
 

 

 

 

 

 

 

 

SÄRKIMÄKI AAPELI 

ETNOGRAFINEN TUTKIMUS 5. LUOKAN POIKIEN LIIKUNTASUHTEISTA 

KOULUN TOIMINTAKULTTUURISSA 

Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma 

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA 

Luokanopettajan koulutus 

2015 

  



 

   

 

 

Kasvatustieteiden tiedekunta  Tiivistelmä opinnäytetyöstä 
Faculty of Education   Thesis abstract 

Luokanopettajankoulutus 

Luokanopettajankoulutus 

Tekijä/Author 

Särkimäki Aapeli Juho Matias 

      
Työn nimi/Title of thesis 

Etnografinen tutkimus 5. luokan poikien liikuntasuhteista koulun toimintakulttuurissa 
Pääaine/Major subject 

Kasvatustiede 

Työn laji/Type of thesis 

Pro gradu 

Aika/Year 

Huhtikuu 2015 

Sivumäärä/No. of pages 

88 + 2 liitettä 
Tiivistelmä/Abstract 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää oppilaiden kokemia merkityksiä, joita he kohtaavat 
liikuntasuhteensa kautta koulun toimintakulttuurissa. Tutkimuksessa tarkasteltiin oppilaiden 
ilmikäyttäytymisen yhteyttä oppilaiden kokemuksiin sekä koulun merkitystä tälle yhteydelle. 

Tutkimuksen taustalla on huoli liian vähäisen liikunnan ja liikkumattomuuden synnyttämästä 
yhteiskunnallisesta ongelmasta. Liikunnan edistämistoimenpiteistä huolimatta moni ei liiku. 
Koulu kokoaa yhteen sekä vähän liikkuvat että paljon liikkuvat tavoittaen koko ikäluokan. 
Koulu luo mahdollisuuden etsiä syitä liikkumattomuuteen vertailemalla yksilön kokemuksia 
liikkumisesta liikuntaan yhteisötason ilmiönä. 

Tutkimus on laadullinen tutkimus, jonka metodologiana käytettiin etnografiaa. Tutkimuksen 
kohderyhmä koostui viidestä pohjois-pohjanmaalaisen alakoulun 5. luokan pojasta. Aineisto 
kerättiin syksyllä 2014 käyttäen menetelminä havainnointia ja haastattelua. Aineisto 
analysoitiin käyttämällä teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä. 

Tutkimuksen tuloksina kuvaillaan Ulkopiirin luontoliikkujan, Tasapainoisen palloilijan, Sisäpiirin 
kiekkoilijan, Haaveilevan futarin ja Yleispätevän moniottelijan liikuntasuhteet. Liikunnan 
taustalla koetuista merkityksistä hauskuus ja sosiaalisuus ovat tutkittavia yhdistäviä asioita. 
Erottelevia merkityksiä ovat leikki ja kilpailullisuus. Tulokset tukevat jo olemassa olevaa 
kuvaa oppilaiden liikuntasuhteiden erilaisuudesta ja liikunnan taustalla vaikuttavista 
merkityksistä.  

Koulun toimintakulttuurilla oli odotetusti vaikutusta tutkittavien liikuntasuhteisiin merkitseviin 
kokemuksiin. Tulokset esitetään aineiston ja tulkinnan välisenä vuoropuheluna koulun 
toimintakulttuurin eri kerrostumissa: virallisessa koulussa, informaalissa koulussa sekä 
fyysisessä koulussa. Virallisen koulun tavoitteissa ilmenee ristiriitaa informaalin koulun 
toiminnan kanssa. Toimintakulttuurissa informaalin koulun merkitys sekä liikunnan sosiaaliset 
merkitykset painottuvat oppilaiden kokemuksissa. Fyysinen koulu tuo esiin koulupihan 
merkityksen ja välineellistyneen liikuntakulttuurin. 

Tutkimustulosten perusteella liikuntakasvatuksessa tulisi huomioida oppilaiden yksilölliset 
liikuntasuhteet sekä liikunnan sosiaalinen ulottuvuus. Yhtenä ratkaisuna vähän liikkuvien 
tavoittamiseksi ja liikkumisen tukemiseksi, työssä esitetään liikunnan tuottamisen 
painottamista liikuntakasvatuksessa.  

Asiasanat/Keywords  Liikuntasuhde, koulun toimintakulttuuri, etnografia 



 

   

Sisältö 

1 Johdanto .................................................................................................................................................. 1 

2 Liikuntasuhde ......................................................................................................................................... 3 

2.1 Liikunta moniulotteisena ja ajankohtaisena ilmiönä ............................................................................ 3 

2.2 Kouluikäisten liikuntaharrastuneisuus ja liikuntasuositukset ............................................................... 5 

2.3 Liikuntasuhteen ulottuvuudet ............................................................................................................... 7 

3 Koulun toimintakulttuuri .................................................................................................................... 14 

3.1 Toimintakulttuurin tarkastelukerrostumat .......................................................................................... 16 

3.2 Liikuntakasvatus liikuntasuhteen edistäjänä toimintakulttuurissa ..................................................... 18 

4 Tutkimuksen toteutus ........................................................................................................................... 22 

4.1 Etnografia metodologiana .................................................................................................................. 22 

4.2 Kentälle pääsy .................................................................................................................................... 25 

4.3 Aineistonkeruu ................................................................................................................................... 29 

4.4 Havainnointi....................................................................................................................................... 30 

4.5 Teemahaastattelu ............................................................................................................................... 33 

4.6 Analyysi ............................................................................................................................................. 37 

4.7 Eettisyys ............................................................................................................................................. 43 

5 Tulokset: tutkittavien liikuntasuhteet ................................................................................................. 47 

5.1 Ulkopiirin luontoliikkuja ................................................................................................................... 49 

5.2 Tasapainoinen palloilija ..................................................................................................................... 50 

5.3 Sisäpiirin kiekkoilija .......................................................................................................................... 51 

5.4 Haaveileva futari ................................................................................................................................ 53 

5.5 Yleispätevä moniottelija .................................................................................................................... 54 

5.6 Yhteenveto ......................................................................................................................................... 56 

6 Tulokset: koulun toimintakulttuurin merkitykset liikuntasuhteeseen ............................................ 61 

6.1 Virallinen koulu ................................................................................................................................. 63 

6.2 Informaali koulu ................................................................................................................................ 70 

6.3 Fyysinen koulu ................................................................................................................................... 75 

6.4 Yhteenveto ......................................................................................................................................... 79 

7 Pohdinta ................................................................................................................................................. 83 

7.1 Tutkimuksen kriittinen tarkastelu ...................................................................................................... 83 

7.2 Tutkimuksen johtopäätökset .............................................................................................................. 86 

8 Lähteet ................................................................................................................................................... 91 

 





 

   

1 Johdanto 

Liikunta ja liikkumattomuus ovat vuonna 2015 yhteiskunnallisesti ajankohtaisia ja tärkeitä 

asioita. Tästä viestii katsaus kotimaisten päämedioiden viimeaikaiseen ohjelmistoon ja 

kirjoituksiin. A-studiossa 20.2.2015 keskusteltiin suomalaisten liikkumattomuuden 

taustoista, Helsingin Sanomissa 15.1.2015 kirjoitettiin ”Liikkumattomuus tappaa 

Euroopassa enemmän kuin liikalihavuus” ja 13.3.2015 ”Liikkumattomuus maksaa 

vuosittain miljardeja". Viranomaisten taholta sosiaali- ja terveysministeriö on ottanut 

kantaa aiheeseen laatimalla julkaisun Muutosta liikkeellä (2013). Julkaisussa tehdään neljä 

linjausta, joilla pyritään vahvistamaan liikunnan yhteiskunnallista asemaa, nostamaan 

liikunta keskiöön terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä sekä lisäämään liikuntaa ja 

vähentämään istumista elämänkulussa. (Muutosta liikkeelle 2013.) 

Valtaosa suomalaisista lapsista ja nuorista liikkuu terveytensä kannalta liian vähän. 

(Fogelholm, Paronen & Miettinen 2007, 3–4). Liikunta- ja terveyserot alkavat näkyä jo 

ennen kouluikää. Muutos on johtanut lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymisen ja 

hyvinvoinnin polarisoitumiseen. Uhkakuvista huolimatta lapselle itselleen liikunta harvoin 

näyttäytyy pelkkänä terveystaloudellisena ajatteluna. Lapselle liikunta voi merkitä 

hyvinvoinnin ja elämähallinnan perustaa sekä yhteisöllisyyden rakentajaa. (Uusi suunta 

liikuntatutkimukseen 2009.) 

Suunnan kääntäminen liikunnalliseen elämäntapaan edellyttää lisää tietoa siitä, miten 

lapset itse kokevat liikunnan merkityksen. Aiemmin on tutkittu sitä, paljonko lapset 

liikkuvat tai eivät liiku. Tämä tieto ei yksinään riitä, vaan tarvitaan kokonaisvaltaisempaa 

ymmärtämistä. Erityisen tärkeää on selvittää liikunnan taustalla vaikuttavia liikuntaa 

edistäviä ja estäviä syitä. (Haanpää, af Ursin & Matarma 2012, 6-9.) Tässä tutkimuksessa 

näihin kysymyksiin etsitään vastauksia selvittämällä lasten liikuntasuhteita. 

Liikuntasuhde on monipuolinen käsite ja sen avulla voidaan huomioida sekä liikunnan 

fyysinen että ei-fyysinen puoli (Zacheus 2008, 27). Liikuntasuhde rakentuu läpi elämän 

osana yksilöllisen ja sosiaalisen identiteetin muotoutumisen prosessia. Liikuntasuhdetta 

rakennetaan niin arjen sosiaalisissa vuorovaikutustilanteissa kuin toiminnoissakin. Myös 

elämän aikana kohdattavat instituutiot pyrkivät muokkaamaan liikuntasuhdetta. (Saaranen-

Kauppinen, Rovio & Parikka 2013)  
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Koulu on instituutioista merkittävä niin yksilön kuin yhteiskunnan kannalta. Koulun kautta 

voidaan vaikuttaa suuriin kansalaisryhmiin, koska se tavoittaa kokonaisen ikäluokan 

kerrallaan. Koulun yhtenä arvolähtökohtana voidaankin pitää yhteiskunnan uudistamista. 

(Launonen & Pulkkinen 2004, 24-25.) Koululiikunnan tavoitteena on tarjota oppilaille 

sellaisia taitoja, tietoja ja kokemuksia, joiden pohjalta on mahdollista omaksua 

liikunnallinen elämäntapa. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004, 248.) 

Perinteinen liikuntakasvatus on korostanut taitojen opettamista ja niiden yhteyttä 

motivaatioon. Uuden näkökulman mukaan liikunnalliseen elämäntapaan kasvattaminen 

edellyttää liikunnan merkitysten tunnistamista ja huomioimista kasvatuksessa ja 

opetuksessa. Merkityksille rakentuva liikuntakasvatus ei poissulje, vaan täydentää taitoja 

korostavaa mallia. (Koski 2013, 96-98.) 

Tässä tutkimuksessa kuljen lasten kokemuksien mukana kouluun. Tarkastelen minkälaisia 

liikuntasuhteeseen vaikuttavia tekijöitä toimintakulttuuri ilmentää. Lisäksi tarkastelen 

miten nämä tekijät vaikuttavat liikuntasuhteen taustalla. Tämä tutkimus on etnografinen 

tarina, jonka kertojana toimin. Tarinassa keskeisenä ovat lasten vuorosanat, jotka keräsin 

viideltä viidennen luokan pojalta pohjois-pohjanmaalaisesta alakoulusta syksyllä 2014. 
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2 Liikuntasuhde 

Liikuntasuhde muodostuu sanoista liikunta ja suhde. Aloitan luvun määrittelemällä 

liikuntaa moniulotteisena käsitteenä. Tästä moniulotteisuudesta on jo osoituksena joukko 

liikunnan englanninkielisiä vastineita: physical activity, excercising ja sport. Perustelen 

tutkimuksen tärkeyttä liikunnan vaikutuksella terveyteen, hyvinvointiin sekä sosiaalisiin 

taitoihin. Lisäksi tuon ilmi huolen yhteiskunnallisen passiivisuuden lisääntymisestä. 

Perustelujen jälkeen käsittelen liikuntaharrastuneisuuden nykytilaa ja siitä annettuja 

suosituksia. Esittelen liikuntaharrastuneisuuteen vaikuttavia tekijöitä, joilla perustelen 

myöhemmin tutkimuksen empiirisen osuuden valintoja.  

Suhde tarkoittaa sanakirjan mukaan yleisesti määriteltynä kanssakäymistä tai 

suhtautumista (Kotimaisten kielten keskus 2014). Liitän nämä tarkoitukset tutkimuksessa 

osaksi liikunnan monimuotoisuutta. Kanssakäymisellä viittaan sosiaaliseen ilmiöön ja 

luvun loppupuolella käsittelen liikuntaa sosiaalisena ilmiönä. Suhtautumista käsittelen 

yksilön suhtautumisena tähän sosiaaliseen ilmiöön. Näiden vaiheiden myötä avaan 

tutkimukseni ensimmäisen teoreettisen käsitteen liikuntasuhde. Liikuntasuhteen avulla 

voidaan tarkastella ihmisen kiinnittymistä liikuntaan kulttuurisena ilmiönä. 

2.1 Liikunta moniulotteisena ja ajankohtaisena ilmiönä 

Liikuntaa voidaan tarkastella useasta eri näkökulmasta. Telaman, Vuolteen ja Laakson 

(1986) mukaan liikunta voidaan tarkastella kolmesta tarkastelutasosta: liikkeenä, eli 

biologis-fysikaalisena ilmiönä; merkityksinä, eli yksilön käyttäytymisen ja yksilön 

tietoisten toimintojen tason ilmiönä sekä yhteiskunnallisena yhteisötason ilmiönä (Telama 

et al. 1986, 18). Näiden jo lähes 30 vuotta sitten määriteltyjen tarkastelutasojen rinnalle on 

viime vuosina noussut voimakkaasti fyysisen inaktiivisuuden huomioiminen. Fyysistä 

inaktiivisuutta, eli liikkumattomuutta voidaan tarkastella rinnakkain edellä esiteltyjen 

tarkastelutasojen kanssa. 

Biologis-fysikaalisena ilmiönä liikunta voidaan määrittää fyysisen aktiivisuuden avulla. 

Fyysinen aktiivisuus on lihasten tahdonalaista, hermoston ohjaamana toimintaa, joka 

kuluttaa energiaa. Fyysinen aktiivisuus käsittää vain fyysisen ja fysiologisen toiminnan, 

eikä se ota kantaa liikunnan psykologiseen tai sosiaaliseen puoleen. (Vuori 2010, 618.) 
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Yksilön käyttäytymisen ja yksilön tietoisten toimintojen tason ilmiönä liikuntaa voidaan 

tarkastella yksilöiden liikuntaharrastuneisuuden kautta. Tärkeintä on, minkälaisena liikunta 

koetaan ja mitä merkityksiä sille annetaan. (Telama et al. 1986, 18.) Näin määriteltynä 

liikunta sisältää lisäksi toiminnan tavoitteellisuuden sekä toimintaan liittyvät elämykset. 

Tavoitteet voivat liittyä esimerkiksi terveyden ja kunnon ylläpitämiseen tai elämyksien ja 

kokemuksien kokemiseen. Liikunta voidaan jakaa näiden perusteella kunto-, harraste-, 

terveys- ja hyötyliikuntaan. (Vuori 2010, 16-29.) Perinteisesti liikunta on ollut osa työtä eli 

työliikuntaa, mutta nykyisin liikunta on keskittynyt enimmäkseen harrasteliikuntaan. 

Harrasteliikunnassa liikunta on keskeinen osa toimintaa. Hyötyliikunnassa sen sijaan tietyn 

tehtävän suorittaminen on päätarkoitus ja liikunta on keino toteuttaa se, esimerkiksi 

koulumatkan kulkeminen kävellen. (Vuori 2003, 13-15.) 

Yhteiskunnallisena, yhteisötason ilmiönä liikunnalla tarkoitetaan liikuntakäyttäytymisen 

muotoja, jotka ovat syntyneet yhteiskunnan ja yksilön vuorovaikutuksesta. Sillä viitataan 

organisoituneeseen kulttuuriin ja se pitää sisällään niin kilpa- kuin penkkiurheilijatkin. 

(Telama et al. 1986, 18). Liikunta on yksi sosiaalistumisprosesseista sekä tärkeä 

sosiaalistumisympäristö, joiden kautta yksilöstä tulee yhteiskunnan jäsen. Sosiaalistuminen 

vaatii yksilön aktiivisuutta ja se on eri asia kuin ulkopäin ohjattava sosiaalistaminen. 

Prosessien avulla yksilö oppii yhteiskunnassa vallitsevia arvoja, normeja ja rooleja. 

(Telama 2000,  60-61.) 

Liikkumattomuudella tarkoitetaan fyysisen aktiivisuuden vastakohtaa. 

Liikuntalääketieteessä liikkumattomuudella ei tarkoita lihasten toiminnan täydellistä 

pysähtymistä, vaan niin vähäistä fyysistä aktiivisuutta, että se ei riitä ylläpitämään 

elimistön fyysisten toimintojen terveyttä ja toimintakykyä. Liikkumattomuutta voi olla 

esimerkiksi niin harva lihasten supistuminen, ettei se riitä ylläpitämään lihasten 

uusiutumista. Liikkumattomuuden määritelmä vaihtelee siksi eri henkilöiden ja myös 

elimistön osien kesken. Liikkumattomuus tapahtuu pääasiallisesti nukkuessa tai istuessa. 

Liikkumattomuus on useiden sairauksien vaaratekijä. (Vuori 2010.) Liikkumattomuuden 

syitä perustellaan yleisesti autoilun yleistymisellä,  yhteiskunnan teknistymisellä ja sillä, 

ettei liikunta sisälly enää luontaiseen elämiseen (ks Nupponen, Halme, Parkkisenniemi, 

Pehkonen & Tammelin 2010, 12; Zacheus 2008, 199). 

Liikunta on perusedellytys lasten normaalille kasvulle, terveydelle ja kehitykselle 

(Nupponen, et al. 2010, 12). Liikunta voi tukea lasten kasvua, kehitystä ja terveyttä joko 
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suoraan tai epäsuorasti. Keskeisimmät liikunnan terveydelliset vaikutukset kohdistuvat 

lapsilla luuston vahvistumiseen, psykososiaaliseen hyvinvointiin, hengitys- ja 

verenkiertoelimistöön sekä painonhallintaan. Toisaalta liikunnan terveyttä lisäävistä 

vaikutuksista lasten osalta on hyvin vähän näyttöä. Tämä johtuu siitä, että lapset ovat 

yleisesti hyvin terveitä, eikä heillä esiinny juurikaan elintavoista johtuvia 

pitkäaikaissairauksia. Osa liikunnan hyödyistä terveyden kannalta ilmenee vasta vuosien 

kuluttua. On kuitenkin todennäköistä, että liikkuva lapsi nauttii enemmän elämästään ja 

kehittyy terveemmäksi aikuiseksi kuin vähän liikkuva lapsi. (Vuori 2010; Fogelholm 2011, 

76-87.) 

Lapsuudessa koettu liikunta vaikuttaa fyysisen kasvun lisäksi henkiseen ja moraaliseen 

kasvuun. Liikunta auttaa yhteiskunnan jäseneksi kehittymisessä. Harrastamalla liikuntaa 

lapsi voi oppia sosiaalisia taitoja, omaksua terveellisen elämäntavan, luoda 

ystävyyssuhteita, kokea elämyksiä ja saada myönteistä sisältöä elämään. (Vuori 2003, 32–

33.) Liikunnan muita keskeisiä merkityksiä ovat edistää minäkuvan rakentumista, kehittää 

liikuntataitoja sekä parantaa aikuisiän liikunnan edellytyksiä (Fogelholm 2011, 76-87). 

Liikkumattomuudesta syntynyttä huolta voidaan pitää aiheellisena, sillä World Health 

Organization on määritellyt sen maailmanlaajuisesti neljänneksi suurimmaksi kuoleman 

aiheuttajaksi. Liikkumattomuudesta johtuvien kuolemien määrä on lisäksi kasvussa. (WHO 

2010, 7, 10.) Rantalan (2014) mukaan liikkumattomuus ei ole ilmiönä uusi. Se on noussut 

liikuntatieteen keskiöön 2000- luvulla. (Rantala 2014, 62.) Rantalan mukaan ilmiössä on 

uutta sen kohdistuminen yksilöiden sijaan massoihin. Liikkumattomuudesta on tullut uusi 

yhteiskunnallinen ongelma, kun sitä on viime vuosina alettu pitämään tupakointiin, 

lihavuuteen ja alkoholiin verrattavana riskitekijänä. Rantalan mukaan liikkumattomuuteen 

voidaan löytää ratkaisuja tutkimalla vähän liikkuvien ajattelua ja arkea. (ks. Aira 2014.) 

2.2 Kouluikäisten liikuntaharrastuneisuus ja liikuntasuositukset 

Kouluikäisten liikunta-aktiivisuuteen vaikuttaa moni tekijä. Yksilöllisiä tekijöitä ovat 

biologiset ja psykologiset tekijät. Ympäristötekijöitä ovat fyysinen ja sosiaalinen 

ympäristö. Biologisista tekijöistä ikä ja sukupuoli ovat yhteydessä liikuntaan. Psykologiset 

muuttujat vaikuttavat yksilöllisistä tekijöistä voimakkaimmin nuorten liikuntamotivaatioon 

ja -aktiivisuuteen. Psyykkiset tekijät liittyvät usein minäkäsitykseen ja itsearvostus 

vaikuttaa positiivisesti liikunnan harrastamiseen. Liikunnallisuuden arvostaminen ja koettu 
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fyysinen pätevyys ovat merkittäviä liikunta-aktiivisuuden ennustajia. Myös hyvän kunnon 

tärkeys on yhteydessä merkitsevästi liikuntaan. Eniten liikuntaan vaikuttavat psykologiset 

ominaisuudet, eli se mitä yksilö ajattelee liikunnasta ja miten hän kokee liikuntatilanteet. 

(Laakso, Nupponen, Koivusilta, Rimpelä & Telama 2006.) 

Ympäristö vaikuttaa voimakkaasti yksilön arkiliikuntaan. Ympäristön suunnittelulla 

liikuntaa tukevaksi voidaan vaikuttaa omaehtoiseen liikkumiseen yksilön asenteita 

enemmän. Merkittävä osa ihmisten käyttäytymisestä on mukautumista fyysiseen ja 

sosiaaliseen ympäristöön. Terveysliikunnan kannalta päivittäiset rutiinit, tottumukset ja 

mukautumisen alue ovat merkittäviä asioita. Fyysinen ympäristö ei määrää käyttäytymistä, 

vaan se asettaa ihmisen toimintamahdollisuuksille puitteet. Ympäristö voi rajoittaa tai estää 

omaehtoista liikkumista, mutta myös kannustaa ja luoda mahdollisuuksia fyysiselle 

aktiivisuudelle. (Paronen 2005, 4-8.) 

Toisenlainen tapa ryhmitellä liikkumiseen vaikuttavia tekijöitä on jakaa ne altistaviin, 

mahdollistaviin ja vahvistaviin tekijöihin. Altistavia tekijöitä ovat toiminnot, jotka 

tarjoavat tietoa ja kokeilumahdollisuuksia. Koululiikunta on merkittävä altistava tekijä, 

koska se koskettaa kaikkia kansalaisia. Mahdollistavia tekijöitä ovat esimerkiksi 

liikuntapaikkojen ja välineiden saatavuus sekä mahdollisuudet osallistua organisoituun 

liikuntaan. Vahvistavia tekijöitä ovat vanhemmilta ja opettajilta saatu tuki sekä taitojen 

kehittymisestä syntyvä motivaatio. Mahdollisuuksien puuttumista on vaikea korvata. 

Liikuntakasvatuksen perusta on kuitenkin kiinnittää huomioita yksilöllisiin psyykkisiin 

tekijöihin. Esimerkiksi pelkkä urheilupaikan rakentaminen ei takaa harrastamista, vaan 

edellyttää altistavien ja vahvistavien tekijöiden huomioimista. (Laakso et al. 2006.)  

