen nä-
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kökulma ja tiivis kirjoitusprosessi antoivat mahdollisuuden antoisiin keskustelui-
hin (ks. Laine, Bamberg & Jokinen, 2007, 25; Eskola & Suoranta 1998, 51–52). 

Laadullisessa tutkimuksessa säännöt ovat väljiä, ja tutkimusprosessi on 
täynnä isojen ja pienten ratkaisujen tekoa, mitkä asettavat tutkijalle monenlaisia 
haasteita (Alasuutari, 2007; Eskola & Suoranta, 1998). Omassa tutkimuksessani 
minun tuli nopeasti päästä keräämään tutkimusaineisto ennen TKL-hankkeen 
päättymistä, mikä rajoitti tutustumistani eri tiedonhankinnan metodeihin. Toi-
senlaisilla tiedonhankintametodeilla ja niihin liittyvillä analysointimenetelmillä 
olisin voinut saada lapsen äänen kirkkaammin kuuluviin. Perinteisten haastat-
teluiden ja havainnoinnin lisäksi käytin tutkimusprosessin alussa lasten kans-
sa eläytymismenetelmää. Eläytymismenetelmällä kerättyjen tarinoiden kautta 
en saanut odotettua määrää informaatiota, mutta toisaalta pelon uhka toistui 
monessa tarinassa ja kerhossa. Vaikka laadullisen tutkimusaineiston koolla ei 
ole suurta merkitystä tutkimuksen onnistumiselle, eläytymismenetelmälle on 
määritelty noin 15 vastausta yhtä kehyskertomusta kohden (Eskola & Suoran-
ta, 1998, 46). Tutkimukseni saavutti kahdella kehyskertomuksella ja 51 vasta-
uksella tämän tavoitteen. Tapaustutkimuksessa itse tapaus ei ole yleistettävissä, 
mutta se antaa välineitä ymmärtää tutkijan esiin nostamia ilmiöitä myös muissa 
toimintaympäristöissä (Laine, Bamberg & Jokinen, 2007, 48). Tähän nojautuen 
lasten osallisuuden tukeminen ja osallistavat käytänteet olivat toistuvia ilmiöitä 
kohdennetussa liikuntakerhossa. Kahden kerhotapauksen kautta (Artikkeli IV) 
analysoimani osallistavat käytänteet koulun liikunnallisessa kerhoympäristös-
sä auttavat ymmärtämään osallisuuden tukemisen mahdollisuuksia esimerkiksi 
koulun muissa liikuntatilanteissa, harrastekerhoissa tai vaikkapa oppitunneilla.

7.3 Tutkimuksen eettiset haasteet

Kaikessa tutkimustoiminnassa ja lasten kanssa työskentelyssä eettinen keskustelu 
on saanut yhä merkittävämmän aseman (Strandell, 2005; Vehkalahti ym., 2010, 
15). Lisäksi lapsen ymmärtäminen samanlaiseksi tiedon tuottajaksi kuin aikuinen 
on valtasuhteiden kannalta haasteellista, ja siksi eettinen tarkastelu on tärkeää 
(ks. Kallio, 2009; Strandell, 2005). Käsillä olevassa tutkimusyhteenvedossa olen 
pyrkinyt viemään reflektiota aineistoon, menetelmiin, teorioihin ja tuloksiin liit-
tyviin kuvauksiin (ks. Högbacka & Aaltonen, 2015).

Tutkimusluvan voi myöntää tutkimukseen tutkimuseettinen toimikunta tai 
instituutio, jossa tutkimus suoritetaan. Eettinen ennakkoarviointi on taas erillinen 
prosessi, jossa tarvitaan edelleen tutkimuslupa sekä tietoon perustuva suostumus 
tutkimukseen osallistuvalta lapselta ja hänen huoltajaltaan. Neuvottelukunnan 
päätöstä en edes hakenut, sillä sitä ei mikään taho, kuten Helsingin yliopisto tai 
Turun opetustoimi, vaatinut. Toisaalta aineiston keräysvaihe tapahtui juuri ennen 
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ensimmäistä valtakunnallisen tutkimuksen eettisten ohjeiden julkaisua (TENK, 
2009), jolloin kasvatustieteellisiin tutkimuksiin päätöksiä harvemmin pyydettiin. 