Lasten ja nuorten liikunnan asiantuntijatyöryhmä (2008) on laatinut fyysisen aktiivisuuden 

suosituksen 7- 18-vuotiaille. Suosituksen mukaan tulee liikkua monipuolisesti vähintään 1- 

2 tuntia päivässä ikään sopivalla tavalla. Fyysinen aktiivisuus on tärkeää kouluikäiselle 

viikon jokaisena päivänä. Suosituksessa mainitut tuntimäärät ovat vähimmäismääriä ja on 

suositeltavaa liikkua useita tunteja päivässä. Suositus ottaa kantaa myös istumiseen ja 

liikkumattomuuteen. Yli kahden tunnin pituisia istumisjaksoja tulee välttää ja 

viihdemedian parissa saa olla päivittäin korkeintaan kaksi tuntia. (Lasten ja nuorten 

liikunnan asiantuntijatyöryhmä 2008, 16-32.) 

WHO:n (2012) koululaistutkimuksessa fyysistä aktiivisuutta on mitattu kyselylomakkeella. 
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Tutkimuksessa kysyttiin edellisellä viikolla tapahtunutta toimintaa, joka lisäsi sydämen 

sykettä ja aiheutti hengästymistä. Riittäväksi määräksi fyysistä aktiivisuutta katsottiin 60 

minuuttia päivittäin. Tutkimus toteutettiin vuosina 2009-2010. Suomalaisista koululaisista 

riittävästi liikkui 11-vuotiaista pojista 38 prosenttia ja tytöistä 25 prosenttia. Ikä vaikutti 

liikunta-aktiivisuuteen. 15-vuotiaista pojista liikkui riittävästi vain 17 prosenttia ja tytöistä 

10 prosenttia. Kansainvälisessä vertailussa tutkimukseen osallistuneiden maiden kesken 

Suomi oli 11-vuotiaissa sijalla 4, mutta 15-vuotiaissa Suomi oli sijalla 22 (Currie et al. 

2012). 

Liikkuva koulu- hankkeen osana on tehty tutkimus 284 oppilaan fyysisestä aktiivisuudesta 

liikkuvuusmittarilla mitattuna. Tutkimuksessa alakoululaisista 59 prosenttia ja 

yläkoululaisista 15 prosenttia täytti tutkimuksessa asetetun 60 minuutin päivittäisen 

fyysisen aktiivisuuden. Pojat olivat jokaisessa ikäluokassa aktiivisempia kuin tytöt. 

(Tammelin, Laine & Turpeinen 2012.) 

LAPS SUOMEN- tutkimuksessa selvitettiin 3-12-vuotiaiden lasten ajankäyttöä sekä 

liikunta-aktiivisuuden määrää ja laatua. Tutkimus suoritettiin vuosina 2001-2003 ja se 

toteutettiin kyselylomakkeilla sekä päiväkirja-aineistolla. Tutkimuksen mukaan 

omaehtoisesti liikuntaa 9-12-vuotiaista harrasti kerran viikossa 81 prosenttia ja päivittäin 

35 prosenttia. Organisoituun liikuntaan urheiluseurassa samasta ikäluokasta osallistui 

viikoittain 50 prosenttia ja päivittäin 7 prosenttia. Liikuntamäärissä oli sukupuolieroja 

poikien liikkuessa enemmän kuin tyttöjen. Myös kestoltaan poikien liikkuminen kesti 

tyttöjä pidempää. Iän lisääntyessä omaehtoisen liikunnan kesto ja useus kasvoivat. 

(Nupponen, Halme, Parkkisenniemi, Pehkonen & Tammelin 2010, 113-116.) 

Fyysistä inaktiivisuutta on tutkittu television katseluun käytetyn ajan seurannalla. 

Tilastokeskuksen ja paneelitutkimuksen tulokset vaihtelevat keskenään, mutta tutkimusten 

mukaan lapsi katsoo televisiota päivittäin keskimäärin noin kaksi tuntia. Katseluaika on 

lisääntynyt noin 20-30 minuutilla 1980-luvun lopulta. (Fogelholm 2011, 76-87.) 

2.3 Liikuntasuhteen ulottuvuudet 

Liikunta on kulttuurinen ilmiö, joka rakentuu sosiaalisesti luotujen merkitysten kautta. Se, 

minkälaisia merkityksiä liikunta tuottaa yksilölle tai minkälaisen osan se ihmisen 

maailmankuvasta valloittaa, kuvataan Pasi Kosken (2004) lanseeraamalla liikuntasuhteella. 
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Liikuntasuhteen kautta yksilö kohtaa liikunnan sosiaalisen maailman ja sen kulttuuriset 

merkitykset. Kosken mukaan yksittäisen ihmisen liikuntasuhde muotoutuu yksittäisistä 

liikuntasuorituksista, hänen asennoitumiseen ja suhtautumiseen liikuntakulttuuriin tai sen 

osa-alueiden yksittäisiin merkityksiin. Mitä syvemmällä ihminen on näissä merkityksissä, 

sitä paremmin hän ymmärtää liikunnan kulttuurina muodostamaa kieltä ja sen 

merkityksellisempiä ne ovat hänelle. Liikuntasuhde on dynaaminen prosessi, joka 

määrittyy osin tiedostamattomana. Se voi myös vaihdella elämän mittaan. Liikuntasuhdetta 

ei pääse pakoon, sillä jokainen yksilö muodostaa suhteensa liikuntaan, inhosipa hän 

kaikkea liikuntaa tai olipa hän fanaattinen liikunnan harrastaja. (Koski 2004, 189-208.)  

Merkityksellisyys on kulttuuristen viestien tiedostettua ja tiedostamatonta jäsentymistä 

yksilön mielessä. Merkityksellisyyden rakentuminen yksilön ja yhteisön välillä on 

vuorovaikutuksellista. Merkityksellisyyttä voidaan kuvata seittimäisenä rakenteena, jossa 

asiat sitoutuvat yhteen. Merkityksellisyys rakentuu kontekstistaan käsin, mutta seittimäisen 

rakenteen vuoksi se mahdollistaa kontekstien ja merkitysten yhdistämisen. 

Merkityksellisyys yhdistää sekä järkiperäisen että tunneperäisen kokemuksen. Merkitys on 

liikuntasuhteen ydinkäsite. Liikunnassa merkityksellisyyteen liittyy vahvasti ruumiillisen 

kokemuksen merkitys. (Koski 2013, 106-107.) Ihmiset havaitsevat asioita eri tavalla ja 

kokevat myös niiden kautta koetut asiat merkitykseltään erilaisina. Sen vuoksi yleispäteviä 

ohjeita merkitysten siirtymisestä ei voida antaa. (Koski 2004, 197-198.) 

Liikuntasuhde alkaa rakentua jo ennen ensiaskelia. Varhaislapsuudessa lapsen luonnolliset 

kehitysvaiheet saavat usein ympäristön taholta suurta huomiota. Vanhempien rooli on 

tuolloin tärkeä merkitysten rakentaja. Kouluiässä koululiikunta tuo mukanaan uudenlaisia 

liikuntalajeja ja uudenlaisia elämyksiä. Viimeistään tässä vaiheessa liikunnan myötä alkaa 

itsensä vertailu toisiin lapsiin. Myönteiset kokemukset vahvistavat kiintymistä liikuntaan, 

kun taas negatiiviset voivat sitä vähentää. (Koski 2004, 195-197.) Liikuntasuhde on 

esimerkiksi liikuntamotivaatioon verrattuna pitkäaikainen. Liikuntasuhde muokkautuu niin 

pienissä kuin suurissakin elämänvaiheissa, joita voivat olla esimerkiksi uuden harrastuksen 

aloittaminen tai loukkaantuminen. (Koski 2013, 97-98.) 

Liikuntasuhde rakentuu osana yksilön elämänhistoriaa, ihmissuhteita ja arjen kuvioita. 

Liikuntasuhde on siis paljon muutakin kuin pelkästään suhde liikuntaan. 

Liikuntasuhteeseen voidaan tietoisesti vaikuttaa pyrkimällä tekemään näkyviksi sen eri 

elementtejä ja pyrkimällä ymmärtämään sen muutoksen dynamiikkaa (Rovio & Saaranen-
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Kauppinen 2014, 21-25). Liikuntasuhde avaa käsitteenä mahdollisuuden tarkastella 

liikunnan sosiaalista maailmaa, johon liikuntakasvatuksella pyritään vaikuttamaan. Se 

kääntää huomion ulkopuolelta tapahtuvasta fyysisen aktiivisuuden tarkkailusta sisäpuolelle 

merkityksiin kohdistuvaksi. 

 

 Muukalainen Turisti Regulaari Insaideri 

Sosiaalinen 
läheisyys 
toimintoihin 

Epäileväinen ja 
ennakkoluuloinen 
suhtautuminen, voivat 
olla hetkellisesti 
mukana tai ovat 
mukanaolon raja-
alueella 

Utelias ja 
kiinnostunut 
suhtautuminen, 
saattavat osallistua 
lyhytaikaisesti 

Ovat 
integroituneet 
sosiaaliseen 
maailmaan ja sen 
toimintaan, 
sitoutuneita 

Elämänpiiri ja 
identiteetti saattavat 
vahvasti rakentua 
merkitysten varaan, 
vahvasti sitoutuneita 

Tietämys 
sosiaalisesta 
maailmasta 

Kyseisen maailman 
merkitykset eivät ole 
auenneet 

Kykenevät 
havainnoimaan 
jonkin verran, 
merkityksellisyys jää 
usein pinnalliseksi 

Ymmärtävät 
kulttuurisia 
merkityksiä, 
merkitysten 
ymmärrys 
syvenee 
kiinnittymisen 
jatkuessa 

Syvällä sosiaalisessa 
maailmassa, luovat ja 
ylläpitävät sosiaalisen 
maailman merkityksiä 

 

KUVIO 1: Unruh’n (1979) luokitus: sosiaalisen maailman osallistujien neljä eri 

ideaalityyppiä (Kosken 2004 mukaan) 

 

Koski (2004) jaottelee ihmiset neljään eri luokkaan sen perusteella, kuinka syvällä he ovat 

liikunnan sosiaalisessa maailmassa. Kosken luokittelu perustuu kuviossa 1 esitettyyn 

Unruhin (1979) jaotteluun sosiaalisen maailman osallistujista. Nämä luokat ovat 

muukalaiset, turistit, regulaarit ja insaiderit. Muukalaisille urheilun sosiaalinen maailma on 

vieras, mikä ilmenee siinä, etteivät he ole tietoisia urheilulajeihin liittyvistä termeistä tai 

niiden merkityksistä. Turistit voivat vierailla pikaisesti heille vieraassa sosiaalisessa 

maailmassa, mutta syvällistä kosketusta he eivät kulttuuriin saa. Regulaarit ymmärtävät 

sosiaalisen maailman merkityksiä ja heille osallistuminen kulttuuriin on säännöllistä. 

Insaiderit ovat urheilulajien asiantuntijoita ja heidän elämänsä rakentuu suurelta osin 

liikunnan sosiaalisen maailman piirissä. Luokittelu voi vaihdella saman ihmisen kohdalla 

liikunnan eri osa-alueiden kesken. (Koski 2004, 191.) 
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KUVIO 2: Liikuntasuhteen osa-alueet (Koski 2004, 192) 

 

Liikuntasuhde muodostuu kuviossa 2 esitellystä neljästä eri osa-alueesta. Osa-alueet ovat 

omakohtainen liikunta, penkkiurheilu, liikunnan tuottaminen sekä sportisointi. 

Omakohtaisella liikunnalla kuvataan yksilön liikunta-aktiivisuutta ja se pitää sisällään sekä 

harrasteliikunnan että arkiliikunnan. Tähän osa-alueeseen sisältyy liikunnan 

toimintamuotojen lisäksi liikunnan intensiteetti ja tavoitteellisuus. Omakohtaisen liikunnan 

osalta yksilön ilmikäyttäytymisellä on vahva yhteys tämän liikuntasuhteeseen. 

Omakohtaisen liikunnan osalta insaiderina voi toimia esimerkiksi viikon jokaisena päivänä 

harjoitteleva kilpaurheilija. Muukalainen taas voi olla yksilö, joka ei ole mukana 

harrasteliikunnassa ja jota ei myöskään arkiliikunta kosketa. (Koski 2004, 192.) 

Penkkiurheilu pitää sisällään liikunnan seuraamisen joko paikan päältä tai median 

välityksellä. Se ei nimestään huolimatta rajoitu koskemaan ainoastaan kilpaurheilua. 

Penkkiurheilu pitää sisällään kaiken liikunnan seuraamisen välituntipeleistä aina 

olympialaisten seuraamiseen sekä niihin liittyviin elämyksiin. Penkkiurheilu käsittää 

varsinaisten tapahtumien lisäksi liikuntastatistiikan seuraamisen. Lisäksi siihen luetaan 

kuuluvaksi tietokonepelit, joiden pelimaailma rakentuu simuloiduista urheilutapahtumista. 

(Koski 2004, 192.) Penkkiurheiluun sisältyvät eri urheilulajit voidaan Heinilän (1986) 

mukaan jakaa käsitteellisesti ulkoiseen muotoon sekä sisäiseen olemukseen. Ulkoisella 

olemuksella viitataan lajin sääntöihin ja tavoitteisiin, joita voidaan tarkastella 
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objektiivisesti. Lajin sisäinen olemus sen sijaan rakentuu lajin sisäisten merkitysten kautta. 

(ks. Koski 2004, 193.) Muukalainen, joka ei ole tietoinen jalkapallon säännöistä, eroaa 

huomattavasti peliä seuraavasta valmentajasta, jolle kentän tapahtumat ovat merkityksiä 

täynnä (Koski 2004, 193). 

Liikunnan tuottamisella tarkoitetaan liikunnallisten aktiviteettien tuottamista. Tällaisia 

tuottajia ovat esimerkiksi henkilöt, jotka järjestävät kotipihallaan kavereiden kesken 

pihapelit. Liikunnan tuottajia ovat myös organisoidussa liikunnassa valmentajana toimivat 

ja ammatikseen liikunnan parissa työskentelevät. (Koski 2004, 193). 

Liikuntasuhteen kolme ensin mainittua osa-aluetta liittyvät liikunnan sisäiseen maailmaan 

konkreettisesti. Neljäs osa-alue sen sijaan viittaa prosessiin, jonka myötä urheilu 

merkityksineen ulottuu laajemmin elämän asioihin, jotka eivät varsinaisesti liity liikuntaan 

tai urheiluun. Sportisointi tarkoittaa liikunnan merkityksiin liittyvää kulutusta, mitä voi 

esiintyä liikemaailmassa, työelämässä sekä arkielämässä esimerkiksi pukeutumisen tai 

kielenkäytön kautta. (Koski 2004, 193-194.) 

Liikuntasuhteen eri osa-alueihin liitetään useita käsitteitä, kuten arkiliikunta, kilpaurheilu, 

organisoitu liikunta, omaehtoinen liikunta, luonnonmukainen liikunta, kaupallistunut 

liikuntakulttuuri, teknistynyt liikunta ja välineellistynyt liikunta (Zacheus 2008, 28-29). 

Tässä tutkimuksessa omaehtoinen liikunta, organisoitu liikunta, välineellistynyt liikunta ja 

teknistynyt liikunta käsitellään osana omakohtaista liikuntaa. Kaupallistunutta 

liikuntakulttuuria käsitellään sportisoinnin yhteydessä.  

Omaehtoisella liikunnalla tarkoitetaan liikuntaa, jota lapsi tekee omista haluistaan ja 

mielenkiinnon kohteistaan lähtien. Liikunta voi olla joko yksin tai yhdessä toimimista. 

(Lasten ja nuorten liikunnan asiantuntijatyöryhmä 2008, 91). Takalo (2004, 24) tarkentaa 

määritelmää toiminnaksi, joka tapahtuu koulun liikuntatuntien, -kerhojen tai urheiluseuran 

ulkopuolella. Omaehtoiseen liikkumisen lukeutuvat siten leikit pihalla, kaduilla, 

leikkikentillä ja metsissä, matkat kavereiden luokse tai kouluun sekä liikkuminen 

välitunnilla. Organisoitu liikunta tarkoittaa liikuntaa, jossa lapset liikkuvat ohjaajan 

ohjauksessa. Se tarkoittaa esimerkiksi urheiluseuran ohjattuja harjoituksia tai koulun 

liikuntakerhoon osallistumista. (Takalo 2004, 24.) Välineellistyneellä liikunnalla 

tarkoitetaan liikuntaa, jossa välineiden avulla jäljitellään luonnonmukaista liikkumista tai 

harrastaminen edellyttää välineiden käyttämistä. Liikuntaa jäljitteleviä laitteita ovat 
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esimerkiksi trampoliini. Mailapelit toimivat esimerkkinä liikunnasta, joka edellyttää 

välineitä. Teknistyneellä liikunnalla tarkoitetaan rakennetuissa ympäristöissä tapahtuvaa 

liikuntaa, kuten jäähallissa pelattavaa jääkiekkoa. Kaupallisella liikuntakulttuurilla 

tarkoitetaan liikunnan ympärillä toimivaa tavara- ja varustemarkkinoita. (Zacheus 2008, 

29-30.) 

Liikuntasuhdetta on aiemmin tutkittu lähinnä omakohtaisen liikunnan osalta (Zacheus 

2008, 28). Saaranen-Kauppinen, Rovio, Wallin ja Eskola (2011) ovat tutkimuksessaan 

kartoittaneet liikunta-aktiivisuuden yhteyttä sosiaalisiin suhteisiin. Tutkimuksen aineisto 

on kerätty 2011 kahdesta suomalaisesta yliopistosta eläytymismenetelmää käyttäen. 

Tutkimuksessa liikuntaan liittyviin valintoihin vaikutti merkittävästi sosiaaliset suhteet. 

Päätökset nähtiin tehtävän suhteessa muihin ihmisiin sekä tapahtuvan osana elämän 

kokonaisuutta. 

Lehmuskallio (2007) on hyödyntänyt liikuntasuhdetta tutkimalla lasten ja nuorten 

kulttuurisia merkityksiä liikuntakulutuksen taustalla. Tutkimuksessa liikuntasuhteen 

taustalle muotoutui kuusi liikkumisen kokonaisuutta kuvaavaa merkityskokonaisuutta. 

Merkityskokonaisuudet ovat tärkeysjärjestyksessä: 1. Hyvä olo ja mieli, 2. 

Perhekeskeisyys ja Fyysisyys, 4. Extreme, 5. Menestyshalu sekä 6. Pinnallisuus.  

Laajemmin liikuntasuhteen eri osa-alueita ovat tutkineet Koski ja Tähtinen (2005) 

tutkiessaan, millaisten merkitysten varaan nuorten suhde liikuntaan rakentuu. Tutkimuksen 

kohderyhmänä oli 13-18- vuotiaita nuoria. Kosken ja Tähtisen vastaavat 

merkitysulottuvuudet ovat: 1. Kilpailu ja tavoitteellisuus, 2. Terveys ja kunto, 3. Ilo ja 

leikki, 4. Sosiaalisuus, 5. Itsetutkiskelu, 6. Kasvu ja kehittyminen sekä 7. Lajimerkitykset. 

Tutkimuksessa neljä selkeästi liikunnan suosituinta asiaa liittyivät yhdessäoloon, kunnon 

kohotukseen, iloon ja terveellisyyteen. 

Zacheus (2008) on pitkittäistutkimuksessaan selvittänyt suomalaisten liikuntasukupolvia ja 

liikuntakulttuurin muutosta merkityskokonaisuuksien avulla. Tutkimuksessa muodostettiin 

viisi suomalaista liikuntasukupolvea. Tässä tutkimuksessa vertailen tuloksiani erityisesti 

viimeisimpään eriytyneen liikunnan sukupolveen. Tämän sukupolven elämässä 

liikuntakulttuuri on monipuolistunut, mikä näkyy liikuntavarusteiden, liikuntalajien ja 

liikuntapaikkojen määrissä.  
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Liimakka, Jallinoja, Hankonen (2013) haastattelivat tutkimukseensa viittätoista 

ammattioppilaitoksessa opiskelevaa nuorta. Tutkimus selvittää nuorten erilaisia 

liikuntasuhteita sekä liikkumisen motiiveja. Tutkimuksessa nuoret jaoteltiin 

liikuntasuhteensa perusteella kolmeen eri liikuntasuhdekategoriaan: tavoitteellisiin 

urheiluseuraliikkujiin, omatoimiliikkujiin sekä hengailijoihin. 

Kunnari (2011) on käyttänyt tutkimuksessaan liikuntapääoman käsitettä. Kunnarin mukaan 

liikuntasuhde on hyvin läheinen käsite liikuntapääomalle, ja sillä on vaikutusta yksilön 

liikuntasuhteen rakentumiseen. Liikuntapääoma käsite pohjaa sosiologi Pierre Bourdieun 

sosiaalisten kulttuuripääomien luokitteluun. Liikuntapääoma käsite ei kuitenkaan huomioi 

sosiaalista näkökulmaa, vaan sillä tarkoitetaan yksilön pääomaa, joka on syntynyt 

liikunnallisten kokemusten kautta. Liikuntapääoma muodostuu viidestä eri osa-alueesta, 

jotka ovat kilpailu, terveys, yhteisöllisyys, ilmaisu ja itsen kehittyminen. Tutkimuksen 

mukaan liikuntapääoma ohjaa opetusta sekä vaikuttaa siihen miten oppilas näyttäytyy 

opettajalle. Kunnarin mukaan tutkittavien liikunnanopetus heijastaa yhteiskunnan terveyttä 

ja fyysisyyttä korostavia arvoja, jolloin oppilaiden liikunnalliset taidot nähdään 

muodostuvan pääasiassa liikuntalajien osaamisesta. Tästä johtuen koululiikunta ei tarjoa 

oppilaalle riittävän monipuolisia kokemuksia liikunnasta. Ratkaisuna ongelmaan Kunnari 

näkee monipuolisen liikuntapääoman mahdollistavan liikunnanopetuksen. 
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3 Koulun toimintakulttuuri 

Alasuutarin (1999) mukaan kulttuurilla tarkoitetaan jonkin yhteisön omaksumaa 

elämäntyyliä, tapaa hahmottaa maailmaa sekä elämän mielekkääksi kokemisen tapaa. 

Koulukulttuurilla tarkoitetaan kulttuuria, joka ilmenee koulussa ja joka voidaan jakaa sekä 

opettaja- että oppilaskulttuureihin. Koulukulttuuri on yleinen kansainvälisesti käytetty 

käsite. Käytän tutkimuksessani kulttuurin ja koulukulttuurin käsitteiden sijaan koulun 

toimintakulttuurin käsitettä. Koulun toimintakulttuuri on suosittu käsite suomalaisessa 

koulukeskustelussa. (Johnson 2007, 247-248.) Valitsin toimintakulttuurin tutkimukseni 

käsitteeksi, koska tutkimukseni kohdistuu yhteen suomalaiseen kouluun. Lisäksi liikunnan 

ja liikuntasuhteen myötä toiminta on kulttuurin ilmentäjänä tutkimukseni keskiössä.  

Suomalainen koulu paikantuu kulttuurissamme osaksi valtion hallintokulttuuria sekä 

suomalaista yhtenäiskulttuuria. Koulun paikka osana kokonaisuutta ei ole itsestäänselvyys, 

vaan sitä on aktiivisesti muokattu vuosikymmenten aikana. Muutos on jatkuvaa, jonka 

vuoksi koulua tarkastellaan tässä tutkimuksessa paikallisena ilmiönä tietyssä ajassa. Tämän 

lisäksi koulu huomioidaan yhteisönä, jossa ideaalit törmäävät käytäntöjen kanssa ja jossa 

julkinen tieto kohtaa yksityisen tiedon. Koulu on myös ajallisuudestaan ja 

paikallisuudestaan huolimatta jäsenilleen kulttuurin ideaalien peili. Koulussa asiat ja ilmiöt 

peilautuvat yhteisössä toimivien ihmisten kautta: käsitys liikunnallisesti aktiivisesta ja 

passiivisesta oppilaasta henkilöityy koulussa. Käsitys koulusta ja koulussa luodulla 

käsityksellä itsestä on myöhemmin elämässä merkittävä vaikutus, vaikka koulumuistot 

ajan mittaan haalenisivatkin. (Tolonen 1999, 7-10.) 