Suostumuksen kirjoitustehtävään ja kahdenkeskeiseen keskusteluun pyysin 
sekä lapsilta että heidän vanhemmiltaan. Kyseisten osioiden välillä oli runsas kaksi 
kuukautta, ja pyysin suostumukset erikseen kumpaakin osioon, joiden seikkojen 
uskon aiheuttaneen osallistumiskatoa. Opettajat olivat tässä kohtaa merkittävässä 
asemassa. Heille, kaiken muun kouluarjen keskellä, ei välttämättä ollut mahdol-
lista muistuttaa aktiivisesti lapsia kirjallisen suostumuksen viemisestä kotiin tai 
sen palauttamisesta allekirjoitettuna kouluun. Näin monta suostumusta saattoi 
jäädä saamatta. 

Kun kyseessä on lapsi ja toisena osapuolena on aikuinen, niin tilanteeseen 
liittyy aina valtasuhde. Vapaaehtoisuuden periaate on tällöin vaarassa. Uskaltaa-
ko lapsi kieltäytyä tutkimukseen osallistumisesta, jos oma opettaja sitä häneltä 
pyytää? Halusin varmistaa toimivani eettisesti mahdollisimman oikein. Tarkoi-
tukseni oli tehdä tutkimuksesta kieltäytyminen helpoksi kirjoitustehtävän jälkeen, 
ja siksi pyysin erikseen lupaa haastatteluun. Painotin lapsille vapaaehtoisuuden 
periaatetta sekä molempien kirjallisten suostumusten että ennen kirjoitustehtävää 
antamieni suullisten ohjeiden yhteydessä ja jokaisen keskustelun alussa. Lapsi ky-
keni missä tahansa vaiheessa helposti ja ilman pelkoa seurauksista sanoutumaan 
irti tutkimuksesta. (Ks. Strandell, 2005; TENK, 2019, 16.) Näin tapahtuikin, sillä 
kaksi suostumuksensa antanutta lasta eivät halunneet osallistua keskusteluun 
kanssani, sillä opettajan mukaan heillä oli mielenkiintoinen tehtävä juuri silloin 
kesken koulutunnilla.

Kieltäytymisen mahdollisuuden lisäksi vapaaehtoisuus näyttäytyy myös 
mahdollisuutena osallistua ja tulla kuulluksi. Omassa tutkimuksessani osassa 
kouluja haasteeksi osoittautui saada yhteys lapsiin ja heidän huoltajiinsa. Yhdek-
sästä kerhosta neljässä kerhossa ohjaava opettaja ei halunnut minun havainnoivan 
kerhon toimintaa tai keskustelevan lasten kanssa, vaikka he itse mielellään osallis-
tuivat haastatteluun. Eräässä kyseisistä kerhoista lapset olivat juuri osallistuneet 
erään pro gradu -tutkielman haastatteluihin, minkä vuoksi opettaja ei halunnut 
enää rasittaa lapsia eikä vahvistaa heille kuvaa kerhon erityisyyden luonteesta. 
Toinen kerhoista oli jo loppunut aikaisemmin keväällä, ja opettaja koki, että eri 
luokilta olevia lapsia oli enää hankala tavoittaa. Kolmannessa kerhossa opettaja 
pelkäsi lasten kokevan toiseuden tunteita, jos he osallistuisivat tutkimukseen, 
sillä hän oli jo kerhoa perustaessaan, kutsun antamisen yhteydessä, törmännyt 
erilaisuuden ja leimautumisen ilmiöön. Neljännen kerhon yhteydessä minä itse 
päätin olla tapaamatta lapsia, sillä oppilaat olivat ruotsinkielisiä ja koin, että en 
hallinnut kieltä tarpeeksi hyvin. 

Lasten osallisuus kohtasi näin eettisiä jännitteitä vapaaehtoisuuden, suos-
tumuksen ja lasten parasta ajattelevien aikuisten välillä. Opettajat olivat varo-
vaisia, jotta lapsille ei tulisi erityisyyden tai huonommuuden tunnetta siitä, että 
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he olivat tietyin kriteerein valitut kerhoon. Toisaalta he halusivat suojella lapsia, 
mutta samalla he kielsivät heiltä mahdollisuuden osallistua ja tulla kuulluiksi  
(ks. Vehkalahti ym., 2010, 16; Rutanen & Vehkalahti, 2019, 15). Opettajat toimi-
vat tutkimuksessani niin sanottuina ”portinvartijoina”, jolloin he estivät lapsilta 
sellaista, johon nämä itse mahdollisesti olisivat halunneet osallistua. Samoin tein 
minä tutkijana, kun en antanut lapsille mahdollisuutta kertoa omia ajatuksiaan 
ruotsinkielisestä kerhosta. Käytäntö on osoittanut, miten lasten ollessa mukana 
tutkimuksessa joudutaan tasapainoilemaan ja etsimään kompromisseja heidän 
suojelemisekseen tutkimuksen haitoilta kuitenkaan sulkematta heitä pois tutki-
muksesta (Helavirta, 2011, 89). Lisäksi opettajien portinvartijan asema tuli esiin 
kahdessa kerhossa siinä, ketkä kerholaisista valikoituivat haastatteluihin. Käytän-
nössä tämä ilmeni niin, että opettajat valitsivat vain omien luokkiensa oppilaita 
keskustelemaan kanssani, vaikka lapset tulivat kerhoon eri luokka-asteilta. Olihan 
helpompi irrottaa oman luokan lapset normaalista koulutyöstä kuin neuvotella ja 
organisoida toisten luokkien opettajien kanssa. 