Koulun toimintakulttuuri käsittää sekä koulun tavan ajatella kasvatus- ja opetustyöstä että 

myös sen käytännön toteutuksen. Koulun toimintakulttuuri ei rajoitu ainoastaan 

oppitunteihin, vaan koskee kaikkea koulussa tapahtuvaa toimintaa. Toimintakulttuuri 

rakentuu koulun kaikista virallisista ja epävirallisista säännöistä, arvoista, periaatteista sekä 

käyttäytymisestä ja niiden toimintamalleista. (Launonen & Pulkkinen 2004, 13-64; Asanti 

2013, 620-623.) Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa toimintakulttuuri 

mainitaan ensimmäisen kerran vuoden 2004 suunnitelmassa (Opetussuunnitelman 

perusteet 2004, 17). Vuoden 2014 opetussuunnitelmassa toimintakulttuuri määritellään 

kokonaisuudeksi, joka muodostuu johtamisesta sekä työn organisoinnista, suunnittelusta, 

toteuttamisesta ja arvioinnista; yhteisön osaamisesta ja kehittämisestä; pedagogiikasta ja 
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ammatillisuudesta sekä vuorovaikutuksesta, ilmapiiristä, arkikäytännöistä ja 

oppimisympäristöistä. (Opetussuunnitelman perusteet 2014, 26). 

Toimintakulttuurin luonne voi olla tyypiltään joko dynaaminen tai staattinen. 

Dynaamisessa toimintakulttuurissa on mahdollista kokeilla uusia asioita, vaikka niitä ei 

olisi ennen tehtykään. (Hällström 2009, 20.) Staattisessa toimintakulttuurissa 

uudistusinnokkuus tukahdutetaan mahdollisten ongelmien ja esteiden perusteella. 

Dynaaminen toimintakulttuuri on avoin ottamaan vaikutteita muista kulttuureista, kuten 

nuorisokulttuurista. Opettajien salliva asenne ja vuorovaikutus oppilaisiin mahdollistavat 

esimerkiksi uusien liikunnallisten ilmiöiden kokemisen koulussa, kuten parkour, footbag, 

skeittaus jne. Dynaamisessa toimintakulttuurissa ratkaisuja etsitään yhteisvoimin. (Asanti 

2013, 623.) 

Koulun toimintakulttuurin avulla voidaan tukea oppilaiden kasvua yksilönä sekä 

yhteiskunnan jäsenenä. Toimintakulttuuria tulee muokata niin, että se tukee yhteiskunnassa 

vallitsevia arvoja ja toimintoja. Koulun toimintakulttuuri antaa oppilaille kuvan 

yhteiskunnan rakenteista ja toiminnasta. Hyvin ympäristöönsä integroitunut koulu 

viestittää oppilaille hyvin toimivasta yhteiskunnasta. Koulu tukee oppilaan kasvua olemalla 

kiinteä ja aktiivinen osa sekä lähiympäristöä että laajemmin yhteiskuntaa. (Launonen & 

Pulkkinen 2004, 13-64.) 

Vuoden 2004 ja 2014 opetussuunnitelmat velvoittavat kouluja kehittämään 

toimintakulttuuriaan. Opetussuunnitelmassa toimintakulttuuri nähdään merkittävänä osana 

koulun kasvatusta ja opetusta sekä lisäksi sen katsotaan tukevan oppimista. Tavoitteena on, 

että koulun kaikki käytännöt vastaavat johdonmukaisesti kasvatukselle ja opetukselle 

asetettuja tavoitteita. (Opetussuunnitelman perusteet 2004, 19; Opetussuunnitelman 

perusteet 2014, 26.) Toimintakulttuurin kehittymiseen vaikuttaa koko kouluyhteisö ja sillä 

on useita ulottuvuuksia. Toimintakulttuuriin vaikuttaa koulun perinteet, johtamiskulttuuri, 

henkilöstön rakenne ja olosuhteet. (Hällström 2009.) Jokaisella koululla on siten 

omanlaisensa toimintakulttuuri. Toimintakulttuurin muutos ei tapahdu hetkessä, vaan se 

vaatii aikaa. Se on helpompaa ja nopeampaa pienemmissä kouluissa kuin suuremmissa 

yksiköissä. Toimintakulttuurin muutoksessa kouluja voi parhaiten tukea niiden 

yksilöllisistä lähtökohdista käsin. (Asanti 2007.) Koulun toimintakulttuuri elää ja muuttuu 

päivittäisessä vuorovaikutuksessa. Lisäksi sen tulkinnat ovat tulkitsijasta riippuvaisia. 

Toimintakulttuurista voidaan tehdä havaintoja lyhyelläkin aikavälillä tai siinä tapahtuvia 
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muutoksiin voidaan havaita pitkällä aikavälillä.  

Tässä tutkimuksessa toimintakulttuurista tehdään havaintoja tutkimushetkessä tutkijan 

päiväkirjojen avulla. Havaintojen tavoitteena ei ole luoda kokonaisvaltaista kuvaa, vaan ne 

toimivat haastattelun suunnitelun ja tulkinnan apuna. Haastatteluilla ajallista näkökulmaa 

on tarkoitus laajentaa menneeseen ja tulevaan. Ajallisuuden lisäksi tutkimuksen positio 

toimintakulttuuriin suhteen muodostuu toimintakulttuurin sisältä, tutkijan ja haastateltavien 

ollessa osana toimintakulttuuria. 

3.1 Toimintakulttuurin tarkastelukerrostumat 

Koulun toimintakulttuuria on aiemmin kirjallisuudessa eritelty analyyttisesti eri tavoin. 

Helakorpi (2005) jakaa koulun toimintakulttuurin kolmeen eri tekijään, jotka ovat 

keskenään vuorovaikutuksessa. Tekijät ovat toimintaa ohjaavat ajatukset, 

toimintaympäristö sekä osaaminen ja vuorovaikutus. Toimintaa ohjaavat ajatukset 

koostuvat arvoista, päämääristä sekä tavoista. Toimintaympäristö muodostuu fyysisestä 

ympäristöstä, toiminnan sosiaalisista rakenteista sekä verkostoitumisesta. Osaaminen ja 

vuorovaikutus pitävät sisällään johtamisen sekä asiantuntijuuden (Helakorpi 2005.) 

Nousiainen & Piekkari (2007) käyttävät toimintakulttuurin jakamiseen kolmea tasoa. Tasot 

ovat ulkoinen, ääneen lausuttu sekä ääneen sanomaton taso. Ulkoisia toimintakulttuurin 

tekijöitä ilmenee esimerkiksi tavoissa, joilla oppilaat keskustelevat opettajien kanssa 

koulun käytävillä, miten opettajanhuoneessa istutaan, mitä koulun seinillä näkyy tai miten 

vieras otetaan vastaan koulussa. Ääneen lausuttuun tasoon lukeutuvat arvot, tavoitteet ja 

toimintatavat, jotka ilmenevät opetussuunnitelmista ja toimintasuunnitelmista. Ääneen 

sanomaton taso muotoutuu normeista, arvoista, myyteistä ja säännöistä, jotka ilmenevät 

käytänteissä, joiden toimintaa ei osata perustella tai perustelut ovat epäyhteneviä. 

Sanomattomaan toimintakulttuurin tasoon liittyy myös epävirallinen piilovalta. 

Tässä tutkimuksessa käytän Lahelman ja Gordonin (2003) kehittämää toimintakulttuurin  

jakoa kolmeen tarkastelukerrostumaan. Kerrostumat muodostuvat virallisesta koulusta, 

informaalista koulusta sekä fyysisestä koulusta (Lahelma & Gordon 2003, 10.) Koulun 

arjessa virallinen ja informaali koulu sitoutuvat yhteen, välillä sopuisana ja välillä 

ristiriidassa keskenään fyysisen koulun toimiessa tapahtumien näyttämönä. (Opetushallitus 

2010, Tolonen 2001, 78). Tarkastelukerrostumissa on paljon yhtenevyyttä edellä esitettyjen 
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Helakorven sekä Nousiaisen ja Piekkarin jakojen kanssa. Perustelen Lahelman ja Gordonin 

tarkastelukerrostumien valitsemista tarkastelukerrostumien selkeydellä ja suhtautumisella 

liikuntasuhteeseen. Toimintakulttuurin jaoista mikään ei ole selkeärajainen, mutta 

esimerkiksi fyysinen koulu on konkreettisuudessaan analyyttisesti huomattavasti selkeämpi 

tarkisteltava asia kuin ulkoinen taso. Valinnassa antoi painoarvoa myös se, että Lahelman 

ja Gordonin jakoperuste on aiemmissa tutkimuksissa käytetyin. Esittelen aiempia koulun 

toimintakulttuuria koskevia tutkimuksia etnografisen tutkimuksen esittelyn yhteydessä 

luvussa 4.2. 

Lahelman ja Gordonin (2003) mukaan virallinen koulu määrittyy koulunkäyntiä koskevista 

asiakirjoista, opetussuunnitelmista, käytetyistä opetusmenetelmistä, opetukseen liittyvästä 

luokkahuonevuorovaikutuksesta sekä opetusmateriaaleista, kuten oppikirjoista. Myös 

koulun säännöt ja muodolliset hierarkkiset rakenteet oppilaiden ja opettajien välillä 

kertovat virallisesta koulusta. (Lahelma & Gordon 2003, 12; Opetushallitus 2010; Tolonen 

2001, 78.) Suomalainen peruskoulu on luonteeltaan virallinen, jonka perustan luo toteutuva 

oppivelvollisuus. Koulu tavoittaakin oppilaat ensisijaisesti virallisuudellaan. Virallisuuden 

keskiössä toimii Pajun (2011) mukaan arviointi. Virallinen koulu tähtää oppivelvollisuuden 

suorittamiseen, jossa satojen tuntien työskentely tiivistetään muutamaan arvosanaan. (Paju 

2011, 19). 

Informaali koulu muodostuu opetuksessa ja sen ulkopuolella tapahtuvasta 

epämuodollisesta vuorovaikutuksessa. Informaaliin kouluun lukeutuvat myös 

oppilaskulttuurit, epäviralliset hierarkiat, sääntöjen soveltamiset ja tulkinnat. Informaali 

koulu ilmenee erityisesti välitunneilla, mutta myös oppitunneilla opetuksen ohella 

käytävässä kanssakäymisessä. (Lahelma & Gordon 2003, 10; Opetushallitus 2010; 

Tolonen 2001, 78.) Informaalilla koululla ei ole samanlaisia julkilausuttuja tavoitteita kuin 

virallisella koululla, mutta sen kentällä opitaan yhtä lailla asioita. Informaali koulu pitää 

sisällään käsitteen piilo-opetussuunnitelmasta. (Asanti 2013, 622). Pajun (2011) mukaan 

informaalin koulun epävirallisen opetussuunnitelman kautta luodaan identiteettiä, 

rakennetaan yhteisöllisyyttä, vaihdetaan tietoja ja opetellaan taitoja sekä rakennetaan 

moraalia.  

Fyysinen koulu luo puitteet virallisen ja informaalin koulun toiminnoille ja prosesseille. 

Lahelman ja Gordonin (2003) mukaan fyysisellä koululla tarkoitetaan liikkeen, ajan, äänen 

ja ruumiillisen toiminnan säätelyä koulussa. Se pitää sisällään sekä fyysisen koulun että 
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ihmisten ruumiillisuuden koulussa. (Lahelma & Gordon 2003, 10; Opetushallitus 2010). 

Koulujen tiloista vain harvat on suunniteltu kattamaan koko koulun väkimäärän. Tämän 

vuoksi esimerkiksi ruokailut ja vessakäynnit ovat usein jossain määrin säädeltyjä. Väen 

paljouden lisäksi oppilaiden liikkumista sääteleviä ovia perustellaan vastuullisuudella 

taikka ilkivallan ennalta estämisellä. (Paju 2011, 22-24.) Gordon (1999) vertaa koulun 

fyysisiä tiloja näyttämöön, jossa virallinen ja informaali instituutio toimivat. Tilan merkitys 

on kuitenkin laajempi kuin pelkkä näyttämö ja se toimii osana sosiaalisia ja kulttuurisia 

toimintoja. Tilat avaavat mahdollisuuksia ja rajoittavat niitä, mutta tiloja myös muokataan 

ja järjestetään uudelleen. Tiloihin asetetaan ja asettuvat opettajat ja oppilaat. Tila vaikuttaa 

osaltaan siinä olevien välisiin suhteisiin, mutta vuorovaikutuksen kautta myös tilaa 

määritellään. (Gordon 1999, 101.)    

Oppilaalle koulun kerrostumat näyttäytyvät yleensä yhtenä kokonaisuutena. Virallisen 

koulun asiat painottuvat opetuksellisiin asioihin, kun informaalissa painottuvat oppilaista 

lähtöisin olevat seikat. Virallinen koulu ei ole kuitenkaan yhtä kuin opettajat, eikä 

informaali koulu ole yhtä kuin oppilaat. Informaalia koulua eivät edusta pelkästään 

oppilaiden koulun ulkopuolelta mukanaan tuomat kulttuurit, vaan myös opettajat 

osallistuvat siihen. Virallisessa koulussa oppilaita erotellaan muun muassa arvosanoihin 

perustuen. Myös informaali koulu käyttää erotteluun viralliselta koululta lainattuja 

kategorioita. Näillä kategorioilla viestitään oppilaiden suhdetta ja asennetta virallista 

koulua kohtaan. Yhtä lailla kun virallinen koulu arvioi tai päästää luokalta, myös 

informaali koulu tekee sen omalla tavallaan. Yksin jääminen informaalissa koulussa on 

ikävin hetki. Virallisen koulun näkökulma on järjestys, joka ilmenee lukujärjestyksissä, 

oppitunneissa ja opetussisällöissä. Informaali koulu taas esiintyy ennalta arvaamattomana, 

jolloin kaverisuhteissa eilisen riitapukarit ovat tänään ylimmät ystävät. Fyysinen koulu on 

oppilaalle se konkreettinen paikka, jossa kaikki tämä tapahtuu. Koulurakennukset ovat 

arkkitehtuuriltaan usein erottuvia, mutta kouluksi se muodostuu vasta oppilaiden ja 

opettajien myötä. Virallinen ja informaali ja fyysinen koulu ovat siis erillään, mutta täysin 

toisissaan kiinni. (Paju 2011, 20-25.)  

3.2 Liikuntakasvatus liikuntasuhteen edistäjänä toimintakulttuurissa 

Liikuntakasvatus on lapsen kasvattamista liikuntaan ja liikunnan avulla (Kansallista 

liikuntaohjelmaa valmisteleva toimikunta 2007, 23). Laajan määritelmän mukaan 
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liikuntakasvatukseen kuuluvat kaikki kasvatusta edistävät toimenpiteet, joissa liikunta on 

osallisena. Se ei näin rajoitu koskemaan ainoastaan liikunnan opetusta tai liikuntaan 

kasvattamista.  (Koululiikunnan neuvottelukunta 2007, 5.) Liikuntakasvatuksella 

toimintakulttuuria voidaan kehittää osallistuvaan ja avoimeen suuntaan. Samalla 

toimintakulttuuri voi vaikuttaa mahdollisuuksiin toteuttaa liikunnanopetusta. (Asanti 2013, 

624.) 

Arvostus koululiikuntaa kohtaan muodostuu osittain ympäröivän yhteisön vaikutuksesta. 

Kouluihin tulee tämän vuoksi luoda koululiikuntaa ja liikunnallista elämäntapaa tukeva 

toimintakulttuuri. Laadukkaassa opetuksessa keskeistä on pyrkiä tarjoamaan oppilaille 

onnistumisen kokemuksia. Tämän lisäksi opetuksessa on keskeistä osallistaa oppilaita 

toimintaan ja tehdä kokemusten myötä liikkumista merkitykselliseksi. (Yli-Piipari 2011, 

20-24.) Kansanterveyteen vaikuttamisen kannalta koululiikunnassa tulee keskittyä 

liikunnan edistämiseen kunnon kohottamisen sijaan (Heikinaro-Johansson, McKenzie & 

Johansson 2009, 4-9). Liikunnan tulisi koulussa olla jokapäiväinen asia, kuten 

koululounas, jotta liikuntaa tulisi hyvinvoinnin kannalta riittävästi (Heikinaro-Johansson & 

Telama 2004, 266). Nykyisellä koululiikunnalla ei voida taata määrällisesti suositusten 

mukaista liikuntaa, mutta sillä voidaan edistää liikunnallisuutta. (Laakso, Nupponen, 

Rimpelä &Telama 2006.) 

Liikuntatunnit ovat koululiikunnan ydin. Tärkeä osa liikuntaa on myös oppituntien 

ulkopuoliset liikuntatuokiot ja -tapahtumat. Perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteiden aihekokonaisuudet luovat mahdollisuuden opetuksen eheyttämiseen ja 

oppiaineiden yhteistyöhön. Samalla ne luovat puitteet koulun hyvinvoivan 

toimintakulttuurin kehittämiselle. Koulun toimintakulttuurissa aihekokonaisuudet 

konkretisoituvat. Liikunta tarjoaa mahdollisuuden sekä käsitellä aihekokonaisuuksia 

oppiaineen sisällä että yhteistyössä muiden oppiaineiden kanssa. (Koululiikunnan 

neuvottelukunta 2007, 8.) 

Koulujen paikallinen toimintavapaus tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia kasvattamisessa 

liikunnalliseen elämäntapaan. Liikuntatuntien määrän lisääminen ei saa olla ainoa keino 

liikunnan lisäämisessä koulupäivään. Tämän rinnalla tulee kiinnittää huomiota koulujen 

toimintakulttuurien liikunnallistamiseen, kouluympäristöjen liikuntaolosuhteisiin sekä 

aamu- ja iltapäivätoiminnan edelleen kehittämiseen. Liikunnallisen elämäntavan 

omaksuminen edellyttää, että huomiota kiinnitetään myös elämäntapojen kokonaisuuksiin 
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ja eri elämänvaiheiden tarjoamiin mahdollisuuksiin ja rajoituksiin. (Kansallista 

liikuntaohjelmaa valmisteleva toimikunta 2007, 10-11.) 

Koko kouluelämä oppitunteineen ja ulkopuolisine toimineen on yhdessä elämistä. Se on 

kokonaisvaltaista, eikä tunteita voida sulkea oppimisen ulkopuolelle. Tunnevaikutuksia on 

vaikea mitata, mutta monen oppilaan tulevaisuuden ohjaajina ne ovat tärkeämpiä kuin 

oppisaavutukset. (Uusikylä 2006.) Koululle ei tämän vuoksi riitä panostaminen ainoastaan 

tiedolliseen ja taidolliseen opetukseen, vaan tulevaisuudessa on kiinnitettävä enemmän 

huomiota sosioemotionaalisten tavoitteiden saavuttamiseen ja oppilaiden 

kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sosiaalisten 

taitojen ja terveyttä edistävien elämäntapojen tietoista opettelua. (Launonen & Pulkkinen 

2004.) 

Liikuntakasvatuksessa tulisi järjestää mahdollisuuksia kohdata erilaisia liikunnan 

merkityksiä ja auttaa lapsia tunnistamaan niitä. Lapsia tulisi tukea reflektoimaan 

merkityksiä, miten ne puhuttelevat heitä ja miten ne sopivat jo omaksuttuihin 

merkitysrakenteisiin. Opettajana on tärkeää pyrkiä tunnistamaan ajan henkeä ja pyrkiä 

lisäämään näitä merkityksiä liikunnan yhteyteen. Liikuntakasvatuksen avulla voidaan 

tutustua liikunnan merkityksiin. Tämä tarkoittaa laajempien merkitysten tuomista 

kasvatukseen kuin vain pelkkien lajitaitojen opettelu. Se voi tarkoittaa esimerkiksi, sitä 

miten erilaiset ilon vivahteet, terveyden osa-alueet, yhdessäolo, kilpailu tai ilmaisullisuus 

kyseisessä lajissa toteutuu tai mitkä merkitykset ovat keskeisiä kussakin lajissa. 

Liikunnanopetuksen lähestyminen merkitysulottuvuuksien näkökulmasta on keskeistä, kun 

pohditaan liikunnasta kiinnostumista, suhteen vahvistumista ja säilymistä. Opettajan tulisi 

tuoda ilmi omia merkitysrakenteitaan, jotta oppilaat oppisivat tunnistamaan merkityksiä ja 

kokemaan niitä. Opettajana merkityksien huomioiminen liikuntakasvatuksessa on myös 

pyrkimystä havaita oppilaiden kokemusmaailmaa ja saattaa merkityksiä yhteen liikunnan 

merkitysten kanssa. (Koski 2013, 108-109.) 

Voimassa olevan vuonna 2004 laaditun opetussuunnitelman mukaan liikunnanopetuksen 

keskeisenä tavoitteena on turvata oppilaiden fyysinen, motorinen, psyykkinen ja 

sosiaalinen kehitys. Opetuksen tehtävänä on tarjota oppilaille sellaisia taitoja, tietoja ja 

kokemuksia, joiden pohjalta on mahdollista omaksua liikunnallinen elämäntapa. 

(Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004, 248.) Opetushallitus on hyväksynyt 

perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 22.12.2014, joka on tarkoitus ottaa käyttöön 
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1.8.2016 alkavan lukuvuoden alusta lukien. (Opetushallitus 2015.) Liikunnan osuudesta 

vastaavan työryhmän keskeisenä suunnittelun tavoitteena on ollut huomioida oppilaiden 

sisäisen motivaation vahvistaminen. Tähän on pyritty siirtämällä opetuksen painopistettä 

fyysisiltä suoritteilta liikunnan merkitysten painottamiseen. Merkitykset syntyvät 

myönteisten kokemusten sekä pätevyydentunteen vahvistamisen myötä. (Pietilä 2014.) 

Vuoden 2014 opetussuunnitelma eroaakin oleellisesti keskeisten sisältöjen osalta 

aiemmasta opetussuunnitelmasta. Vuoden 2014 opetussuunnitelmassa keskeiset tavoitteet 

ja sisällöt on jaettu fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen toimintakyvyn osa-alueisiin. 

(Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, 305-310.) 

Liikuntakasvatus ei ole sidottu virallisen koulun yksittäisiin liikunnan oppitunteihin, vaan 

se voi ilmetä kaikkialla toimintakulttuurissa. Liikuntakasvatus on tämän tutkimuksen 

pääkäsitteitä liikuntasuhdetta ja toimintakulttuuria yhdistävä tekijä. Tutkimuksen taustalla 

on oppilaiden liikuntasuhteisiin liittyvä huoli liian vähäisestä liikunnasta. Tutkimuksen 

konteksti muodostetaan toimintakulttuurin avulla. Tässä tutkimuksessa toimintakulttuurin 

tarkastelukerrostumia hyödynnetään oppilaiden liikuntasuhteiden tarkasteluun. 

Toimintakulttuuria ei huomioida kokonaisvaltaisesti, vaan tarkastelu rajataan liikuntaan 

liittyvään toimintaan ja merkityksiin. Nämä ovat asioita, joita liikuntakasvatuksessa 

voidaan huomioida ja löytää ratkaisuja ongelmaan. Tutkimuksen tavoitteena on lisätä 

ymmärrystä, jota voidaan liikuntakasvatuksessa hyödyntää. 
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4 Tutkimuksen toteutus 

Tutkimuksessani on kyse kvalitatiivisesta tutkimuksesta, jonka metodologiana käytän 

etnografiaa. Tämän luvun tarkoituksena on tehdä näkyväksi tutkimuksen kulku aina 

tuloksiin asti. Tavoitteena on antaa lukijalle mahdollisuus arvioida prosessin kulkua ja 

luotettavuutta. Esittelen aluksi tutkimuksen tarkoituksen tutkimustehtävän avulla. 

Perustelen metodologian valintaa avaamalla etnografian yleisiä piirteitä. Esittelyn jälkeen 

vien lukijan mukanani kentälle, esittelen tutkimuksessa käytetyt aineistonkeruumenetelmät 

sekä kuvailen keräämäni aineiston. Analyysin esittelen molempien tutkimuskysymysten 

osalta vaihe vaiheelta. Lopuksi pohdin yhteenvetona tutkimuksen toteutuksen eettisyyttä ja 

luotettavuutta. 

Tutkimukseni tehtävänä on selvittää merkityksiä, joita oppilaat kohtaavat liikuntasuhteensa 

kautta koulussa. Tutkimuksella tavoitellaan ilmiön kokonaisvaltaista ymmärrystä, joka 

rakentuu tutkittavien näkemysten ja kokemusten kautta (Creswell 2007). 

Tutkimustehtävään haetaan ratkaisua kahden tutkimuskysymyksen avulla: 

 

1. Minkälaisia liikuntasuhteita tutkittavilla on? 

2. Minkälainen merkitys koulun toimintakulttuurilla on tutkittavien liikuntasuhteelle? 

 

4.1 Etnografia metodologiana 

Etnografista tutkimusta on kirjallisuudessa määritelty monin tavoin. Lyhyesti määriteltynä 

se on tutkimuskohteen kuvaamista ja laajemmin se voidaan määritellä 

tutkimusmenetelmän kautta. Etnografiaa ei voida määrittää yksittäisenä tutkimusmetodina, 

vaan se on enemmänkin tutkimuksen lähestymistapa tai -tyyli. Etnografista tutkimusotetta 

käytetään ymmärtämään sosiaalisen elämän käytänteitä ja erityisesti sitä käytetään, kun 

halutaan päästä kiinni ihmisen kokemukseen.  Etnografia on siis ensisijaisesti kokemalla 

oppimista. Ilmiötä lähestytään kentällä olevan tutkijan ajatusten avulla. Tavoitteena on 

arkipäivän kuvaus ja sen ilmiöitä määrittävien käsitysten ja teorioiden ymmärtäminen. 

Etnografisessa tutkimuksessa tutkimuskohdetta ei pilkota osiin kvantitatiivisen 
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tutkimuksen tapaan, vaan tavoitteena on kokonaisvaltainen ymmärrys. (Eskola & Suoranta 

1998, 106; Palmu 2007, 160; Rantala 2007, 126-158.) 

Etnografisella tutkimuksella on yhteyksiä antropologiseen tutkimukseen, mutta se eroaa 

siitä tutkimuskohteen tuttuuden vuoksi. Antropologille tutkimuskohde voi olla eristäytynyt 

heimo sademetsässä, kun etnografille koulu on entuudestaan tuttu. Antropologin tutkimus 

kohdentuu tiettyyn paikkaan, mutta etnografille se kohdentuu kenttään. Ihmisten 

liikkuminen, monikulttuurisuus ja tietoyhteiskunnan virtuaalitodellisuudet ovat pakottaneet 

laajentamaan paikan määritystä kentäksi. Kentän ei tarvitse olla fyysinen paikka, vaan se 

voi olla myös sosiaalisesti rakentunut. Etnografisen tutkimuksen luonteeseen kuuluu pitkä 

kentällä oloaika ja sen voidaan katsoa olevan verrannollinen tutkimuksen 

luotettavuuteenkin. (Palmu 2007, 160; Rantala 2007, 126-158; Rastas 2010, 65.) Kentällä 

oloajasta on määritelty tarkkojakin aikamääreitä, kuten Salo (1999), joka pitää yhtä 

lukukautta vähimmäisvaatimuksena tutkimukselle. Toisaalta Ojajärvi (2015) vietti kentällä 

ainoastaan kahdeksan viikkoa tutkiessaan varusmiesten terveyskäyttäytymistä 

alokaskoulutuksessa. 

Etnografisen tutkimuksen tavoitteena on tutkia ja eritellä monipuolisesti kulttuurisia 

prosesseja sekä kulttuurissa toimivien merkityksiä. Prosesseja ja ilmiöitä pyritään 

hahmottamaan kattavalla ja monipuolisella aineistonkeruulla. Etnografisessa tutkimuksessa 

toisaalta kuvataan ilmiön ainutlaatuisuutta, mutta myös etsitään säännönmukaisuuksia, 

joita analysoidaan teorian avulla. Prosessien monimuotoisuuden vuoksi tutkimus ei ole 

luonteeltaan suoraviivaista, vaan sitä voidaan kuvailla paremminkin kehämäisenä 

jatkumona. Tässä kehässä teoria, aineiston tuotanto, analyysi ja tulkinta nivoutuvat yhteen, 

ja ne ohjaavat toinen toistaan. Tutkimusta voidaan kuvata myös teorian ja aineiston 

välisenä vuoropuheluna. (Gordon, Hyvönen, Lahelma, Metso, Palmu & Tolonen, 2007, 43; 

Huttunen 2010,  48; Lappalainen 2007, 9-14; Rastas 2010, 64-65.) Etnografisessa 

tutkimuksessa on piirteitä hermeneuttisesta kehästä, jossa ilmiötä lähestytään kehämäisesti 

edeten kerros kerrokselta, kunnes ilmiön ydin tavoitetaan (Kananen 2014, 82). 

Etnografisen tutkimuksen erityispiirteenä on emotionaalinen ja fyysinen läsnäolo. Tutkija 

toimii osana tutkimuskohteensa arkisia toimia. Tämä avaa tutkijalle mahdollisuuksia päästä 

sisälle arjen prosesseihin ja ilmiöihin. Etnografisessa tutkimuksessa tutkija muuttuu 

tutkimuksensa instrumentiksi. Tutkija toimii itse tiedonkeruuvälineenä, määrittelee 

tutkimuskohteen, päättää minkälaista aineistoa kerää ja minkälaisia menetelmiä käyttäen. 
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Tutkija joutuu sitoutumaan prosessiin ja olemaan valmis kohtaamaan tapahtumia, joita ei 

voi ennakoida. Tutkija välittää tutkimuskohteensa tietoa oman kokemuksensa kautta. 

Etnografista tarinaa voidaankin kutsua tutkijan tarinana tapahtumista. (Gordon et al. 2007, 

43, 55; Kananen 2014, 23; Lappalainen 2007, 9-10.)  

Etnografista tutkimusta on tehty paljon koulumaailmassa, jossa on pyritty kuvaamaan 

instituution sisällä olevaa moninaisuutta ja eri toimijoiden näkökulmia (Rastas 2010, 66). 

Koulu rajautuu etnografille opetussuunnitelman, yhteiskunnan laatimien säädöksien sekä 

koulun toimintaa johtavien yhtenevän koulutuksen saaneiden ammattilaisten avulla. 

Koulupäivät ovat kuitenkin kerroksineen ennalta-arvaamattomia ja konflikteja täynnä. 

(Lahelma & Gordon 2007, 17.) Kouluetnografin haasteena on koulun tuttuus, jolloin se 

pitää pyrkiä näkemään uusin katsein. Toisaalta opettajan koulutuksen myötä ja olemalla 

osa koulumaailmaa voi etnografi sukeltaa syvemmälle aistiessaan erilaisia kerroksia, kuin 

se jolle maailma on täysin vieras. (Gordon et al. 2007, 43; Palmu 2007, 161.)  

Suomessa etnografisia tutkimuksia on aiemmin tehty useita koulumaailmasta. Sen sijaan 

liikuntaa koskevia etnografisia tutkimuksia on tehty hyvin niukasti. Bergin (2010) 

etnografian kontekstina on yläasteen liikuntatunti. Berg on kerännyt aineiston 

havainnoimalla ja haastattelemalla oppilaita sekä opettajia yhden lukuvuoden aikana. 

Tutkimuksessa selvitettiin niitä rakenteita, jotka suuntaavat sukupuolten liikuttamisen 

tapoja heidän kasvaessa kohti miehisyyttä ja naiseutta. Kauravaaran (2013) etnografia 

kohdentuu sekä kouluun että inaktiivisuuteen. Tutkimuksessa selvitettiin, miksi liikunnan 

edistämiseen kohdistuvat toimenpiteet eivät kohtaa vähän liikkuvia. Tutkimuksen 

aineistonkeruu toteutettiin osallistuvalla havainnoinnilla ja haastatteluilla 

ammattioppilaitoksessa. Pajun (2011) etnografisessa koulututkimuksessa on kuvattu 9-

luokan elämää ja toimintaa sosiaalisena tilana. Tutkimuksen aineisto koostuu 

havainnoinnista, haastatteluista, valokuvista, sosiaalisen median aineistosta ja muusta 

kirjallisesta aineistosta. Tolonen (2001) on kuvannut väitöstutkimuksessaan koulussa 

esiintyviä nuorten tiloja ja kulttuureja. Tutkimuksen aineisto on kerätty kahdelta eri 

yläasteelta oppitunteja havainnoimalla, oppilaita haastattelemalla sekä oppilailta saaduista 

piirroksista ja teksteistä. 

Etnografinen tutkimus alkaa tyypillisesti kertomuksella, kuinka tutkija tuli osaksi 

tutkittavien arkea. Etnografisessa tutkimuksessa näitä kutsutaan 

kentällepääsykertomuksina. Niiden tavoitteena on paikantaa tutkijan asemaa suhteessa 
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tutkittavaan kenttään. Kentällepääsykertomuksen avulla voidaan arvioida, minkälaiseen 

tietoon tutkijalla on ollut mahdollisuus päästä käsiksi. Esimerkiksi haastattelijan asema 

voidaan määrittää kysymyksellä, kenen kanssa haastateltava puhuu keskustellessaan 

haastattelijan kanssa. (Huttunen 2010, 57-58; Rantala 2007, 136-137.) 

4.2 Kentälle pääsy 

Aina kentälle pääsyä ei suunnitella, vaan ympäristö valikoituu ensimmäiseksi. 

Tutkimuskysymykset muotoutuvat tällöin tutkimuskohteen mukaisesti jälkikäteen. 

(Hammersley & Atkinson 1995, 36.) Valitsin etnografian lähtökohdakseni osittain sen 

vuoksi, että minulle tarjoutui mahdollisuus sellaisen toteuttamiseen. Suoritin syksyllä 2014 

luokanopettajakoulutukseen kuuluvaa harjoittelua. Tarkoitukseni oli keskittyä ainoastaan 

pro gradu- työn tekemiseen harjoittelun jälkeen. Suunnitelmat kuitenkin muuttuivat, kun 

minulle tarjottiin pidempää sijaisuutta koululta. Päätin vastaanottaa sijaisuuden. Kun 

kerroin asiasta gradun ohjaajalleni, hän kannusti minua keräämään aineiston sijaisuuteni 

aikana. Ohjaajani antoi myös vinkin, että etnografinen tutkimus voisi soveltua hyvin 

tilanteeseeni ja tutkimusongelmaani. Pidin alkuun ajatusta aikataulujen puitteissa 

mahdottomana, mutta alkaessani tutustumaan etnografiseen tutkimukseen, huomasin pian 

alkaneeni kasvamaan osaksi tutkimusta. Asiaa helpotti myös keväällä tekemäni 

kandidaatintyö, jossa työstämäni tutkijan teoreettiset lasien pokat keikkuivat edelleen 

nenälläni. Valinta oli tämän jälkeen helppo hyväksyä.  

Tutkimukseni kenttä on määriteltävissä sekä fyysisesti että sosiaalisesti rakentuvana 

kokonaisuutena. Tutkimukseni koulurakennus pihoineen sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla. 

Koulu on hallinnollisesti yhtenäiskoulu, mutta alakoulu on fyysisesti eri rakennuksessa 

kuin yläkoulu ja lukio. Kouluilla ei ole yhtenäisiä piha-alueita, vaan alakoululaiset 

viettävät koulupäivänsä käytännössä erillään yläkoululaisista ja lukiolaisista. Koulussa 

toimivat luokat 0-6. Koulu voidaan luokitella keskisuureksi kouluksi. Koulun oppilaiden 

käytössä olevat tilat sijoittuvat pääasiassa yhteen tasoon. Koulun ensimmäisessä 

kerroksessa sijaitsevat liikuntasali, ruokala, kirjasto, luokkakohtaiset luokat, teknisen työn 

tilat, musiikkiluokka, kieliluokat sekä erilaisia pienryhmätyöskentelyä varten rakennettuja 

työskentelytiloja. Koulun hallinnolliset tilat sekä opettajainhuone sijaitsevat toisessa 

kerroksessa. Oppilaiden käytössä olevista tiloista erityisopetuksen tilat ovat toisessa 

kerroksessa. Kouluterveydenhoito sijaitsee yläkoulun puolella. Alakoulun piha jakautuu 
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kahteen eri puolilla koulurakennusta olevaan puoleen. Pienellä pihalla välitunteja viettävät 

pienemmät oppilaat ja isolla pihalla aikaa viettävät koulun vanhemmat oppilaat. En tehnyt 

havaintoja pienen pihan puolella, jonka vuoksi en kuvaile sitä yksityiskohtaisemmin. Iso 

piha rajautuu koulun aitoihin, koulurakennukseen sekä kevyen liikenteen väylään. Iso piha 

muodostuu asfalttiosuudesta, johon on piirretty leikkejä tukevia kuvioita maahan. Lisäksi 

asfaltille on sijoitettu koripallokenttä ja polkupyörätelineet. Asfalttiosuus kohtaa aidalla 

rajatun tekonurmikentän. Talvisin kenttä jäädytetään luistinradaksi. Kentän ja asfaltin 

välissä on soraosuus, jossa on keinuja sekä kiipeilytelineitä. Koulun pihalla on myös pienet 

nurmialueet, joilla on muutamia istutuksia pensaista puihin. 

Ajallisesti tutkimukseni kentällä olo sijoittuu vuoden 2014 syyslukukauteen. Tulin osaksi 

koulun toimintakulttuuria harjoitteluni myötä syyslukukauden toisella viikolla. Syysloman 

jälkeen aloitin sijaisuuden 5. luokassa ja samalla astuin kokonaisuudessaan kentälle. 

Aloitin tuolloin myös varsinaisen tutkimuksen toteutuksen. Sijaisuuttani edelsi kahdeksan 

viikon harjoittelu sekä muutama yksittäisen päivän sijaisuus, joten olin käytännössä 

viettänyt puolet lukukaudesta kentällä aloittaessani aineistonkeruun. Sijaisuuden loputtua 

totesin viettäneeni koululla kahta viikkoa vajaan lukukauden. Harjoitteluni tapahtui eri 

luokassa kuin missä toimin sijaisena, joten olin kentällä aluksi vain osittain. Sijaistettavan 

luokan oppilaat olivat minulle uusia tuttavuuksia. Ajallisesta näkökulmasta arvioiden, koen 

päässeeni pintaa syvemmälle koulun toimintakulttuurin hahmottamisessa ja oppilaiden 

kokemusmaailman tavoittamisessa. Koska olin viettänyt kentällä aikaa jo harjoittelun 

aikaan, en voi kuvata kaikkia havaintojani kovin neitseelliseksi aloittaessani 

aineistonkeruun. Huomasin etenkin analyysivaiheessa, että tekemäni havainnot olivat 

kohdistuneet enemmän uuden luokkani oppilaiden vuorovaikutukseen ja olin ohittanut 

joitakin virallisen ja fyysisen koulun havaintoja itsestään selvyytenä. Toisaalta paikkasin 

tätä asiaa esimerkiksi lukemalla sijaisuuden aikana virallisen koulun asiakirjoja, kuten 

koulun järjestyssääntöjä ja tulkitsemalla niitä havaintojen kautta osaksi aineistoa.  

Koulu on paikkana itselleni tosin muistakin aiemmista yhteyksistä tuttu, mikä selittänee 

havaintojeni painottumista. Etnografin ei tarvitsekaan aloittaa tutkimusmatkaansa kovin 

kaukaa, sillä matkan voi aloittaa omasta itsestään ja kokemuksistaan. Meillä jokaisella on 

koulumuistoja ja -kokemuksia onnistumisista ja epäonnistumisista. Koulu herättää 

monenlaisia tunteita aina ilosta suruun. Etnografi kohtaa kentällä ollessaan uusia asioita, 

mutta tulkitsee niitä omien aiempien kokemustensa kautta. Rantala (2007) käyttääkin 
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menetelmästään sen vuoksi nimitystä kokemuksen etnografia. Koska omat kokemukset 

vaikuttavat tutkimukseen, on niiden avaaminen ja sitä kautta oman position määrittäminen 

kirjoittamalla tärkeää. (Rantala 2007, 105, 127-128.) 

Omat muistoni alakoulusta ovat hyvin suurpiirteisiä ja ne muodostuvat pääasiassa 

välitunneista ja koulumatkoista. Muistan, että tutkittavieni ikäisenä kuljin noin kolmen 

kilometrin koulumatkani polkupyörällä. Autokyydillä en muista kulkeneeni kertaakaan. 

Välitunnit vietin joko kentällä pelaamalla tai pihalla kavereiden kanssa oleskelemalla. 

Muistoni alakoulusta ovat kaksijakoiset, sillä vietin ensimmäiset neljä luokkaa eri koulussa 

kuin alakoulun kaksi viimeistä luokkaa. Ensimmäisen koulun pihalle on muistoissani aina 

kiire ja se on täynnä erilaista toimintaa pukkitaistelusta pallon pelaamiseen. Jälkimmäisen 

koulun piha on muistoissani tyhjän avara. Välituntien toiminta keskittyi enemmän pihalla 

hengaamiseen ja kavereiden kanssa jutteluun. Koko peruskoulun ajan muistan 

oppitunneilla istuneeni enimmäkseen hiljaa paikoillani ja tehneeni annetut tehtävät. 

Alakoulun liikuntatunneilta en muista kuin yksittäisiä väläyksiä. Vapaa-ajalla kävin 

pelaamassa ensimmäisen koulun kentällä pallopelejä ja talvella jääkiekkoa kavereiden 

kanssa. Osallistuin myös organisoituun liikuntaan useammassa lajissa, mutta mikään niistä 

ei kantanut yläasteelle asti. Yläaste kuluikin kavereiden kanssa kaupungilla hengatessa. 

Lukiossa aloitin omaehtoisen kuntosaliharjoittelun, sählyn sekä uinnin organisoidun 

liikunnan parissa. Harrastuksiin minua houkuttelivat kaverit. Lukion jälkeen huomasin, että 

voin myös pelkästä omasta kiinnostuksesta tutustua eri lajeihin.  

Aikuisiällä olenkin kokeillut monia eri lajeja aina tanssista kamppailuun. Omaehtoinen 

liikunta on kulkenut mukana yhtä lailla eri muodoissa ja säännöllisyys vaihdellen. Viime 

vuosina olen keskittynyt erityisesti pohtimaan omaehtoisen ja organisoidun liikunnan 

merkityksiä elämässäni. Lisäksi arkiliikunnan merkitys on korostunut elämässäni. Koen 

arkiliikunnan ja liikunnan omaehtoisuuden merkitysten korostumisen olevan ratkaisu 

kohdatessa passiivisuuden aiheuttamia haasteita. Erityisesti omakohtaisella liikunnalla ja 

arkiliikunnalla on merkittävä osa elämässäni. Sen sijaan esimerkiksi penkkiurheilun 

merkityksistä olen tietoinen, mutta ne eivät kosketa minua sillä tavalla, että löytäisin itseni 

katsomosta viikoittain. Huomaan kokemukseni vaikuttaneen monella tapaa tutkimuksen 

suuntautumiseen. Pyrin kuitenkin tutkimusta tehdessä katsomaan asioita myös laajemmasta 

näkökulmasta, jossa minua auttoi teorian läsnäolo. 

Kentälle pääsynä etnografisissa tutkimuksissa kuvataan usein sosiaalisen aseman 
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Teen kuvion 3 avulla yhteenvedon kentälle pääsystäni. Koulukontekstissa opettajalle on 

oppilaiden tavoin paikat määritelty. Paikkansa jokainen yksilö muokkaa roolinsa puitteissa 

tietynlaiseksi. Tutkimusta aloittaessani olin jo varmistanut paikkani koulun kentällä. 

Roolini mahdollisti myös sen, että käteeni tarjottiin valmiiksi kahva ja sen mahdollistamaa 

pääsyä oppilaiden kokemukseen. Kentälle pääsy ei ole yksipuolista toimintaa, ja kuvio 

osoittaakin kentällä olemisen vuorovaikutuksellisuuden. Tutkija vaikuttaa tutkittaviin, 

mutta myös päinvastoin (Rantala 2007, 150). Omat kokemukseni vaikuttavat uusien 

kokemusten tulkintaan, jonka vuoksi olen määrittänyt positiotani pohtimalla omia 

kokemuksiani liikunnasta ja koulumaailmasta. Tämän tutkimuksen tulokset syntyvätkin 

monen tekijän vaikutuksesta, joita olen pyrkinyt kuvaamaan tutkimuksen kentälle pääsynä. 

Etnografiaa voidaankin kuvata yhteisen kokemuksen avulla saavutetuksi 

yhteisymmärrykseksi (Rantala 2007). Kuvio osoittaa myös, että oppilaan kokemusta ei ole 

mahdollista täysin saavuttaa. 

4.3 Aineistonkeruu 

Etnografinen tutkimus ei voi perustua vain yhteen kerättyyn aineistoon, vaan ilmiötä 

pyritään tarkastelemaan monipuolisesti (Huttunen 2010, 42-43). Etnografisen tutkimuksen 

aineistonkeruu aloitetaan tyypillisesti havainnoimalla. Haastattelu on toinen yleisesti 

käytetty laadullisen tutkimuksen aineistonkeruumenetelmä. (Kananen 2014, 79.) 

Havainnointi ja haastattelu sopivat menetelminä monenlaisiin tutkimustarkoituksiin, mutta 

niiden käyttöä tulee arvioida suhteessa tutkimusongelmaan ja tutkittavaan ilmiöön. 

Menetelmien valinta tulee pystyä perustelemaan selkeästi. (Grönfors 2001, 129; Hirsjärvi 

& Hurme 2000, 15). 

Tässä tutkimuksessa aineistonkeruumenetelmänä käytetään osallistuvaa havainnointia sekä 

teemahaastattelua. Valitsin kyseiset menetelmät, koska niiden avulla voidaan lisätä 

ymmärrystä tutkimuskohteena olevasta liikunnan sosiaalisesta maailmasta. Haastattelua ja 

havainnointia voidaan hyödyntää erityisesti silloin, kun tutkittavasta ilmiöstä tiedetään 

hyvin vähän (Kananen 2014, 91; Tuomi & Sarajärvi 2009, 81). Valitut menetelmät tukevat 

toisiaan. Haastattelun avulla voi havainnoinnilla kerättyä tietoa täydentää ja vahvistaa. On 

myös todettu haastattelun tuovan selkeämmin esiin tutkimuskohteen normeja kuin siihen 

liittyvä käyttäytyminen. (Grönfors 2001, 127-128; Huttunen 2010, 46; Kananen 2014, 91). 

Monimenetelmällisyyttä voi perustella tutkimuskohteen, eli koulun toimintakulttuurin 
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arjen monimuotoisuudella. Monimenetelmällisyyden avulla voidaan lisätä tiedon 

luotettavuutta (Grönfors 2001, 128; Tuomi & Sarajärvi, 2009, 81). Tiedon 

monipuolisuuden lisäksi valitut menetelmät tukivat toisiaan käytännöllisestikin. Käytin 

havainnointia pohjustamaan haastateltavien valintaa sekä haastattelurungon laadintaa.  

Aineistoni kohdejoukko ei ollut selvillä heti tutkimuksen alussa. Luokassa oli 23 oppilasta, 

joista 10 oli poikia. Rajasin aluksi tutkimuksen koskemaan ainoastaan poikia. Perustelen 

rajausta teoreettisessa viitekehyksessä käsitellyn sukupuolten liikunta-aktiivisuuden 

eroavaisuudella (ks. Nupponen et al. 2010). Lisäksi tein rajauksen kentän mahdollisuuksiin 

pohjautuen. Opetin ainoastaan poikien liikuntaa ja koin jääväni tyttöjen kohdalta 

tutkimuskysymysten kannalta oleellisten kokemusten ulkopuolelle. Myöhemmin laajensin 

tutkimukseni koskemaan myös rinnakkaisluokan poikia, joille pidin oppitunteja 

liikunnasta, maantiedosta ja fysiikasta. Aloitin aineistonkeruun yleisillä havainnoilla 

luokista, mutta myöhemmin tutustuessani oppilaisiin paremmin, pystyin supistamaan 

kohdejoukkoa. Valitsin lopulta havaintopäiväkirjan havaintojen perusteella viisi 

haastateltavaa. Kolme pojista oli omalta luokaltani ja kaksi rinnakkaisluokalta. 