7.4 Tutkimustulosten merkitys ja jatkotutkimusaiheita

Mitä kohdennetusta kerhotoiminnasta voidaan ottaa opiksi ja mihin katse kan-
nattaisi seuraavaksi suunnata? Tarkastellessani myönteisen tunnistamisen avulla 
osallisuuden tukemista kohdennetussa kerhoympäristössä esille nousi se, miten 
lapsiin aidosti tutustuminen kannattaa. Tutustuminen tulisi olla toiminnan läh-
tökohtana kaikkien lasten kanssa. Vahvat institutionaaliset kehykset säätelevät 
koulussa toimimista, mutta kerhoympäristössä ne sitovat toimijoita vähemmän 
ja sallivat vapaammat puitteet vuorovaikutukseen ja toimintaan. Nykyään koulut 
voivat pitkälti itse määrittää omia tavoitteitaan ja tarkoituksiaan (Heikkinen, Kii-
lakoski & Huttunen, 2014), mikä yhtäältä sallii koulujen sivuuttavan osallistavaa 
arkea kehittävät ratkaisut mutta toisaalta taas antaa niille oivan mahdollisuuden 
rakentaa toimintaansa esimerkiksi alueellisen ja koulun erityisyyden tai opettajien 
osaamisen suuntaan (Kiilakoski, 2014). 

Sosiaalisia tiloja tulisi saada lisää virallisen koulun sisään ja yhteyteen, joissa 
kouluyhteisössä toimijat pääsisivät tutustumaan toisiinsa lähemmin ja näkemään 
institutionaalisten roolien taakse. Se madaltaisi sukupolvisia valtasuhteita ja kan-
taisi hedelmää myös virallisen koulun kohtaamisissa ja toiminnassa. Kerho mah-
dollistaa lapsen tunteminen ja hänen kohtaamisensa muunakin kuin oppilaana. 
Tämä antaa hedelmällisen perustan opetuksen lapsilähtöisyydelle, jolloin ope-
tustapahtuma etenee lapsi – ei opetettava aine –edellä (ks. Kujala, 2013). Suurin 
osa lapsista mainitsi positiiviseksi kerhojen käytännöistä tavan kuunnella heidän 
mielipiteitään. Myös opettajat kokivat sen tärkeäksi ja palkitsevaksi, että heillä oli 
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aikaa pysähtyä kuuntelemaan lasta. Lapsen ja aikuisen mieltymykset ja yhdes-
sä toimisen tavat kohtasivat melko hyvin tämän tutkimuksen liikuntakerhoissa. 

Oppilailla on kerhossa hyvät edellytykset tutustua toisiinsa uusista näkö-
kulmista ja rooleista käsin yli luokka- ja ikärajojen. Vanhempien oppilaiden rooli 
vertaisohjaajina näytti kantavan positiivisia kohtaamisia pienempien kerholaisten 
kanssa myös muualla koulupäivän aikana. Kuitenkin tämän tutkimuksen valossa 
erityistä panostusta ja aikaa tarvitaan, kun lapset ja nuoret ovat ohjaaja–ohjattava-
suhteessa saman ikäisiä. Koulun kerho ja liikuntakasvatus näyttivät mahdollis-
tavan suotuisan ympäristön demokraattisille ohjausmetodeille. Vertaisohjaus on 
varsin vähän käytetty voimavara kouluissa ja siihen kannattaisi panostaa osana 
kouluyhteisön kehittämistä.