Kiinnitin haastateltavien valintaan paljon huomiota. Informanteiksi kannattaa valita 

henkilöitä, joilla on paljon tietoa tai kokemusta tutkimuksen kohteena olevasta ilmiöstä 

(Tuomi & Sarajärvi 2009, 85-86). Tutkimuskriteereiden lisäksi huomioin lasten rohkeuden 

ja puheliaisuuden. Aralle lapselle kysymykset voivat olla pelottavia jos lapsi ei tunne 

kysymyksiä esittänyttä aikuista hyvin. Useimmille lapsille on kuitenkin mieluista kun 

heidän mielipiteitään kysytään. (Aarnos 2010, 145.) Koska liikunnasta jokaisella oppilaalla 

oli kokemusta, pyrin valikoimaan henkilöitä, joiden liikuntasuhteet poikkeaisivat toisistaan 

mahdollisimman paljon. Oman luokkani poikien liikuntasuhteet olivat havaintojeni 

perusteella hyvinkin homogeenisiä, jonka vuoksi laajensin aineistonkeruun koskemaan 

myös rinnakkaisluokan poika. Olin keskustellut kaikkien haastatteluun valittujen kanssa 

kahden kesken jo ennen kuin pyysin heitä haastateltaviksi ja näin selvittänyt heidän 

suhtautumistaan keskusteluun aikuisen kanssa. 

4.4 Havainnointi 

Havainnot ovat tärkeä osa ihmisen arkipäivästä elämää. Hahmotamme ja reagoimme 

elämää havaintojemme avulla ja pyrimme ymmärtämään ympäristöä niiden pohjalta. 

Tieteellinen havainnointi ei havainnointimenetelmiltä juurikaan poikkea arkipäivän 
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havainnoinnista. Havainnointiin voidaan käyttää yhtä lailla kaikkia ihmisen aisteja ja sitä 

tulkitaan yhtä lailla järjen avulla. Sen sijaan tieteellinen havainnointi kohdennetaan 

keräämään tiettyä ilmiötä koskevaa informaatiota, ja tämän tiedon avulla pyritään 

rakentamaan näkemys ilmiöstä. Tieteellinen havainnointi on sen vuoksi 

suunnitelmallisempaa sekä perustellumpaa. Havainnointia käytetään menetelmänä yleisesti 

silloin, kun tutkittavasta ilmiöstä tiedetään hyvin vähän. Havainnoinnin avulla ilmiöstä 

voidaan saada yksityiskohtaista ja monipuolista tietoa. (Grönfors 2001, 124-129.) 

Havainnointi voidaan luokitella tutkijan osallistumisasteen mukaan piilohavainnointiin, 

havainnointiin ilman osallistumista sekä osallistuvaan havainnointiin (Eskola & Suoranta 

1998, 101). Tämän tutkimuksen havainnointi luokitellaan osallistuvaksi havainnoinniksi, 

jossa tutkija - opettaja havainnoi oman luokkansa toimintaa. Grönforsin (2001) mukaan 

osallistuvassa havainnoinnissa tulee edetä tutkittavien ehdoilla. Tuolloin tutkija ei pyri 

liian aktiiviseen rooliin, vaan antaa yhteisölle aikaa hyväksyä heidän ehdoillaan tutkija 

osaksi yhteisöä. Osallistuvassa havainnoinnissa tutkittava viestiessään tietoa itsestään, 

viestittää myös samalla tietoa tutkijan läsnäolosta. Mitä paremmin tutkija pääsee yhteisön 

sisälle sitä syvällisempään tietoon se mahdollistaa pääsyn. Osallistuvassa havainnoinnissa 

tutkijalla on kaksoisrooli. Hän toimii tilanteissa kuten ihminen toiselle, mutta lisäksi hän 

suuntaa havaintojaan ja analysoi kokemaansa tutkijan roolissa. Tutkija toimii oman 

persoonansa kautta tärkeimpänä havainnointivälineenä. Kentällä havainnoidessa tutkijan 

on pääsääntöisesti pyrittävä toimimaan omana persoonanaan. Kaikenlainen teennäisyys 

näkyy läpi ja vähentää tutkijaan kohdistuvaa luotettavuutta. Tutkijan roolissa tärkeää on 

menetelmällinen ja teoreettinen osaaminen sekä näiden yhdistäminen aineistonkeruussa ja 

sen analyysissä. (Grönfors 2001, 124-126, 133.) 

Etnografisen tutkimuksen luonteeseen kuuluu yllätyksellisyys. Kentällä voi yllättäen 

syntyä esimerkiksi haastattelutilanne, jota ei ehdi sen kummemmin suunnitella. Aina 

nauhuri ei ole saatavilla ja haastattelu kirjataan tutkijan kenttämuistiinpanoihin. (Rastas 

2010, 67-68.) En kentällä havainnoidessa käyttänyt nauhuria ollenkaan, vaan tein 

päätöksen jaotella kentällä yllättäen vastaan tulevat suunnittelemattomat haastattelut 

kuuluvaksi havainnointiaineistoon. Varsinaiset teemahaastattelut sen sijaan tallensin. 

Havainnointiaineiston haastattelut sisältävät enemmän tulkintaa ja edustavat enemmän 

aikuisen näkökulmaa kuin teemahaastatteluaineisto. Hyödynsin havainnointia 

laajemminkin erilaisten aineistojen keräämisessä. Etnografiselle tutkimukselle on 
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tyypillistä useiden erilaisten aineistojen kerääminen osallistumisen kautta (Rastas 2010, 

64-65). Kirjasin havaintojen avulla ainesitoksi koulun virallisia dokumentteja, kuten 

koulun järjestyssäännöt ja perehdyttämisoppaan. Analyysissa minun ei tarvinnut miettiä 

analyysimenetelmiä useille erillisille pienille aineistoille, vaan saatoin keskittyä kahteen 

isoon aineistoon. 

 

Aika  

Paikka  

Tilanne  

Kerrostuma  

Toimijat  

Toiminnan kuvaus  

Muita huomioita  

KUVIO 4: Havainnointirunko 

 

Laadin havaintojeni suuntaamista varten kuviossa 4 esitellyn havainnointirungon, joka 

perustuu teoreettiseen viitekehykseen. Havainnoinnin ei voida olettaa olevan kaiken 

kattavaa, siksi sen avuksi on kehitettävä teoreettisia havainnointimalleja (Gordon et al. 

2007 43). Pohdin muistiinpanojen sisältöä etukäteen ja erityisesti niiden 

tarkoituksenmukaisuutta. Onkin eräänlaista esianalyysia valikoida tutkimuksen kannalta 

keskeiset asiat, joista havaintoja kerää. Muistiinpanoja tulee tehdä ainakin kahdenlaisia: 

itse toimintaa, eli vuorovaikutusta kuvaavia sekä olosuhteita kuvaavia. Olosuhteiden 

kirjaaminen auttaa liittämään toiminnan kontekstiinsa. (Grönfors 2001, 136-137.)  Jätin 

havainnointirungon tarkoituksella varsin väljäksi, sillä olinhan kulkemassa kohti 

tuntematonta. Havainnointirunkoni muodostui seitsemästä osiosta, joista neljä koski 

tapahtuman olosuhteita. Nämä olivat aika, paikka, tilanne ja toimijat. Kerrostumaa 

määrittävä osio pohjautui Lahelman ja Gordonin (2003) jakoon koulun toimintakulttuurin 

kerrostumista. Toimintaa kuvaavan osion vastauksen jätin avoimeksi. Lisäksi jätin muita 

huomioita varten ylimääräisen osion. 

 

Aika 16.12.2014 

Paikka Koulun ympäristö 

Tilanne Oppitunti 

Kerrostuma Virallinen koulu, fyysinen koulu 

Toimijat Salla, Sofia 
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Toiminnan kuvaus Pidin liikuntatunnin poikkeuksellisesti koko 
luokalle. Kävimme tunnilla kävelylenkin 
oppilaiden kanssa. Kovaa purnausta tämä 
aiheutti erityisesti tyttöjen keskuudessa ja 
erityisesti sellaisten joiden tiedän harrastavan 
aktiivisesti liikuntaa. Tytöt olivat sitä mieltä, että 
kävely edellyttäisi kalliita ulkoiluvaatteita, eikä 
sellaisten hankkiminen ole järkevää, kuten ei 
myöskään suksien jos ei muuten harrasta. Tytöt 
kertoivat, että lenkkeily kuuluu heidän 
harrastuksiinsa vapaa-ajalla treenien yhteyteen, 
mutta ainoastaan kesällä ja hyvän sään 
vallitessa. 

Muita huomioita  

KUVIO 5: Ote havainnointipäiväkirjasta 16.12.2014 

Havainnot kirjasin havainnointirungon avulla päivittäin havainnointipäiväkirjaan, josta 

esimerkki kuviossa 5. Muistiinpanojen kirjaamisessa on Grönforsin (2001) mukaan 

suositeltavaa varata tietty aika ja paikka, jossa muistiinpanojen tekeminen ei häiritse 

normaalia kanssakäymistä (Grönfors 2001, 136-137). Koska koulupäivät olivat usein 

kiireisiä, tein päätöksen kirjata tapahtumat vasta koulupäivän jälkeen. Myös Louhela 

(2012) kuvaa oppituntien olevan kaksoisroolissa liian kiireisiä havaintojen tekemiseen. 

Luotin siihen, että havainnot nousisivat mieleeni vielä koulupäivän jälkeenkin. 

Tyypillisesti reflektoin havaintoja kotimatkalla pyörällä polkiessa. Tuolloin minulla oli 

aikaa noin 30 minuuttia käydä läpi päivän tapahtumia. Kotiin tullessa kirjasin havainnot 

tietokoneella havaintopäiväkirjaan. Menettely sopi minulle ja olin välillä yllättynyt siitä, 

kuinka hyvin muistini nosti esiin valikoituja havaintoja koulupäivistä. 

Aloitin havainnoinnin yleisellä havainnoinnilla luokasta ja tarkensin sitä myöhemmin 

kohdistumaan erityisesti haastatteluun valikoituneisiin oppilaisiin (Aarnos 2001, 146-147). 

Informaalin koulun osalta havaintoni kohdistuivat vuorovaikutukseen, liikkumiseen, 

ryhmiin, alakulttuureihin, tunteiden ilmaisuun ja epävirallisiin sääntöihin. Virallisen 

koulun havaintoni koskivat oppitunteja, opetusta, liikkumista, virallisia sääntöjä ja 

tiedotteita. Fyysisestä koulusta tein havaintoja koulurakennuksen tiloista, koulun 

ulkoalueista sekä liikuntavälineistä ja -varusteista. (Gordon et al. 2007, 43.) 

Havaintoaineistoni muodostuu 50:stä havainnointirunkoon kirjatusta havainnosta. 

Havainnot on kirjattu 12 koon fontilla 23:lle sivulle havaintopäiväkirjaan. 

4.5 Teemahaastattelu 

Haastattelu on idealtaan yksinkertainen. Saadaksemme tietää, mitä toinen ihminen ajattelee 
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tai tämän toiminnan tarkoitusta, kysymme sitä häneltä. (Eskola & Vastamäki 2010, 24; 

Tuomi & Sarajärvi 2009, 72.) Haastattelu on kahden ihmisen välinen sosiaalinen 

vuorovaikutustilanne, joka perustuu kielen käyttöön. Ihmisen tietoisuus mahdollistaa 

kielellisen symbolijärjestelmän käytön. Kielen merkitykset rakennetaan 

vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Ihminen konstruoi oman henkilökohtaisen 

todellisuutensa sosiaalisesti. Haastattelussa kielellinen vuorovaikutus tutkittavan kanssa 

mahdollistaa haastattelun suuntaamisen kohti tiedonhankintaa haastattelun aikana. Samoin 

se mahdollistaa vastausten takana olevien motiivien selvittämisen. (Hirsjärvi & Hurme 

2000, 34, 48-49.) Haastattelua voidaan pitää joustavana metodina. Se sallii keskustelun 

informantin kanssa, jolloin kysymyksiä ja vastauksia voi selventää, toistaa ja täsmentää. 

(Tuomi & Sarajärvi 2009, 72-74.) 

Haastatteluja voidaan toteuttaa monella tapaa. Haastatteluja voidaan toteuttaa esimerkiksi 

yksilö- tai ryhmähaastatteluna. Ryhmähaastattelun eduksi luetaan yleisesti sen toimivuus 

pienten lasten kanssa, jotka saattavat käyttäytyä haastattelutilanteessa ujosti ja arasti. 

(Hirsjärvi & Hurme 2000, 61-63.) Valitsin tästä huolimatta yksilöhaastattelun, sillä koin 

saaneeni luotua luottamukselliset suhteet haastateltaviin ennen haastatteluja. 

Tutkimuksessani selvitettiin tutkittavien henkilökohtaista liikuntasuhdetta, jonka vuoksi 

koin parhaaksi kysyä asiaa henkilökohtaisesti.  

Haastatteluja voidaan luokitella niiden rakenteen perusteella. Tässä tutkimuksessa 

käytetään menetelmänä teemahaastattelua, joka voidaan luokitella muodoltaan 

strukturoidun ja avoimen haastattelun väliin. Teemahaastattelua on tämän vuoksi 

määritelty myös puolistrukturoiduksi. Teemahaastattelun rakenne ilmenee siinä, että se 

kohdentuu tiettyihin teemoihin yksittäisten kysymysten sijaan. Teemat perustuvat 

tutkimuksen teoreettiseen viitekehykseen. Haastattelu etenee teemojen varassa yleisistä 

asioista aina syvemmälle yksityiskohtaisempaan tietoon. Teemahaastattelun kysymysten 

asettelu voi vaihdella tiettyjen ja tietyssä järjestyksessä esitettävistä kysymyksistä hyvin 

avoimeenkin haastatteluun. Teemahaastattelu huomioi keskeiseksi ihmisten tulkinnat, 

asioille antamat merkitykset sekä näiden syntymisen vuorovaikutuksessa. (Eskola & 

Suoranta 1998, 86-87; Hirsjärvi & Hurme 2000, 47-48; Kananen 2013, 91-93; Tuomi & 

Sarajärvi 2009, 75-77.) 

Teemahaastattelua varten luodaan teemahaastattelurunko, joka on tutkijan apuväline 

haastatteluun. Rungon avulla tutkija varmistaa sen, että hän käy läpi haastateltavan kanssa 
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kaikki teema-alueet. Teemahaastattelurungon kaikkia kysymyksiä ei tarvitse esittää 

haastateltavalle. Ne toimivat muistin tukena ja auttavat tarvittaessa ylläpitämään 

keskustelua. (Kananen 2014, 91-93.) Haastattelun aihe ja teemat ovat hyvä kertoa 

haastateltaville etukäteen ja tämä on eettisestikin perusteltua (Tuomi & Sarajärvi 2009, 72-

74). Teemahaastattelussa tulee pyrkiä käyttämään avoimia kysymyksiä dikotomisten 

kysymysten sijaan. Avointen kysymysten vastaukset tuottavat lisää kysymyksiä, joita 

kutsutaan jatkokysymyksiksi. Jatkokysymyksillä voi täydentää ja syventää saatua 

informaatiota, lisäksi ne osoittavat kiinnostusta tutkittavan kertomusta kohtaan. 

Haastattelussa voi käyttää myös hypoteettisia kysymyksiä. Niiden avulla voidaan saada 

tietoa, jota ei muilla keinoin saataisi. Kysymysten ja niiden tuottamien vastausten avulla 

ilmiöstä luodaan kuvaa. (Kananen 2014, 91-93.) Pelkkä kysymysten luokittelu ei 

kuitenkaan ohjaa vastauksia, vaan niihin vaikuttavat myös muut vuorovaikutukselliset 

seikat (Alasuutari 2005, 156-157).  

Teemoja mietittäessä on tärkeää pitää mielessä tutkimusongelma, sillä se yhdistää 

kokonaisuuden ja antaa oikeutuksen erilaisten kysymysten esittämiselle. Teemoja voi 

muodostaa eri menetelmin. Eskola ja Vastamäki (2010) mainitsevat intuitioon, 

kirjallisuuteen ja teoriaan perustuvat tavat. (Eskola & Vastamäki 2010.) Toisaalta 

teemahaastattelun osalta tulee pohtia, millä tavoin teemat ohjaavat haastattelua (Tuomi & 

Sarajärvi 2009, 75-77). Haastattelua voidaan verrata palapelin kokoamiseen, jossa 

kysymys - vastaus pari edustaa palapelin palasia. Palasten avulla ilmiöstä rakennetaan 

kokonaiskuvaa. Teemahaastattelu luo palapelille reunapalat, joiden sisällä peliä pelataan. 

Jatkokysymykset ovat alustalle sijoitettuja palasia, joiden liittymäkohtiin sovitetaan uusia 

palasia. Valitsin teemat liikuntasuhteen teoriaan perustuen. Jaottelin teemat taustatietoihin, 

omakohtaiseen liikuntaan, penkkiurheiluun, liikunnan tuottamiseen sekä sportisointiin. 

Teemahaastattelurunko on esitelty liitteessä 2. 

Tämän tutkimuksen teemahaastattelussa huomioidaan Mertonin, Fisken ja Kendalin (1990) 

kohdennetun haastattelun neljä peruspiirrettä: 1. Haastateltavat ovat valittu kontekstin 

perusteella, jotta heillä on kokemus tutkittavasta ilmiöstä. 2. Ilmiön oletettuja 

merkityksellisiä rakenteita ja kokonaisuutta selvitetään teoreettisen viitekehyksen avulla. 3. 

Viitekehyksen ja havainnoinnin pohjalta tutkija on päätynyt tiettyihin määrääviin piirteisiin 

ja laatinut näiden pohjalta haastattelulle suunnitelman 4. Haastattelu suunnataan 

suunnitelman kautta tutkittavien kokemuksiin ja tilanteisiin. (Merton, Fiske & Kendall 
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1990, 3-4.) 

Haastattelujen käytännön järjestelyissä tulee huomioida useita seikkoja, kuten ajankohta, 

arvio kestosta, paikka, istumajärjestys ja haastattelun tallennus (Hirsjärvi & Hurme 2000, 

73-74). Suoritin kaikki viisi haastattelua lukukauden viimeisellä viikolla. Ilmoitin 

ajankohdan haastateltaville noin viikkoa ennen haastattelua. Viimeisellä viikolla ei pidetty 

enää kokeita, ja koulutyö oli muutenkin väljempää lähestyvän joululoman vuoksi. Koin, 

että sain järjestettyä haastattelutilanteet stressittömästi sekä itselleni että oppilaille. Pidin 

haastattelut oppilaiden koulupäivän aikana. Varasin haastatteluja varten aikaa tunnin yhtä 

haastattelua kohden. Varasin myös aikaa ennen varsinaisia haastatteluja tapahtuvalle 

vapaamuotoiselle keskustelulle (Hirsjärvi & Hurme 2000, 90).  

Haastattelun toteutumiseen vaikuttaa se sosiaalinen ympäristö, jossa haastattelu tapahtuu. 

Suunnittelussa tulee huomioida tämän ympäristön merkityksiä ja vaikutuksia haastattelulle. 

(Alasuutari 2005, 147.) Päätin toteuttaa haastattelut koulun tiloissa. Tämä oli käytännön 

toteutuksen kannalta paras ratkaisu. Koulu oli myös tutkimusongelmaan suhteutettuna 

perusteltu maaperä. Koulu oli sekä minulle että haastateltaville tuttu ja turvallinen 

ympäristö. Halusin haastattelupaikan tukevan toimintakulttuurissa käytettävää puhetta. 

Ympäristön avulla voi haastattelun aikana palauttaa mieleen siihen liittyviä mielikuvia. 

Tarkemmat haastattelupaikat järjestin vasta haastattelupäivänä. Haastattelupaikkoina 

käytin luokkahuoneita, neuvottelutilaa sekä varastoa. Koulussa täysin rauhallisen paikan 

löytäminen oli haasteellista, ja lähes jokainen haastattelutilanne kokikin häiriötä joko 

sisälle tulleiden tai melun taholta. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 74.) Olin luvannut 

haastateltaville, että haastattelut eivät häiritsisi heidän normaalia koulunkäyntiä, enkä 

tämän vuoksi siirtänyt haastatteluja koulupäivän jälkeen tapahtuviksi (Aarnos 2010).  

Teemahaastattelulle on tyypillistä haastattelun tallennus. Tallentaminen vapauttaa tutkijan 

kädet muistiinpanovälineistä, ja haastateltavat unohtavat nauhurin läsnäolon yleensä 

hyvinkin pian. Tämä mahdollistaa vapaan ja luontevan keskustelun. (Hirsjärvi & Hurme 

2000, 92.) Tallensin haastattelut älypuhelimen sovelluksella. Uskon älypuhelimen olleen 

haastateltaville tutumpi laite kuin nauhuri ja sen myötä vähemmän jännittävä. Älypuhelin 

herättikin mielenkiintoa haastateltavissa, ja keskustelimme siitä usean kanssa 

vapaamuotoisesti ennen varsinaista haastattelua. Tallentaminen älypuhelimella mahdollisti 

aineiston kuuntelun ja litteroinnin samanaikaisesti tietokoneella.  
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Lasten kokemusmaailmaa selvittävässä haastattelussa tulee kiinnittää huomiota lapsen 

käyttämään kieleen. Haastattelijan tulee antaa lapsen kielelle tilaa kuuntelemalla ja 

mukauttamalla omaa kieltään lapsen kielen mukaiseksi. Lisäksi on tärkeää aloittaa 

keskustelu lapsen elämänpiiristä. Näin haastattelussa huomioidaan lapsen kehitystaso ja 

lapseus. Haastattelun tavoitteena on selvittää, miten lapsi jäsentää maailmaansa. (Aarnos 

2010, 145; Alasuutari 2005, 154, 162.) Ennen haastattelua yritin vapaamuotoisen 

keskustelun avulla mukauttaa kieleni lapsen kielen mukaiseksi. Haastattelutilanteessa 

vältin käyttämästä sekä tutkimuksessa käytettäviä että vaikeaselkoisia käsitteitä (Hirsjärvi 

& Hurme 2000, 131). Lisäksi yritin poimia lapsen puheesta ilmauksia joita lapsi itse käytti 

ja hyödyntää niitä kysymyksissä.  

Viidestä haastattelusta syntyi yhteensä 57 sivua litteroitua tekstiä, jossa riviväli oli 1,5 ja 

fontin koko 12. Taulukossa 1 esitän haastattelujen kestot, litteroitujen sivujen määrät sekä 

haastatteluajankohdat. 

TAULUKKO 1. Haastatteluiden kesto, litteroidun sivun tekstin sivumäärä ja ajankohta 

Haastateltava Haastattelun 
kesto (min) 

Litteroitu 
sivumäärä 

Haastattelun 
ajankohta 

T1 49 15 sivua 15.12.2014 

T2 25 10 sivua 15.12.2014 

T3 24 9 sivua 16.12.2014 

T4 32 12 sivua 17.12.2014 

T5 27 11 sivua 18.12.2014 

Yhteensä 157 
(2h 37min) 

57 sivua 15.12.-
18.12.2014 

 

4.6 Analyysi 

Olen valinnut analyysimenetelmäksi sisällönanalyysin. Se on menetelmä, joka soveltuu 

kaikkiin laadullisen tutkimuksen perinteisiin. Sen piirteet löytyvät useiden 

analyysimenetelmien pohjalta ja sitä voidaan pitää yleismenetelmänä. Sisällönanalyysi on 

tekstianalyysi, jolla voidaan analysoida kirjoitettua, kuultua tai nähtyä aineistoa. (Tuomi & 

Sarajärvi 2009, 91.) Osallistuvan havainnoinnin ja teemahaastattelun analyysin voi 

toteuttaa yhtenevin keinoin (Grönfors 2001, 137). Käytin molempiin aineistoihin samoja 

menetelmän vaiheita, mutta painotin niiden merkityksiä ja järjestyksiä 

tutkimuskysymyksestä riippuen. 
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Tutkimuksessa aineistonkeruu kohdennetaan tutkimusongelman mukaisesti. 

Kohdentaminen on usein varsin väljää, koska edetään kohti tuntematonta. Aineistoon 

kertyy paljon ylimääräistä materiaalia, joka sisällönanalyysin avulla pyritään poistamaan. 

Sisällönanalyysi on prosessi, jonka tuloksena syntyy tiivis ja yleinen kuvaus ilmiöstä. 

Sisällönanalyysi on menetelmänä järjestelmällinen ja objektiivinen. Sisällönanalyysissa 

etsitään tekstin merkityksiä. Se valmistaa aineiston johtopäätöksiä varten, mutta sitä 

käyttämällä ei ole mahdollista saada valmiita tuloksia. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 103-108.) 

Analyysi voidaan määritellä sen mukaan, minkälainen suhde sillä on aineistoon ja teoriaan. 

Nämä määrittelyt ovat: aineistolähtöinen, teoriaohjaava ja teorialähtöinen analyysi. Kutsun 

tutkimukseni analyysia teoriaohjaavaksi analyysiksi. Teoriaohjaavassa analyysissa teoria 

toimii ohjaavana, mutta varsinaiset analyysiyksiköt poimitaan aineistosta. 