Mielestäni alakoulun käytänteet kerhotoiminnan kaltaiseen vähemmän vi-
ralliseen tai epäviralliseen yhteisöjen toimintaan ovat paremmat kuin yläkou-
lussa. Yläkoulussa erilaisia kasvun ja tukemisen mahdollisuuksia on tarkasteltu 
nuorisotutkimuksen saralla. Yhdyn Kiilakosken (2014) ajatukseen koulun arjen 
ja nuorisotoiminnan yhteistyön tärkeydestä. Etenkin yläkoulussa opetusryhmien 
ja opettajien jatkuva ”kierrätys” tekee yhteisöllisyyden haastavaksi. Yläkoulun 
toimintatapa ei tue opettajan ja oppilaan välistä kanssakäymistä ja mahdolli-
suutta tutustumiseen. Miten yläkoulun arkeen saataisiin lisää aikaa ja paikkoja, 
jotka mahdollistaisivat oppilaiden ja opettajien epävirallisen kanssakäymisen ja 
tutustumisen? 

Harrastamisen merkitys kohdennetuissa liikuntakerhossa ikään kuin palasi 
juurilleen. Liikunnallisten aktiviteettien leikillisyys ja vähemmän vakava asenne 
liikkumiseen oli lapsille ilmeisen tärkeä peruste kerhossa viihtymiselle. Leikilli-
syyttä ei sovi unohtaa vanhempien lasten ja nuorten liikuntakasvatuksen eri aree-
noilla. ”Vakava” liikuntaharrastus voi olla luonteeltaan myös leikillistä ja hauskaa. 
Lasten ja nuorten liikuntaharrastustoiminnan edistämistä ja liikunta-aktiivisuu-
den tukemista suunniteltaessa tulisi pohtia, mitä harrastamisella tarkoitetaan ja 
kenen näkökulmasta. Jatkossa olisi myös mielenkiintoista tarkastella, millaista 
sosiaalista ja fyysistä pääomaa liikuntakerhoharrastus tuo lapsen muihin liikun-
taympäristöihin (ks. Berg, 2008). Kohdennettujen kerhojen liikuntaympäristö 
tarjosi areenan osallistaville toiminnoille ja lapsen toimijuuden tukemiselle. Miten 
osallistavat metodit saadaan mukaan koulun isommissa ja epäyhtenäisemmissä 
liikuntaryhmissä? Osallisuuspuhe liikunnan kentillä on vielä suhteellisen nuorta 
(Berg & Pasanen, 2015). Tämän tutkimuksen tiimoilta lapset viidestä alakoulun 
liikuntakerhosta liittyvät kanssani mukaan tähän keskusteluun.  
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 M
itkä olivat kerhoon valinnan kriteerit koulussanne?  

____________________________________________________________________________________________________________ 

M
illoin toim

inta alkoi (kuukausi ja vuosi)?  
____________________________________________________________________________________________________________ 

M
ontako oppilasta on jättänyt kerhon kesken? M

itkä ovat m
ahdolliset syyt? O

nko uusia oppilaita tullut lisää?  
____________________________________________________________________________________________________________ 
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Liite 2 Opettajien ja lasten haastattelurunko 
 
Opettajien haastattelun teemat 
 
Ennakkoon täytettävä lomake: 
 

 Omat opettajataustat   
 Lasten valinnan kriteerit kerholle (Taulukko 2) 
 Kerhojen tiedot (Liite 1)  

 
1. Oma liikuntasuhde 
 
2. Kerhon muodostusprosessi  
 
3. Kerhon toiminnan kartoitus 
 
4.Omat kokemuksesi liikuntakerhoista 
 
5. Miten oletan lasten kokeneen liikuntakerhot? 
 
6. Miten näet vähän liikkuvien kerhon tulevaisuuden omassa koulussasi? 
 
 
Lasten haastattelun teemat  
 

Koti ja perhe 
o Kerro perheestäsi? 
o Kerro kerhokutsusta? 
o Keskustelut kerhotoiminnasta muiden kanssa? 
o Mikä on mielestäsi harrastus?  
o Kerro kavereista? 

 
 Koulu / kerho 

o Kerro koulusta? 
o Mitä välituntisin tapahtuu? 
o Kerro kerhosta? 
o Liikunta kerhossa, liikuntatunnilla, välitunnilla? 
o Mitä kerhossa voisi olla enemmän / vähemmän? 
o Kerho ja kaverit? 
o Millainen kerho olisi sinun liikuntakerhosi? 

 
 Miten tärkeä kerho on ollut sinulle arvosanalla (4–10)? 
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