Teoriaohjaavassa analyysissa aiemman teorian läsnäolo tunnustetaan ja sen avulla pyritään 

löytämään uusia ajatuspolkuja. Teoriaohjaava analyysi viittaa abduktiiviseen päättelyyn. 

Tällöin teoria ja aineisto ovat vuorovaikutuksessa keskenään. (Kananen 2014, 120; Tuomi 

& Sarajärvi 2009, 96-100.)  

Tutkimuksessa käytetyt analyysin vaiheet jaan aineiston litterointiin, koodaukseen, 

teemoitteluun ja yhdistelyyn. Esittelen seuraavaksi yksityiskohtaisemmin kutakin vaihetta. 

Käytän analyysin havainnollistamiseksi aineistosta esimerkkejä, jotka olen erottanut 

tekstistä kursivoiden. Esimerkeissä käytän haastattelijasta lyhennettä H ja tutkittavista 

lyhenteitä T1,T2, T3, T4 ja T5.   

Sisällönanalyysin toteuttaminen edellyttää päätöstä siitä, mitä aiotaan tutkia. Aineistosta 

löytyy usein paljon mielenkiintoisia asioita. Analyysin mahdollistamiseksi on 

kohdennettava huomio tutkimusongelmaan sisältyvään ilmiöön. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 

92.) Olin tehnyt päätökseni tutkimusongelmasta jo ennen analyysimenetelmän valintaa. 

Valitsin sisällönanalyysin menetelmäksi, koska sen avulla voisin tutkia tekstissä ilmeneviä 

merkityksiä ja etsiä vastauksia tutkimuskysymyksiini. 

Aloitin analyysin litteroimalla haastatteluaineiston. Litteroinnin tarkoituksena on saattaa 

aineisto yhtenevään muotoon, jolloin koko aineistoa voidaan käsitellä samanaikaisesti. 

Haastattelujen puhe muutetaan litteroinnilla tekstimuotoon, samoin muistivihkoon kirjatut 

havainnot puretaan tietokoneelle havainnointipäiväkirjan tekstimuotoon. (Kananen 2014,  

113; Ruusuvuori 2010, 425-432.) Havainnointipäiväkirjan olin kirjoittanut pääsääntöisesti 
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tietokoneella suoraan litteroituun tekstimuotoon. Osan muistiinpanoista tein vihkoon, 

mutta yleensä litteroin ne vielä saman päivän aikana tietokoneelle tiedostoon.  

Litterointia suorittaessa on tehtävä päätöksiä litteroinnin tarkkuuteen ja tulkinnallisuuteen 

liittyen. Litteroinnin tasoja ovat sanatarkka, yleiskielinen ja propositiotason litterointi. 

Tässä tutkimuksessa litteroinnin tarkkuus sijoittuu sanatarkan ja yleiskielisen litteroinnin 

väliin. (Kananen 2014, 116; Ruusuvuori 2010, 424.) Merkitsin litteroinnissa tutkijan ja 

haastateltavan puheenvuorot. Litteroin puheen lähes sanan tarkkuudella. Jos muutin jonkin 

sanan kirjoitusmuotoa, pyrin tekemään sen niin, ettei virkkeen merkitys muuttunut. 

Haastateltavan käyttäessä murresanoja annoin tämän näkyä litteroinnissa. Poistin puheessa 

esiintyviä sanojen toistoa, enkä huomioinut puheessa ilmeneviä äännähdyksiä. 

Aineistot ovat yleisesti niin laajoja, ettei niiden käsittely onnistu muistinvaraisesti. 

Litteroidun aineiston tiivistin teemoittelemalla aineiston. Teemoittelu edellyttää aineiston 

koodaamista, eli valittujen koodien merkitsemistä aineistoon. (Kananen 2014, 113-115.) 

Koodaaminen on vaihe, jossa aineistoon tehdään muistiinpanoja. Ne jäsentävät tutkittavaa 

asiaa, auttavat aineiston kuvailemisessa sekä luovat tekstille paikkajärjestelmän. (Eskola & 

Suoranta 1998, 156.) Valitsin analyysin ensimmäisessä vaiheessa aineistosta koodattavaksi 

ensimmäisen tutkimuskysymyksen mukaisesti oppilaiden liikuntasuhteet. Kirjasin 

aineistoon koodit kaikkiin lauseisiin tai lausekokonaisuuksiin, joissa oli puhe 

liikuntasuhteesta. Koodeina olivat liikuntasuhteen neljä eri osa-aluetta: OL omaehtoinen 

liikunta, LT liikunnan tuottaminen, PU penkkiurheilu ja SP sportisointi. Jätin myös 

avoimen koodin siltä varalta, että aineistosta löytyisi sellaista, joka ei sopisi valittuihin 

koodeihin. Liikunnan tuottamisen määrittelyä tarkensin teorian suhteen. Koodasin 

aineistosta liikunnan tuottamiseen kuuluvaksi tapahtumia, joissa tutkittava koki 

ympäristössä liikunnallisia vaihtoehtoja passiivisten vaihtoehtojen sijaan. 

 

H: No tuota, kiinnostaako sua tuommonen valmentamis puoli? 

T3: No en mää ainakaan tiiä, riippuu vähän.. et jos ei tuliskaan sitä jääkiekkoilijan uraa. 

Kyllä mää ainakin pyrin sinne, Jyväskylässä urheilulukioon ja sieltä vois sitten alkaa 

kattoa jotakin.. jotakin liikunnanopettajaa tai sellasta.  

LT (Liikunnan tuottaminen) 

 

H: Minkälaisia pelejä pelaat pleikkarilla? 

T3: NHL vitosta.  

PU (Penkkiurheilu) 
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Koodaamisen jälkeen teemoittelin aineiston. Aineiston teemoittelua pidetään usein 

varsinaisena analyysina. Teemoittelussa aineisto järjestetään uudelleen koodaukseen 

perustuen jakamalla aineisto erilaisiin aihepiireihin. Aineistosta etsitään aihepiirien 

mukaisia kuvauksia. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 93.) Tutkimuksessani aihepiirejä ei 

tarvinnut erikseen muodostaa, sillä käytin valittuina teemoina teemahaastatteluissa 

käytettyjä teemoja. Olin syöttänyt teemat aineistoon koodin muodossa. En tehnyt 

avoimella koodilla yhtään merkintää, joten sitä ei tarvinnut huomioida. Joihinkin lauseisiin 

kirjasin useamman koodin. 

Tässä vaiheessa otin analyysissä käsittelyyn myös havainnointiaineiston, eli suoritin 

ristiinvalotuksen. Aineistot antavat toisistaan uudenlaista tietoa niitä rinnakkain 

analysoitaessa, eli toisin sanoen valaisevat toisiaan. (Huttunen 2010, 43.) Paikansin 

havainnointiaineistosta informantit ja keräsin heidän liikuntasuhteeseen liittyvät havainnot 

yhteen haastatteluaineiston kanssa. Noudatin samoja teemoja myös havainnointiaineiston 

kanssa.  

Omakohtainen liikunta 

T1: No pyöräilyä ja joskus mää meen talvella papan kaa hiihtämään. 

 

T1: No saatan mä joskus kavereitten kanssa mennä ulos ja sitten keksitään jotakin.. ne 

Jasse ja Juusoppi asuu siinä kasvitieteellisessä puutarhassa, niin siinä on mukava leikkiä. 

 

Sportisointi 

Havainto 26.11.2014 

Pojat tuovat jalkapallokortteja kouluun kansioissaan ja vaihtelevat niitä. Tytöt tulivat 

kertomaan minulle, että T5 oli uhonnut tuovansa myös oppilaiden joulukalenteriin lahjaksi 

kortteja. Neuvottelimme yhdessä lahjan sisällöstä. 

 

H: Missä sää vaihtelet niitä kortteja? 

T5: Koulusa, kotona ja kavereitten kaa. 

 

Ennen teemoittelua aineisto on mahdollista jakaa ryhmiin esimerkiksi iän tai sukupuolen 

osalta (Tuomi & Sarajärvi 2009, 93). Aineistoni informanttien määrä oli kuitenkin niin 

pieni ja he edustivat samaa ikää sekä sukupuolta, joten en perustanut ryhmittelyä siihen. 

Sen sijaan tein valinnan teemoitella informantit jokainen erikseen. Valintani perusteena oli 

pilkkoa aineistoa pienempiin kokonaisuuksiin ja helpottaa tällä tavoin sen käsittelyä. 

Liikuntasuhteen osa-alueet asettuvat usein limittäin, mikä vaatii analyysissa erityistä 

tarkkuutta, joka ison aineiston kanssa heikkenee.  
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Yhdistetylle aineistolle suoritin redusoinnin. Redusoinnilla tarkoitetaan aineiston 

pelkistämistä, jolloin kaikki turha otetaan pois (Tuomi & Sarajärvi 2009, 111.) 

Litteroitu haastatteluaineisto 

T5: Välkällä pelataan jalkapalloa kesäsin ja.. jääkiekkomailoilla ja tennispalloilla talvella 

maaleihin kaukalopalloa. 

H: Ketä siihen peliin osallistuu? 

T5: No ei tytöt tuu yleensä pellaa. Ne enemmänkin tekkee jotain muuta, mutta me pojat 

pelataan siinä. 

 

Muunnos  

Koulussa pelaa välitunneilla omaehtoisesti kesällä jalkapalloa ja talvella jääpelejä. Pelaa 

yhdessä oman luokan poikien kanssa. 

 

Havainto 11.11.2014 

Kysyin, kuinka meni oli mennyt eilen välitunnilla ulos, vaikka kuulutuksessa kerrottiin 

pidettävän sisävälitunti sateen vuoksi. T5 kertoi, että oli mennyt ulos, koska hänellä on 

sadenpitävät Goretex- vaatteet. 

 

Muunnos 

Jätti noudattamatta koulun ohjeistuksen viettää välitunti sisällä sateen vuoksi. Perusteli 

toimintaansa vaatteidensa teknisillä ominaisuudella. 
 

Redusoinnin jälkeen rikoin rakenteen ja kokosin kaikkien tutkittavien teemat yhteen. Tein 

teemojen sisällä luokittelun perustuen sosiaalisen maailman luokitteluihin, eli tein jaot 

muukalaiseen, turistiin, regulaariin ja insaideriin. Tein luokittelun vertaamalla ja 

suhteuttamalla luokkia muihin tutkittaviin. Esimerkki luokittelusta taulukossa 2. 

TAULUKKO 2: Esimerkki sportisointi teeman sisäisestä luokittelusta 

T1 T2 T3 T4 T5 

Käyttää vain vähän 
urheiluvaatteita 

Käyttää 
urheiluvaatteita ja 

osallistuu itse niiden 
hankintaan. 

Käyttää 
urheiluvaatteita, jotka 
saanut harrastuksen 

kautta 

Käyttää 
urheiluvaatteita ja on 

saanut niitä 
kaveriltaan. 

Käyttää 
urheiluvaatteita. 

Ei juurikaan tunne 
urheilujoukkueiden 

logoja 

Liittää 
urheiluvaatteiden 

merkityksen 
liikkumiseen. 

On harrastuksen 
kautta saanut kolme 

eri yläosaa sekä niihin 
alaosat. 

Kokee 
urheiluvaatteiden 
liittyvän liikunnan 
harrastamiseen. 

Tuntee useita 
urheiluvaate-

merkkejä nimeltä ja 
niiden teknisiä 
ominaisuuksia. 

Muukalainen Turisti Turisti Turisti Regulaari 
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Luokittelun jälkeen palautin teemat takaisin tutkittavien alle. Kokosin tutkittavat sen 

jälkeen yhteen taulukkoon. Tarkensin tässä vaiheessa luokittelua uudestaan. Suhteutin 

luokitusta uudelleen huomioiden erityisesti, minkä sijan kyseinen osa-alue valloitti 

henkilön muihin liikuntasuhteen osa-alueihin verrattuna. Tästä valmistui tutkimukseni 

ensimmäiset tulokset, jotka esittelen luvussa 5. 

Analyysin ensimmäisien tuloksien jälkeen siirryin käsittelemään tutkimuksen toista 

tutkimuskysymystä: minkälainen merkitys koulun toimintakulttuurilla on tutkittavien 

liikuntasuhteelle? Käytin toisen tutkimuskysymyksen kohdalla analyysissa samoja 

menetelmiä kuin ensimmäisessä osiossa. En tämän vuoksi erittele menetelmien sisältöä 

uudestaan. Aloitin analyysin merkitsemällä haastatteluaineistoon koodit toimintakulttuurin 

kerrostumista: VK virallinen koulu, IK informaali koulu sekä FK fyysinen koulu.  

H: Mikä on koulun mieluisin paikka? 

T2: Noo.. oisko teknisen luokka. 

FK 
 

Havaintoaineistoon nämä koodit oli sijoitettu jo kirjausvaiheessa. Esimerkki 

havaintopäiväkirjasta nähtävissä kappaleessa 4.4. kuviossa 5. Rajasin havainnointiaineistoa 

ennen aineistojen yhdistämistä poimimalla analyysiin tutkittavia koskevat havainnot. 

Kokosin koodit tämän jälkeen yhteen molemmista aineistoista, eli suoritin teemoittelun 

koodeihin perustuen. Suoritin uuden koodauksen teemojen sisällöille, jossa etsin aineiston 

säännönmukaisuuksia tai ristiriitaisuuksia. Kirjasin koodit seuraaviin sisältöihin: KO 

käytetyt opetusmenetelmät, OS opetuksen sisältö, SÄ säännöt, VV vuorovaikutus, EH 

epäviralliset hierarkiat, OK oppilaskulttuurit, FY fyysinen koulu, LS liikkeen säätely ja ÄS 

äänen säätely.  

H:Minkälaisia liikkumista koskevia sääntöjä täällä koulussa on?  

T4: No talvella ei ainakaan heitellä lumipalloja toisten päälle. Mä luulen, että ei saa niin 

ku jalkapallossakaan taklata toisia, eikä muutenkaan kiusata toisia millään tavalla. 

SÄ 
 

Analyysin tulosten laatimisessa käytin ensisijaisena aineistona haastatteluja. Tein tämän 

ratkaisun, koska halusin painottaa tutkimuksessa haastateltavien äänen kuulumista. Toin 

haastateltavien ääntä kuuluviin koostamalla tulokset aineiston ja tulkintani vuoropuheluksi. 

Tein tulkintoja edellä esitettyjen sisältöalueiden pohjalta. En kirjannut niitä näkyväksi 

tuloksiin epäselvyyden välttämiseksi, koska useat niistä menivät päällekkäin eri 

kerrostumien kesken.  Havainnointiaineistoa käytin puheen vahvistamiseen tai toiminnan 
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ristiriitaisuuksien esittämiseen. Esittelen tulkinnat tarkastelukerroksittain. Tulokset toiseen 

tutkimuskysymykseen esittelen luvussa 6. 

4.7 Eettisyys 

Olen hyödyntänyt eettisyyden pohdinnassa Kvalen (1996) esittämiä tutkimuksen 

toteutuksen eri vaiheisiin kohdistuvia eettisiä kysymyksiä. Vaiheet ovat: tutkimuksen 

tarkoitus, suunnittelu, litterointi, analyysi, todentaminen ja raportointi. Vaiheita koskevat 

kysymykset esitän taulukossa 3. 

TAULUKKO 3: Tutkimuksen eettiset kysymykset (Kvale 1996, 111) 

Tutkimuksen 

tarkoitus 

Miten tutkimus vaikuttaa tutkittavan asemaan ja minkälaisia seurauksia sillä voi 

olla tutkittavalle? 

Suunnittelu Tutkittavien suostumus ja luottamuksellisuus heitä kohtaan? 

Haastattelu Tietojen käsittelyn luottamuksellisuus? Miten haastattelutilanne voi vaikuttaa 

tutkittavaan? 

Litterointi Luottamuksellisuus ja kuinka tarkasti kirjoitus vastaa tutkittavan suullista 

puhetta? 

Analyysi Miten syvällisesti ja kriittisesti haastattelu voidaan analysoida? Voivatko 

tutkittavat sanoa, kuinka heidän vastauksiaan on tulkittu? 

Todentaminen Tutkijan on eettisesti tärkeää pyrkiä esittämään mahdollisimman varmaa ja 

todennettua tietoa. 

Raportointi Luottamuksellisuus haastattelujen raportoinnissa? 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena ei ole ainoastaan pyrkiä kuvailemaan tutkittavana olevaa 

ilmiötä, vaan tutkimuksessa on myös kriittinen häivähdys. Kriittisyydellä vallitsevaan 

tilanteeseen pyritään löytämään muutosta ohjaavia ratkaisuja. Pyrin näkemään tuttuja 

asioita uusin katsein ja kyseenalaistamaan itsestäänselvyyksiä. Olen tutkimuksessa 

kiinnostunut lisäämään ymmärrystä tutkittavien näkemyksistä ja kokemuksista. Uskon, että 

pyrkimällä ymmärtämään tutkittavien näkökulmaa voidaan heidän asemaansa parantaa. En 

koe pystyneeni kovin konkreettisesti parantamaan tutkittavien asemaa tutkimukseni aikana. 
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Sen sijaan koen ajatusmallieni muuttuneen. Tämän myötä vaikutus on mahdollista ulottaa 

tulevaisuuteen ja tulevien oppilaitteni elämään. 

Olen pyytänyt suostumuksen tutkimukseen koululta, haastateltavilta sekä heidän 

huoltajiltaan. Esittelin koulun henkilökunnalle koosteen tutkimussuunnitelmastani 

nettisivujen kautta. Samalla hain tutkimuslupaa, jonka rehtori myönsi. Lupasin kertoa 

kiinnostuneille lisätietoa tutkimuksestani. Henkilökunta oli tottunut tutkimustoimintaan, ja 

sain kyselyjä lähinnä työn edistymistä koskien. Oppilaille kerroin opinnoistani sekä niihin 

liittyvästä tutkimuksesta. Kerroin pitäväni koulussa päiväkirjaa, johon kirjaisin päivittäin 

havaintojani. Oppilailta en saanut kysymyksiä havainnointiin liittyen. Tämä johtui siitä, 

että kirjoitin havaintopäiväkirjaa lähinnä koulun jälkeen. Sain tosin oppilailtani lahjaksi 

tyhjän A4 arkin symbolisena eleenä, kun kerroin aloittavani tutkimuksen kirjoittamisen. 

Haastatteluun valikoituneille kerroin tekeväni opintoihini liittyvää tutkimusta, jossa 

tarvitsisin heidän apuaan. Ilmoitin, että osallistuminen perustuu vapaaehtoisuuteen. On 

tärkeää pyytää lapselta itseltään lupa tutkimukseen. (Aarnos 2010, 144-145.) Esitin 

haastateltaville haastattelupyynnön ja samalla kerroin haastattelun aiheesta ja sisällöstä. 

Kerroin myös, mitä haastattelu tarkoittaa. Kerroin tarvitsevani suostumuksen myös heidän 

huoltajiltaan ja annoin mukaan huoltajan lupa-anomuksen. Huoltajan lupa-anomus on 

esitelty liitteessä 1. Lapsen osallistumisesta haastatteluun on aina sovittava huoltajan 

kanssa. Tämä on sekä tutkimuseettisesti että lainsäädännön vuoksi tärkeää (Alasuutari 

2005, 147). Lupa-anomuksessa selvitin tutkimukseni tarkoitusta ja ehdotin, että tutkittavat 

lukevat lapun vielä yhdessä vanhempien kanssa (Tuomi & Sarajärvi 2009, 72-74). Kaikki 

viisi haastateltavaa suostuivat haastatteluun, ja sain myös viisi palautettua lupalappua.  

Ennen varsinaisia haastatteluja käytin hetken vapaamuotoiseen keskusteluun haastateltavan 

kanssa. Keskustelussa halusin selvittää, oliko tutkittavalla riittävä ymmärrys mihin oli 

lupautunut (Rastas 2005, 97). Kerroin haastateltaville, että tallennettua haastatteluaineistoa 

käsittelisin ainoastaan minä. Kerroin myös, että kirjaisin tallennetun puheen tekstimuotoon 

ja tässä vaiheessa muuttaisin kaikki puheessa ilmenevät nimet omaani lukuun ottamatta 

peitenimiksi. Ilmoitin hävittäväni haastattelun tallennuksen viimeistään tutkimukseni 

valmistumispäivänä.  

Lapsia haastatellessa tulee huomioida erityisesti lasten ja aikuisten välinen valtaero. Lapset 

sosiaalistetaan kulttuurissamme siihen, että heidän odotetaan vastaavan, kun aikuiset 

kysyvät heiltä. Koulukulttuurissa opettaja - oppilas suhteessa kysymyksillä kartoitetaan 
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usein oikeiden vastausten antamista. Lapsi voi vastauksellaan pyrkiä vastaamaan oikein 

haastattelijan odotusten mukaisesti, sen sijaan että kertoisi omia kokemuksiaan asiasta. 

(Alasuutari 2005, 153.) Lapsen vastauksien suhteen tulee olla herkkänä, jotta osaa tulkita 

niitä oikein. Esimerkiksi ”en tiedä”- vastaukset voivat olla monitulkinnallisia ja saattavat 

viestiä siitä, ettei lapsi uskalla kertoa ajatuksiaan, koska luulee niitä vääriksi. Herkkyyden 

lisäksi lasten sanomisiin tulee säilyttää mielenkiinto, vaikka puhe harhailisikin aiheen 

ulkopuolella. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 131; Rastas 2005, 97-98.) Pyrin etukäteen 

lieventämään haastattelujen valtaeroa käyttämällä opetuksessa opetusmenetelmänä 

keskustelua. Keskustelutuokioissa emme tavoitelleet oikeiden vastausten antamista, vaan 

harjoittelimme omien mielipiteiden kertomista. Keskustelutuokioiden aiheet perustuivat 

oppilaiden ideoihin. Johdin keskusteluja jakamalla puheenvuoroja, mutta painotin, että 

mielipiteeni oli tasavertainen oppilaisiin nähden. Haastattelutilanteita pohjustin vertaamalla 

haastattelua keskustelutuokioihin.   

Haastattelussa keskeistä on kielen merkitys, mutta tulkinnassa ei voida keskittyä 

pelkästään kielen ulkoiseen tulkintaan. Haastattelun tulkinnassa on huomioitava, että 

vastaukset heijastavat aina myös haastattelijan läsnäoloa ja ne ovat syntyneet 

vuorovaikutuksen myötä. Tutkimuksessa tulee pyrkiä ekologiseen validiuteen, eli 

kokonaisvaltaiseen näkemykseen. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 19, 49.) Tähän olen pyrkinyt 

tulkitsemalla rinnakkain havainnointi- ja haastatteluaineistoa. 

Aineistoa analysoidessa on sen sisältämän tarinan eteen tehtävä töitä, mutta myös 

annettava tilaa omilta ennakkokäsityksiltä. Vahvat ennakkokäsitykset johtavat helposti 

siihen, ettei aineistosta saa irti mitään. Tilan antaminen ei anna tutkijalle valmiita 

vastauksia, mutta se voi synnyttää kysymyksiä, joita aineistolle kannattaa esittää. Aineisto 

ei itsestään kerro tarinaa, vaan tutkijan tapa lukea ja tulkita tekstiä muokkaavat siitä 

tarinan. Tutkija toimii prosessissa ikään kuin koneistona, jonka sisään aineiston 

raakamateriaa syötetään. Prosessissa aineistoa pilkotaan ja kasataan yhä uudestaan, ennen 

kuin se tulee ulos tutkimusraportin muodossa. Analyysi perustuu tutkijan tulkintaan, jonka 

vuoksi analyysin prosessin kuvaaminen on verrattavissa tutkimuksen luotettavuuteen. 

(Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen 2010, 16.) Olen tehnyt ennakkokäsityksiäni 

näkyväksi kuvauksessani kentälle pääsystä. Keskustelu omien ennakkokäsitysten ja 

aineiston kanssa on synnyttänyt kymmeniä kysymyksiä, jotka ovat auttaneet minua tässä 

tutkimusprosessissa. Koen kulkeneeni aineiston kanssa pitkän matkan ja törmänneeni 

yllättäviinkin asioihin matkan varrella. Työni luotettavuutta ei voi osoittaa 
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toistettavuudella, koska matka on ainutkertainen. Olen kuitenkin pyrkinyt kuvaamaan 

tapahtuneet juonenkäänteet mahdollisimman selkeästi, jolloin prosessin luotettavuutta on 

mahdollista arvioida.  

Luottamuksen lisäämiseksi on tutkimusta raportoitaessa tärkeää säilyttää tutkittavien 

anonymiteetti. Tämä toteutetaan usein käyttämällä tutkittavista henkilöistä pseudonyymejä. 

Myös tapahtuma-ajat ja paikat on syytä vaihtaa. (Palmu 2007, 177.) En mainitse 

tutkimuksessani tutkimuskohteena olleen koulun nimeä. Tutkimusajankohdan olen 

ilmoittanut kuukauden tarkkuudella. Oppilaiden ja opettajien nimet olen vaihtanut 

peitenimiksi. Omaa nimeäni en ole muuttanut aineistosta. 
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5 Tulokset: tutkittavien liikuntasuhteet 

Tässä luvussa esittelen tulokset tutkimuksen ensimmäiseen tutkimuskysymykseen: 

minkälaisia liikuntasuhteita tutkittavilla on? Laadin tuloksia varten tutkittaville heidän 

liikuntasuhteitaan kuvaavat nimet. Laadittujen nimien tarkoituksena on tuoda lukemiseen 

selkeyttä erityisesti toisen tutkimuskysymyksen tulosten kannalta. Esittelen tulokset kunkin 

tutkittavan kohdalta liikuntasuhteen neljän osa-alueen mukaisesti. Osa-alueet olen 

korostanut tekstistä lihavoimalla. Aloitan tulosten esittelyn kuvion 6 tiivistelmällä 

tutkittavien liikuntasuhteista. Tiivistelmän jälkeen esittelen seuraavissa viidessä 

kappaleessa Ulkopiirin luontoliikkujan, Tasapainoisen palloilijan, Sisäpiirin kiekkoilijan, 

Haaveilevan futarin ja Yleispätevän moniottelijan liikuntasuhteet. Lopuksi yhteenvedossa 

vertailen tutkimukseni keskeisiä tuloksia aiempiin tutkimuksiin. 

 

Liikuntasuhteen 
osa-alue 

Ulkopiirin                 
luontoliikkuja 

Tasapainoinen  
palloilija 

Sisäpiirin  
kiekkoilija 

Omakohtainen 
liikunta 

Muukalainen/Turisti.  
On kiinnostunut 
omaehtoisesta 
liikkumisesta. Tiedostaa 
omia liikunnallisia 
mielenkiinnon 
kohteitaan. Liikkuu 
säännöllisesti sekä 
organisoidusti että 
omaehtoisesti, mutta 
kokee ulkopuolisuutta 
mm. kilpaurheilun ja 
joukkuepelien suhteen, 
joiden suhteen on 
muukalainen.  

Regulaari.  
Harrastaa säännöllisesti 
sekä omaehtoista että 
organisoitua liikuntaa. On 
vahvasti kiinnittynyt 
liikunnan sosiaaliseen 
maailmaan, mutta se on 
tasapainossa muiden 
sosiaalisten maailmojen 
kanssa. 

Insaideri.  
Harrastaa päivittäin 
organisoitua 
kilpaurheilua. 
Omaehtoisella liikunnalla 
tähtää  kilpaurheilun 
tukemiseen. Kaverit 
valikoituneet 
harrastuksen mukaan. 
Koulu toimii vastapainona 
urheilulle. Suunnittelee 
uraa ammattilaisena. 

Penkkiurheilu Muukalainen.  
Ei seuraa kilpaurheilua 
televisiosta taikka paikan 
päältä. Ei tunne 
urheilijoita nimeltä eikä 
tiedä urheilun sanastoa. 
Pelaa konsolipelejä, 
mutta ei urheilupelejä. 

Regulaari.  
Seuraa urheilua sekä 
paikan päällä että 
televisiosta. On 
kiinnostunut urheilun 
tilastoista. Pelaa 
urheilupelejä konsolilla. 
Pitää urheilijoita 
esikuvanaan. Tuntee 
urheilijoita nimeltä ja 
osaa urheilusanastoa. 

Regulaari.  
Seuraa urheilua 
televisiosta ja paikan 
päältä. Seuraaminen 
liittyy vahvasti 
omakohtaiseen liikuntaan 
ja on sen oheistoimintaa 
ei itse päätarkoitus. 
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Liikunnan   
tuottaminen 

Turisti.  
Havaitsee yksin ja 
kavereiden kanssa 
vapaamuotoisia 
liikkumisen 
mahdollisuuksia 
ympäristöstä. 
Liikkumisen tuottaminen 
rajoittuu leikkeihin ja ei 
osaa järjestää pelejä 
koulussa tai vapaa-
ajalla.  

Turisti.  
Kykenee järjestämään 
itselleen ja kavereilleen 
liikuntaa, mutta on 
riippuvainen olosuhteista 
ja liikuntavälineistä. 

Turisti.  
On osallistunut 
ohjaajakoulutukseen ja 
pitää liikunnan 
ohjaamista mielekkäänä. 
Osaa järjestää itselleen 
liikuntaa, joka on 
riippuvainen olosuhteista, 
liikuntavälineistä ja toisen 
osapuolen opastuksesta. 

Sportisointi Muukalainen.  
Ei osallistu liikunnan 
kuluttamiseen eikä ole 
tietoinen siihen liittyviin 
merkityksiin. 

Turisti.  
Osallistuu säännöllisesti 
liikunnan kuluttamiseen. 
Kokee merkitykset 
pintapuolisesti 
käytännönläheisenä. 

Turisti.  
Osallistuu liikunnan 
kuluttamiseen 
säännöllisesti, mutta 
suhtautuu siihen 
käytännönläheisesti. Ei 
ole kiinnostunut liikunnan 
fanikulttuurista. 

 Haaveileva  
futari 

Yleispätevä  
moniottelija 

Omakohtainen 
liikunta 

Regulaari.  
Harrastaa säännöllisesti sekä 
omaehtoista että organisoitua 
liikuntaa. On vahvasti kiinnittynyt 
liikunnan sosiaaliseen maailmaan, 
mutta se on tasapainossa muiden 
sosiaalisten maailmojen kanssa. 

Regulaari.  
Harrastaa säännöllisesti sekä 
omaehtoista että organisoitua liikuntaa. 
On vahvasti kiinnittynyt liikunnan 
sosiaaliseen maailmaan, mutta se on 
tasapainossa muiden sosiaalisten 
maailmojen kanssa. 

Penkkiurheilu Insaideri.  
Seuraa urheilua sekä paikan päällä 
että televisiosta. On kiinnostunut 
urheilun tilastoista. Pelaa päivittäin 
urheilupelejä konsolilla. Pitää 
urheilijoita esikuvanaan. Tuntee 
urheilijoita nimeltä ja osaa 
urheilusanastoa. 

Insaideri.  
Seuraa urheilua sekä paikan päällä että 
televisiosta. Pelaa päivittäin 
urheilupelejä konsolilla. Pitää urheilijoita 
esikuvanaan. On huomattavan 
kiinnostunut urheilustatistiikasta. 

Liikunnan      
tuottaminen 

Turisti.  
Kykenee järjestämään itselleen 
liikuntaa, mutta on riippuvainen 
olosuhteista, liikuntavälineistä ja 
toisen osapuolen opastuksesta. On 
orientoinut liikkumisen mahdollisuudet 
urheilulajeihin. 

Regulaari.  
Toimii säännöllisesti organisoidun 
liikunnan ohjaajana. Keksii ja järjestää 
omaehtoista liikuntaa kavereilleen 
vapaa-aikana. Havaitsee 
vapaamuotoisia liikkumisen 
mahdollisuuksia ympäristöstä. On 
välinesidonnainen, mutta osaa soveltaa 
niitä käytäntöön..  

Sportisointi Regulaari.  
Osallistuu liikunnan kuluttamiseen 
sekä fani- että kulutuskulttuurin 
kautta. Ymmärtää molempien 
maailmojen merkityksiä.  

Regulaari.  
Osallistuu liikunnan kuluttamiseen sekä 
fani- että kulutuskulttuurin kautta. 
Ymmärtää molempien maailmojen 
merkityksiä. Hyödyntää urheilun kieltä 
oman valtasuhteensa parantamiseen. 

KUVIO 6: tiivistelmä tutkittavien liikuntasuhteista  
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5.1 Ulkopiirin luontoliikkuja 

Omakohtainen liikunta 

Harrastaa omaehtoisena liikuntana hiihtoa isovanhemman kanssa, leikkiä kavereiden 

kanssa sekä pyöräilyä yksin ja vanhempien kanssa. Harrastaa organisoituna liikuntana 

uintia kahdesti viikossa. On aloittanut harrastuksen vanhemman aloitteesta. Ei harrasta 

kilpailuorientoituneesti, eikä pidä kilpailemisesta. Vanhemmat ovat kannustaneet 

kilpailemaan. On aiemmin harrastanut partiota ja vapaapalokuntaa. Pitää luontoliikunnasta 

ja on osallistunut vapaaehtoisena koulun kautta järjestetyille retkille ja vaelluksille. Kulkee 

noin kahden kilometrin koulumatkan pääsääntöisesti pyörällä. Koulussa välitunneilla 

leikkii kavereiden kanssa. Ei osallistu oman luokan peleihin tai leikkeihin. Arvostaa 

koulussa liikuntatuntien ulkopuolella tapahtuvaa omaehtoista liikuntaa. Pitää 

liikuntatunneilla vapamuotoisesta liikkumisesta. Ei pidä joukkuepeleistä, joista omaa 

huonoja kokemuksia. Osallistuu liikuntatuntien joukkuepeleihin passiivisesti ja kokee 

ulkopuolisuutta. Innostuu liikkumaan telinevoimistelutunnilla. 

Penkkiurheilu 

Ei seuraa vapaa-ajalla urheilua televisiosta eikä paikan päältä. Ei seuraa oman 

harrastuksensa kilpailutoimintaa. Ei tunne urheilijoita tai joukkueita nimeltä. Ei ole 

tietoinen joukkuepelien ulkoisista muodoista, kuten säännöistä tai lajeihin liittyvistä 

termeistä. Koulussa seuraa välituntipelejä, mutta vain lähimpien kavereiden. Ei ole 

kiinnostunut luokkakavereiden harrastuksista. 

Liikunnan tuottaminen 

Keksii kavereiden kanssa leikkejä. On saanut kavereilta tietoa uusista harrastuksista. 

Kokee ympäröivän luonnon tarjoavan mahdollisuuksia omaehtoiseen liikkumiseen. 

Koulussa ei ole saanut tietoa uusista harrastuksista. 

Sportisointi 

Ei omista fanituotteita. On tietoinen fanituotteista keräilykorttien merkityksistä, mutta ei 

itse kerää. Käyttää vain vähän urheiluvaatteita, eikä tunne juurikaan urheilubrändejä. Ei 

tunne juuri lainkaan urheilujoukkueiden logoja, eikä ole tietoinen niiden merkityksistä. 
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5.2 Tasapainoinen palloilija 

Omakohtainen liikunta 

Harrastaa säännöllisesti omaehtoista liikuntaa ulkona leikkimällä ja pelaamalla pihapelejä 

kavereiden kanssa. On edeltävänä viikonloppuna pelannut isän ja kaverin kanssa 

jalkapalloa sekä leikkinyt lipunryöstöä kaverien kanssa. Kesäisin käy isän kanssa 

säännöllisesti pelaamassa jalkapalloa. Ulkoiluttaa koiraa viidesti viikossa noin 2 tuntia 

kerralla. Harrastaa organisoituna liikuntana jalkapalloa kolme kertaa viikossa. Kesällä käy 

harjoituksissa neljä kertaa viikossa. On harrastanut aiemmin sählyä, jonka lopetti, koska ei 

pitänyt siitä. Ei haaveile urheilusta ammattina, mutta kokee sen kuuluvan elämään 

tulevaisuudessakin. Kulkee kilometrin mittaisen koulumatkan joko pyörällä tai kävellen. 

Koulussa välitunneilla pelaa jalkapalloa oman luokan poikien kanssa. Kesällä on välillä 

leikkinyt myös konkkaa. Pitää koululiikuntaa monipuolisena ja tarpeellisena. Kokee 

koululiikunnan mieleiseksi ja arvostaa sitä teknisen työn ohella eniten. Liikuntatunneilla 

kokee mielekkääksi jalkapallon pelaamisen, jonka kokee tukevan myös harrastustaan. 

Kokee oppineensa koululiikunnassa uusia taitoja, joista osaa nimetä kaksi taitoa. 

Omaehtoiseen liikuntaan ei ole kokenut saaneensa uutta koulusta. On saanut huomiota 

opettajilta harrastuksiaan kohtaan. On itse osoittanut mielenkiintoa opettajan omaehtoista 

liikuntaa kohtaan. Koulussa toimii innokkaasti toiminnallisuutta vaativissa tehtävissä. 

Penkkiurheilu 

Seuraa urheilua televisiosta lähes päivittäin. Käyttää aikaa seuraamiseen alle kaksi tuntia 

kerralla. On edeltävänä päivänä katsonut jalkapallo-ottelun television maksulliselta 

kanavalta. Otteluiden lisäksi seuraa niiden tuloksia. Käy seuraamassa pelejä paikan päällä. 

Pitää urheilun seuraamisesta ja kokee sen innostavan omakohtaiseen liikuntaan. Seuraa 

urheilua oppiakseen lajista lisää. Tuntee urheilijoita ikäisistään ja vanhempien lähipiiristä. 

Ajattelee urheilijoiden olevan varakkaita ja luonteeltaan kohteliaita. Ymmärtää jalkapallon 

selostuksissa käytettävää kieltä. Keskustelee koulussa jalkapallo-otteluiden sisällöstä. Ei 

koe voivansa keskustella kaikkien luokkakavereiden kanssa urheilusta. On seurannut 

koulussa muiden oppilaiden pelejä. Lisäksi on seurannut televisiosta olympialaisia. 

Liikunnan tuottaminen 

Ehdottaa vastavuoroisesti kavereille leikkejä sekä pihapelejä. Pelien ja leikkien 
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järjestämisestä sovitaan puhelimitse. Osaa nimetä useamman leikin ja kuvailla niiden 

ulkoisen muodon. On oppinut leikit kavereilta, eikä koe itse keksivänsä uusia leikkejä. 

Kokee ettei ole saanut koulusta tietoa uusista leikeistä tai innostusta uusiin harrastuksiin. 

On itse korjannut pelivälineitä koulussa, jolloin välituntipelit ovat mahdollistuneet. On 

toiminut välitunnilla jalkapallopelin tuomarina.  

Sportisointi 

Omistaa fanituotteina jääkiekkoilijoiden ja jalkapalloilijoiden pelipaitoja. Käyttää 

pelipaitoja käydessään seuraamassa ottelua paikan päältä. Liittää fanituotteiden 

merkityksen urheilun seuraamiseen. Käyttää urheiluvaatteita ja osallistuu itse niiden 

hankintaan. Pitää urheiluvaatteista ja liittää niiden merkityksen käytännöllisyyteen. 

Valmisti itse keräilykortteja koulussa. Yritti rajoittaa valmistamisen vain osalle oppilaista. 

Vaihtaa jalkapallon keräilykortteja välituntisin koulukavereiden kanssa. 

5.3 Sisäpiirin kiekkoilija 

Omakohtainen liikunta 

Harrastaa organisoituna liikuntana jääkiekkoa. Käy harjoituksissa ja peleissä kuutena tai 

seitsemänä päivänä viikossa. Osallistuu myös vapaaehtoisiin harjoituksiin. Arvostaa 

jääkiekkoa tärkeäksi elämässään. Arvostaa jääkiekossa onnistumisia ja on asettanut sekä 

lyhyen että pitkän aikavälin tavoitteita. Harjoittelee tavoitteellisesti pyrkimällä tekemään 

aina parhaansa. Haaveilee jääkiekosta ammattina. Arvioi jääkiekon pelaamisen olevan 

yksitoikkoinen ammatti, mutta motivaation riittävän, mikäli oikeasti pitää tekemästään. 

Harrastaa jääkiekon oheisharjoituksina telinevoimistelua. On harrastanut organisoituna 

liikuntana jalkapalloa, jonka joutui lopettamaan harjoitusten mennessä jääkiekon kanssa 

päällekkäin. Harjoittelee omaehtoisena liikuntana jääkiekkovalmentajan ohjeistamia 

oheisharjoitteita. Kesällä harjoittelee omaehtoisesti 1-2 tuntia päivässä. Harrastaa 

omaehtoisena liikuntana kavereiden kanssa talvella jääkiekon laukomista ja kesäisin 

trampoliinilla hyppimistä. Arvostaa omaehtoisesti kulkemista. Kulkee harjoituksiin 

omaehtoisesti pyörällä, jos ei tarvitse kuljettaa varusteita. Koulussa pelaa välituntisin 

jalkapalloa, talvella luistelee tai pelaa jääpelejä. Kokee välineellistyneen liikunnan 

rajoittavan liikkumista. On välitunneilla passiivinen jalkapallomaalien puuttuessa. 

Arvostaa koululiikunnassa lajien monipuolisuutta. Pitää liikuntatunneissa sisäjalkapallosta 
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ja telinevoimistelusta. Omaa mukavia koululiikuntamuistoja voitetuista luokkien välisistä 

jalkapallopeleistä. Ikävinä muistoina kokee peleissä koetut tappiot. 

Penkkiurheilu 

Seuraa jääkiekkoa televisiosta ja paikan päältä. Käy paikan päällä seuraamassa miesten ja 

kahden eri juniorijoukkueen pelejä. Käy seuraamassa pelejä isän sekä kavereiden kanssa. 

Omaa realistisen käsityksen ammattiurheilijan elämästä. Pelaa pelikonsolilla verkossa 

joukkuekavereiden kanssa urheilupelejä. Arvioi käyttävänsä aikaa pelaamiseen puoli tuntia 

viikossa. Keskustelee koulussa jääkiekosta jääkiekkoa harrastavan kaverin kanssa. 

Koulussa seuraa liikuntaa liikuntatunneilla. Välitunneilla on seurannut toisten oppilaiden 

pelejä, jos ei ole itse pelannut. On seurannut koulussa televisiosta olympialaisia. 

Liikunnan tuottaminen 

Ehdottaa kavereille vapaa-ajan viettoon liikunnallista tekemistä. Tekee itselleen 

harjoituksia jääkiekosta saatujen ohjeiden avulla. On keksinyt venyttelyliikkeitä itselleen. 

Järjestää itselleen harjoituksia liikuntavälineitä hyödyntäen. Jääkiekon kautta saanut tietoa 

telinevoimistelusta, johon ottanut osaa. Näkee harjoituksiin kulkemisen polkupyörällä 

vaihtoehtona, mikäli ei olisi varusteita kuljetettavana. Arvostaa omaehtoisesti kulkemista. 

Koulusta ei ole saanut tietoa harrastuksista, joita olisi innostunut kokeilemaan. On saanut 

koulussa tietoa koulun kerhoista. On osallistunut koulussa välituntiohjaajakoulutukseen. 

On järjestänyt omalle luokalle välitunnilla hippaleikkejä. Osaa kuvailla nimeämänsä leikin 

säännöt. Kokee koulun vastapainona urheilulle. Koulussa omaehtoinen liikkuminen on 

sitoutunut vahvasti liikuntavälineisiin ja liikuntaolosuhteisiin. On miettinyt uraa 

liikunnanohjaamisen parissa, mikäli haave jääkiekkoilijan ammatista ei toteudu. On 

tietoinen liikunnanopettajakoulutuksesta Jyväskylässä. 

Sportisointi 

Ei omista fanituotteita, eikä ole kiinnostunut niistä. Kokee fanituotteiden liittyvän urheilun 

seuraamiseen. Pukeutuu joukkueen edustusvaatteisiin ja kokee ne käytännöllisiksi. Tuntee 

urheiluvaatemerkkejä, joita itse käyttää. On joukkueen kautta saanut vaatteita kolme eri 

yläosaa sekä niihin alaosat. 
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5.4 Haaveileva futari 

Omakohtainen liikunta 

Harrastaa organisoituna liikuntana jalkapalloa kaksi kertaa viikossa. Kesällä käy 

harjoituksissa kolme kertaa viikossa. On aloittanut jalkapallon siskojen harrastusta 

seuraamalla. Kesäisin harrastaa organisoituna liikuntana maastopyöräilyä isän vetämässä 

seurassa. On harrastanut aiemmin organisoituna liikuntana pesäpalloa, uintia ja judoa. On 

aloittanut uinnin harrastamisen vanhempien ehdotuksesta ja lopettanut sen omasta 

päätöksestä. Suhtautuu jalkapallon harrastamiseen tavoitteellisesti. On harrastuksen kautta 

matkaillut pelimatkalla ulkomailla. Tekee omaehtoisesti jalkapalloharrastusta tukevia 

lihaskuntoliikkeitä. Omaehtoisena liikuntana harrastaa naapureiden kanssa katusählyä, 

jalkapalloa, kiipeilyä ja parkouria. Omaehtoisessa liikunnassa keskittyy urheilulajeihin, 

eikä juurikaan leikkeihin. Arvostaa harrastuksia tärkeänä osana elämää. Haaveilee 

jalkapalloilijan ammatista. Arvioi ammatin olevan raskasta, mutta uskoo innostuksen 

auttavan jaksamiseen. Osaa kuvailla ominaisuuksiaan jalkapalloilijana. Kulkee kouluun 

pääsääntöisesti polkupyörällä 2,2 kilometrin matkan. Pitää koululiikunnasta ja erityisesti 

pallopeleistä ja kaupunkitaistelusta. Kokee koululiikunnan eroavan harrastuksista 

harjoitusten vaikeustasolta ja intensiteetiltä. On saanut koululiikunnasta innostusta, josta 

mainitsee koripallon esimerkkinä. Hyvänä koululiikuntamuistona pitää joulumatkustusta ja 

pesäpallon pelaamista. Ikävänä muistona pitää tunnilla sattunutta tapaturmaa. Arvostaa 

liikuntaa oppiaineena kolmen tärkeimmän joukossa. Pitää liikunnasta, koska se tuottaa 

iloa. Kokee liikunnan olevan määrältään riittävää koulussa ja ajattelee sen lisäämisen 

vievän tilaa muilta oppiaineilta. Kokee välituntien pihapelit tärkeänä ja suhtautuu niihin 

muita luokkakavereita vakavammin. Pelaa välituntisin enimmäkseen jalkapalloa oman 

luokan kesken. Pallopelien lisäksi kiikkuu välituntisin. 

Penkkiurheilu 

Seuraa televisiosta urheilua. Seuraa televisiosta pääosin pallopelejä ja talviurheilua. Seuraa 

pelien lisäksi otteluiden tuloksia. On edeltävänä päivänä seurannut hiihtoa ja 

salibandyottelua useamman tunnin ajan. Käy isovanhemman luona seuraamassa pelejä 

maksullisilta kanavilta. Paikan päälä käy seuraamassa siskojen pelejä. Seuraa lisäksi 

urheiluun liittyvää statistiikkaa mm. keräilykorteista. Arvostaa urheilun seuraamista ja 

kokee sen innostavan omakohtaiseen liikkumiseen. Pitää jalkapalloilijoita esikuvinaan, 
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joista mainitsee kaksi pelaajaa nimeltä. Osaa kuvailla esikuviensa pelityylejä, ja miten ne 

ovat ajan myötä muuttuneet. Pelaa kahdesti viikossa pelipäivinä urheilupelejä 

pelikonsolilla luokkakavereiden kanssa. Arvostaa urheilua, mutta ei pidä pelikonsoleilla 

pelaamista tärkeänä. Keskustelee koulussa otteluiden lopputuloksista, maaleista ja 

konsolipeleistä. Kokee otteluista keskustelemisen innostavan seuraamaan urheilua. Kokee, 

että oman luokan tyttöjä ei kiinnosta keskustella jalkapallosta. Pojista mainitsee nimeltä 

kaksi, joiden kanssa erityisesti keskustelee. On tänään koulumatkalla jutellut 

konsolipeleistä. Koulussa seuraa muiden oppilaiden pelejä koulujen välisissä ja sisäisissä 

ottelusarjoissa. Välituntisin ei seuraa muiden oppilaiden pelejä, vaan keskittyy itse 

pelaamaan. 

Liikunnan tuottaminen 

Kokee haastavaksi keksiä itselleen omaehtoista liikkumista. Kokee eri urheilulajien 

mahdollistavan omaehtoisen liikkumiseen. Leikkejä ei sen sijaan juurikaan pidä 

mahdollisuuksina. On kaverilta saanut opetusta koripallon pelaamisesta. On valmentajan 

ohjeiden avulla tehnyt omaehtoisesti lihaskuntoharjoitteita. Ei koe saaneensa koulussa 

tietoa uusista harrastuksista eikä leikeistä. Kokee koululiikunnan valinnan 

mahdollisuuksien liittyvän opettajan ehdottamiin vaihtoehtoihin. Kokee liikuntavälineiden 

kunnon rajoittavan koulussa omaehtoista liikkumista.  

Sportisointi 

Omistaa kolme jalkapallon fanipaitaa, jotka ovat esikuvien pelipaitoja. Kokee fanipaitojen 

avulla samaistumisen tunteita. Lisäksi kokee fanipaitojen osoittavan, että seuraa urheilua. 

Kerää fanituotteina jalkapallon keräilykortteja. On hyödyntänyt keräilykortteja 

mobiilipelien pelaamiseen. Käyttää urheiluvaatteita ja on saanut niitä kaveriltaan. Kokee 

urheiluvaatteet käytännöllisenä. On käyttänyt fanipaitaa koulun naamiaisissa ja saanut 

palautetta, että näyttää kyseiseltä pelaajalta, vaikka itse ei kokenut näyttävänsä. Tuo 

kouluun mukanaan jalkapallon keräilykortteja ja vaihtaa niitä välituntisin koulukavereiden 

kanssa. On valmistanut itse koulussa keräilykortteja luokkakavereiden kanssa. On 

kiinnittänyt huomiota koulussa 3D-tulostimella tehtyyn jääkiekon fanituotteeseen. 

5.5 Yleispätevä moniottelija 

Omakohtainen liikunta 
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Arkisin harrastaa säännöllisesti omaehtoista liikuntaa leikkimällä ulkona kavereiden ja 

veljen kanssa. Ulkoilee myös viikonloppuisin, mutta ei niin paljon kuin arkena. Ulkoillessa 

leikkivät pääsääntöisesti itse keksimiään pelejä. Kesäisin leikit liittyvät jalkapallon 

pelaamiseen ja trampoliinilla hyppimiseen. Talvella leikit liittyvät jääkiekon pelaamiseen, 

mäenlaskuun ja lasketteluun. Harrastaa organisoituna liikuntana jääkiekkoa ja uintia. 

Jääkiekossa harjoitukset pidetään kerran viikossa ja uinnissa neljä kertaa viikossa. Kokee 

harrastukset merkittävinä asioina elämässään. Pitää erityisesti uimisesta, jota harrastanut 

kaksi vuotta. Kulkee kahden kilometrin koulumatkansa pääsääntöisesti polkupyörällä. 

Pitää koululiikunnasta, mutta ei kaikista lajeista. Koululiikunnassa pitää jalkapallosta ja 

kaupunkitaistelusta. Koululiikunnassa ei pidä telinevoimistelusta, lentopallosta eikä 

koripallosta. Pitää myös muilla oppitunneilla kuin liikuntatunneilla tapahtuvasta 

liikunnasta. Muistaa erityisesti biologian tunnin, jolloin liikkuivat luonnossa kuvaamassa. 

Koulussa pelaa välitunneilla omaehtoisesti kesällä jalkapalloa ja talvella jääpelejä. Pelaa 

yhdessä oman luokan poikien kanssa. On innokas toimimaan koulussa vapaaehtoisesti 

toiminnallisuutta vaativissa tehtävissä. 

Penkkiurheilu 

Seuraa urheilua televisiosta päivittäin. Seuraa erityisesti jalkapalloa, jääkiekkoa, hiihtoa ja 

mäkihyppyä. Käy seuraamassa jääkiekko-otteluita paikan päällä. Kokee seuraamisen 

jännittävänä. Pelaa pelikonsolilla urheilupelejä päivittäin. Omistaa urheilijoiden 

keräilykortteja, joita hyödyntää pelikonsolilla urheilupelien pelaamiseen. On perillä 

jääkiekon pelisanastosta. Osaa luetella useita urheilijoita nimeltä ja tietää heistä 

taustatietoja, kuten iän ja edustaman joukkueen. Tietää tilastotietoa urheilijoiden 

suorituksista ja osaa kuvailla heidän pelitapaansa. Pitää urheilijoita esikuvinaan. On 

seurannut kuolussa urheilua televisiosta olympialaisten aikaan. On seurannut turnauksissa 

toisten oppilaiden pelejä koulussa. Keskustelee koulussa oman luokan poikien kanssa 

urheilusta ja erityisesti joukkuepeleistä. Keskustelee koulussa peleihin liittyvästä 

statistiikasta ja urheilijoiden pelihistoriasta. 

Liikunnan tuottaminen 

Toimii organisoidussa liikunnassa uinnin ohjaajana veljen ryhmässä. Ohjaa kerran viikossa 

ja pitää ohjaamisesta. Keksii itselleen ja kavereilleen uusia ulkona leikittäviä pelejä, joita 

pääsääntöisesti leikkivät omaehtoisesti liikkuessa. Osaa kuvailla itse keksimien leikkien 
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ulkoista muotoa. Kokee harrastusten suhteen olevan vaihtoehtoja, mutta ei osaa nimetä 

uusia mielekkäitä harrastuksia. Kokee koululiikunnan lisäävän tietoa uusista lajeista, mutta 

ei ole saanut koulusta vinkkejä harrastuksiin. On koulussa oppinut uusia leikkejä, joista 

osaa mainita yhden nimeltä. On järjestänyt koulussa liikuntakilpailun luokkakavereille. On 

koulussa itse korjannut pelivälineitä, jolloin välituntipelit ovat mahdollistuneet. On 

käyttänyt koulun siivousvälineitä pelivälineinä. Löytää liikunnallisia vaihtoehtoja koulusta, 

vaikka virallinen ohjeistus ei siihen kannustaisi.  

Sportisointi 

Omistaa jalkapallon ja jääkiekon fanituotteita. Käyttää fanipaitoja harjoituksissa, koulussa 

ja vapaa-ajalla. On saanut huomiota pelipaitojen avulla. Kerää fanituotteina keräilykortteja. 

Kerää keräilykortteja niiden arvon vuoksi ja lisäksi hyödyntää niitä tietokonepeleissä. 

Kokee fanituotteiden liittyvän urheilun seuraamiseen. Käyttää urheiluun suunniteltuja 

vaatteita ja osaa nimetä useita urheiluvaatemerkkejä. Tuntee vaatteiden teknisiä 

ominaisuuksia, kuten sateenpitävyys ja hyödynsi tietämystä koulussa. Tuo kouluun 

mukanaan jalkapallon keräilykortteja ja vaihtaa niitä välituntisin koulukavereiden kanssa. 

On valmistanut koulussa keräilykortteja ja yrittänyt rajoittaa korttien valmistamisen vain 

osalle oppilaista. On yrittänyt tuoda keräilykortteja luokan pikkujoulujen joululahjaksi 

luokan yhteisen sopimuksen vastaisesti. 

5.6 Yhteenveto 

Yhteenvetona ensimmäiseen tutkimuskysymykseen voin todeta tutkittavien 

liikuntasuhteissa ilmenneen merkittäviä eroavaisuuksia joka osa-alueella. Liikuntasuhteen 

taustalla vaikuttavat merkitykset vastaavat kattavasti Lehmuskallion (2007) sekä Kosken ja 

Tähtisen (2005) tutkimusten merkitysulottuvuuksia. Liikunta oli tutkittavieni mielestä 

pääasiassa hauskaa ja monipuolista. Liikunnan kautta tavattiin kavereita ja saatiin uusia 

kokemuksia. Yhdessä perheen kanssa liikkuminen koettiin tärkeäksi ja sitä ilmeni jokaisen 

tutkittavan kohdalla. Myös leikki, fyysisyys, kilpailu, lajimerkitykset ja kunnon 

kohottaminen esiintyivät aineistossa. Sen sijaan extreme ja itsetutkiskelu jäivät 

tutkimuksessani kokonaan vaille huomiota. (Koski & Tähtinen 2005; Lehmuskallio 2007.) 

Zacheuksen (2009) mukaan suomalaisten nuoruuden liikunnassa on ollut neljä tärkeää 

merkityskokonaisuutta läpi sukupolvien. Nämä ovat sosiaalisuus, terveys, rentoutuminen ja 

fyysisyys. (Zacheus 2009.) Kaikki merkityskokonaisuudet ovat havaittavissa 
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tutkimuksessani. Rentoutuminen esiintyy tuloksissani tasapainona koulun ja harrastusten 

välillä. Sosiaalisuus esiintyy merkityskokonaisuuksista selkeimmin. Sen sijaan terveys ja 

fyysisyys ilmenevät vain vähäisinä sivuhuomautuksina. 

Saaranen-Kauppinen et al. (2011) tutkimuksen mukaan liikuntaan liittyviin valintoihin 

vaikutti merkittävästi sosiaaliset suhteet. Päätökset nähtiin tehtävän suhteessa muihin 

ihmisiin ja osana elämän kokonaisuutta. (Saaranen-Kauppinen et al. 2011.) 

Tutkimuksessani ei tarkasteltu liikuntasuhteen rakentumista, mutta viitteitä siitä oli 

havaittavissa. Tutkimuksessani sosiaalisista suhteista perhe nähtiin merkittävänä 

vaikuttajana harrastusten aloittamiseen. Harrastusta ei lopetettu, mikäli harrastuksissa 

syntyi uusia kaverisuhteita. Tutkimuksessani kävi myös ilmi, että liikuntasuhteiden 

samankaltaisuus koulukavereiden välillä syvensi liikuntasuhdetta. Toisaalta myös 

harrastusten kautta syntyneet kaverisuhteet näyttivät tiiviimmiltä, mitä syvemmällä 

liikuntasuhteessa oltiin. Tutkimuksessani sivuttiin liikunnan lopettamispäätöksiä, mutta 

niissä ei todettu yhteyttä sosiaalisiin suhteisiin. Päätökset liittyivät arjen ajankäyttöön ja 

erityisesti harrastusten päällekkäisyyksiin. Myös Haanpää, af Ursin ja Matarma (2012) 

ovat tutkimuksessaan todenneet ajankäytön olevan yleisin syy harrastuksen lopettamiseen. 

Zacheus (2009) nimeää 1980-luvulla syntyneen ikäluokan eriytyneen liikuntakulttuurin 

sukupolveksi. Tämän sukupolven elämässä liikuntalajit, liikuntavälineet, seurat sekä 

penkkiurheilulajit ovat määriltään kasvaneet aiempiin verrattuna ja monipuolistaneet 

liikuntakulttuuria. Tämän sukupolven liikuntapaikat ovat lisäksi monipuolistuneet. 

Kilpaurheilu on eriytynyt selkeästi muusta liikunnasta. Sportisoinnin osalta liikunnan 

käsitteet ovat ulottuneet koskemaan myös sellaisia asioita, joita aiemmin ei pidetty 

liikuntana. Eriytyminen on tapahtunut liikuntasuhteen kaikkien neljän osa-alueen taholta. 

Tämä liikuntapaikkojen, liikunta- ja penkkiurheilulajien sekä liikuntatuotteiden 

monimuotoisuus näkyy sukupolven keskeisissä liikuntakokemuksissa. (Zacheus 2009, 270-

271.) Aineistossani ei tule ilmi omakohtaisen liikunnan liikuntalajien monipuolistumista, 

vaan tutkittavien harrastamat lajit ovat jo vakiintuneita liikuntakulttuurissamme. Näiden 

lajien osalta tulokset tukevat aiempia tuloksia, joissa jalkapallo, jääkiekko, salibandy, uinti 

ja pyöräily näyttäytyvät suosituimpina lasten ja nuorten harrastamina lajeina (Haanpää, af 

Ursin & Matarma 2012, 17; Kansallinen liikuntatutkimus 2010, 8).  

Penkkiurheilussa tapahtunut muutos näkyy aineistossani selkeästi perinteisten yksilölajien 

hiihdon ja yleisurheilun jäädessä moottoriurheilun, jalkapallon ja jääkiekon jalkoihin 
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(Zacheus 2009). Ainoastaan Yleispätevä moniottelija kertoo seuraavansa hiihtoa, jääkiekon 

ja jalkapallon seuraamisen ollessa yleistä neljän muun tutkittavan kohdalla. Penkkiurheilua 

seurattiin erilaisten medioiden kautta. Aiempien tutkimusten mukaan erilaiset mediat 

vievät valtaosan lasten ja nuorten vapaa-ajasta (Haanpää, af Ursin & Matarma 2012, 17). 

Penkkiurheilu ei ollut kuitenkaan tutkimuksessani selittävä tekijä median seuraamiselle. 

Myös Ulkopiirin luontoliikkuja vietti aikaa viihdemedian parissa, vaikka ei seurannut 

urheilua.  

Urheiluun liittyvän kuluttamisen kasvu näkyi tutkimuksessani kaikkien tutkittavien 

käyttäessä urheiluvaatteita (Zacheus 2009). Lisäksi kolme tutkittavista kertoi omistavansa 

urheilun fanituotteita. Sportisointiin sisältyvän liikunnan kuluttamisen osalta myös 

Lehmuskallion (2007) tulokset olivat yhteneviä tutkimukseni suhteen, jossa 

kulutusvalinnat perustuivat järkeviin merkityksiin. Lehmuskallion mukaan lapset 

edellyttävät varusteilta ja välineiltä käytännöllisyyttä, ja samaistumiseen liittyvät 

merkitykset koetaan vähäisinä. (Lehmuskallio 2007.) Tuloksissani samaistumisen merkitys 

nousi esiin Haaveilevan futarin, Tasapainoisen palloilijan ja Yleispätevän moniottelijan 

osalta. Sen sijaan kaikki tutkittavat kokivat merkitysten liittyvän käytännöllisyyteen. 

Lehmuskallion mukaan pinnallisten merkitysten saama vähäinen huomio kertoo siitä, ettei 

lajien muodikkuudella ole juurikaan merkitystä osallistumiselle (Lehmuskallio 2007). 

Tämä käy ilmi myös aineistostani, jossa muodikkuutta tai suosiota vähätellään.  

Zacheuksen (2009) tutkimuksessa oli havaittavissa trendi, jossa arkiliikunta omakohtaisen 

liikunnan osana on vähentynyt, rakennetuissa liikuntapaikoissa liikkuminen on yleistynyt 

ja samalla liikunta on välineellistynyt. Tutkimukseni kaikki haastateltavat kertoivat 

harrastavansa liikuntaa pääasiassa rakennetuilla liikuntapaikoilla. Liikuntavälineet 

esiintyivät vahvasti liikuntaan liittyvinä. Välineellistyminen oli yhteydessä tutkittavien 

liikuntasuhteeseen, jolloin välinesidonnaisuus vahvistui liikuntasuhteen syvetessä. 

Arkiliikuntaa tapahtui edelleen, mutta usein arki koettiin liikunnan kannalta 

ongelmalliseksi. Tämä näkyi erityisesti siinä, että tutkittavien liikunnan tuottaminen oli 

vähäistä. Kansallisen liikuntatutkimuksen (2010) mukaan trendi näkyy omaehtoisen 

liikunnan vähenemisenä ja organisoidun liikunnan kasvuna. Tulokseni tukevat tätä 

käsitystä. Yhteenvetona totean lapsien edelleen leikkivän ja pelaavan pihalla, mutta 

pääosin liikkuminen tapahtuu määrättyinä aikoina ja tiettyjen lajien harjoitteluna. 

(Kansallinen liikuntatutkimus 2010, 6.) Tutkimuksessani kaikki tutkittavat osallistuivat 

viikon aikana vähintään kerran organisoidun liikunnan harjoituksiin. Tulos tukee 



59 

 

 

Haanpään, af Ursinin ja Matarman (2012) tulosta, jonka mukaan kuudesluokkalaisista 

suurin osa harrasti liikuntaa ohjatusti vähintään kerran viikossa.  

Liimakan, Jallinojan ja Hankosen (2013) tutkimuksessa nuoret jaoteltiin liikuntasuhteensa 

perusteella kolmeen eri liikuntasuhdekategoriaan: tavoitteellisiin urheiluseuraliikkujiin, 

omatoimiliikkujiin sekä hengailijoihin. Jako ei suoraan sovellu vertailtavaksi tutkimukseni 

kanssa. Tähän vaikuttaa liikuntasuhteen muuttuminen iän myötä. Muutokseen vaikuttaa 

yleisesti tunnustettu drop out- ilmiö, jota tutkittavani eivät ole vielä kohdanneet. 

Esimerkiksi WHO:n koululaisliikuntatutkimuksessa 11-vuotiaista pojista terveyden 

kannalta riittävästi liikkui 48% ja 15-vuotiaista enää 15% (Currie et al. 2008). Liimakka, 

Jallinoja ja Hankonen (2013) tuovat esiin liikuntasuhteen muutoksen tutkittavillaan. 

Kaikilla tutkittavilla, joilla liikunta oli vähentynyt, muutos oli johtunut siirtymisestä pois 

organisoidun liikunnan parista. Tällä on merkitystä siihen, että aineistostani ei erottaudu 

hengailijoiden ja omatoimiliikkujien ryhmään kuuluvia. Hengailijat esimerkiksi viettävät 

lähes koko vapaa-aikansa kavereiden kanssa oleiluun. Hengailija ei ole liikunnan 

vastainen, mutta korvaa liikkumisen itselleen merkityksellisemmällä toiminnalla, eli 

hengaamisella. (Liimakka, Jallinoja & Hankonen 2013.) Myös Kauravaara (2013) on 

tutkimuksessaan tuonut ilmi liikunnan olevan merkitykseltään toissijainen vähän liikkuvien 

nuorten miesten keskuudessa. Tutkittavistani kaikki Sisäpiirin kiekkoilijaa lukuun 

ottamatta käyttävät säännöllisesti aikaansa hengailuun, etenkin tietokonepelejä pelatessa. 

Sen sijaan tutkittavani kokevat sosiaalisten suhteiden lisäävän heidän liikkumistaan ja 

vähentävän yksin ollessa tapahtuvaa oleilua. Heille kavereiden kanssa yhdessäolo liittyy 

ensisijaisesti liikkumiseen. Selkeimmin Liimakan, Jallinojan ja Hankosen (2013) 

tutkimuksen kategoriointi soveltuu yhteen tutkimukseni kanssa tavoitteellisen 

urheiluseuraliikkujan osalta. Tavoitteellisen urheiluseuraliikkujan arki on urheiluseuran 

aikatauluttamaa ja liike on urheiluseuran organisoimaa. Hänelle liikunta on merkittävämpi 

kuin harrastus ja sitä voidaan kuvata elämäntapana. Tutkittavistani luonnehdinta sopii 

erityisen hyvin kuvaamaan Sisäpiirin kiekkoilijaa. 

Zacheus (2009) on laatinut tutkimustuloksiensa pohjalta sukupolvien ideaalityypit. 

Tutkittavieni kohdalla sukupolvi on vaihtunut, mutta eriytyneen liikuntakulttuurin 

sukupolven ideaalityyppi soveltuu edelleen kuvaamaan tutkittavistani Tasapainoista 

palloilijaa, Haaveilevaa futaria sekä Yleispätevää moniottelijaa. Näiden tutkittavien 

muodostama kokonaisuus edustaa myös tutkimuksessani eräänlaista ideaalia, kuten 

myöhemmin tutkimuksen pohdinnassa tuon ilmi. Zacheuksen (2009) mukaan 1980-luvulla 
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syntynyt ideaalityyppi on kasvanut tavaroiden ja median runsauden keskellä. Hän on 

aloittanut harrastukset jo hyvin nuorena ja niihin on kuljettu pääsääntöisesti vanhempien 

kuljettamana. Ideaalityyppi on harrastanut liikuntaa kaupallisten yritysten ylläpitämillä 

liikuntapaikoilla ja valmistetuilla liikuntapaikoilla. Mukavuuden halu näyttäytyi myös 

hikisen hiihdon unohtuessa muodikkaan lumilautailun tieltä. Hiihdon lisäksi perinteinen 

yleisurheilu haudattiin nuorten lajivalikoimasta, joiden tilalle valittiin harrastus jääkiekon 

tai jalkapallon parista. Urheilu nähtiinkin enemmän sosiaalisena toimintana kuin 

yksinäisenä puurtamisena. Liikunnan ja urheilun sosiaalisuus ulottui myös niihin liittyvään 

kuluttamiseen. Urheiluvälineiden ja -vaatteiden merkkien merkitykset nousivat tärkeiksi. 

(Zacheus 2009, 346-347.) 
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6 Tulokset: koulun toimintakulttuurin merkitykset liikuntasuhteeseen 

Tässä luvussa käsittelen tutkimuksen toista tutkimuskysymystä: minkälainen merkitys 

koulun toimintakulttuurilla on tutkittavien liikuntasuhteelle? Esitän tulokset virallisen 

koulun, informaalin koulun sekä fyysisen koulun osalta omana kappaleenaan. Lopuksi 

nostan yhteenvedossa esiin tuloksien kannalta keskeisiä asioita. Esittelen tulokset aineiston 

sekä siitä tehdyn tulkinnan välisenä vuoropuheluna. Aineistosta tuodut haastattelut ja 

havainnot olen erottanut tekstistä kursivoiden. Haastatteluaineistoissa käytän haastatelluista 

seuraavanlaisia lyhenteitä: 

YM = Yleispätevä moniottelija  SK = Sisäpiirin kiekkoilija  

UL = Ulkopiirin luontoliikkuja HF =Haaveileva futari 

TP = Tasapainoinen palloilija H = Haastattelija 

 

Aloitan tulokset esittelemällä, miten koulu kokonaisuudessaan ilmenee osana 

haastateltavien elämää. Pyysin haastateltavia kuvailemaan heidän tavanomaista 

arkipäiväänsä. Koulu kuuluu luonnollisena osana jokaisen haastateltavan arkipäivään, eikä 

se herätä suuria tunteita. Koulua kuvataankin pääosin kouluun saapumisen ja lähtemisen 

osalta. Haastateltavien arkipäivät muodostuvat koulun, vapaa-ajan ja levon 

kolminaisuudesta joiden väleissä syödään. Haastateltavista ainoastaan Ulkopiirin 

luontoliikkuja nostaa koulun sisältöä esiin mainitsemalla merkityksellisinä asioina kaverit. 

Tasapainoiselle palloilijalle, Ulkopiirin luontoliikkujalle ja Yleispätevälle moniottelijalle 

elämässä tärkeinä asioina ilmenevät harrastukset, kaverit ja perhe. Koulu ei erottaudu 

heille merkittävänä asiana, vaan luonnollisena osana elämän kokonaisuutta. Koulu on 

heille yksi paikka muiden joukossa, jossa heille tapahtuu merkityksellisiä asioita, kuten 

yhdessäoloa kavereiden kanssa tai jalkapallon pelaamista välitunnilla. Koulussa ollaan 

myös erillään perheestä, joka voi korostaa sen merkityksellisyyttä. Haastateltavien 

päivärytmeissä eroja ilmenee erityisesti vapaa-ajan sisällön ja sen organisoitumisen 

suhteen.  

YM: Syön aamupalan ja lähen kouluun. Sit koulun jälkeen meen kotiin yleensä ja sit syön 

välipalaa yleensä. Sit teen läksyt, jos on läksyjä. Sit ehkä meen ulos tai pellaan tai sit 

toisinpäin. Sit vietän illalla jotakin ennen nukkumaan menoa. 
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UL: Aamulla ku heräsin, niin söin aamupallaa. Sitten siinä ehti jonkin aikaa vapaa-aikaa 

ja lähin kouluun. Koulussa oon sitten välitunnilla kavereitten kanssa. Kotona sitten tulee 

isoveli kylään ja saatan ehkä pelata sen kanssa sitten Minecraftia. 

 

TP: Teen läksyt ja ulkoilutan koiraa. Sitten mä yleensä alan kattoo telkkaria. 

 

SK: No mä heräsin siinä puoli kaheksalta, söin aamupalan ja lähin kouluun. Koulun 

jälkeen meen iskän työpaikalle syömään. Sieltä sitten kotia ja siinä on pari tuntia aikaa 

tehä läksyt ja lähtee reeneihin. Reenien jälkeen kotia ja nukkumaan. 

 

Sisäpiirin kiekkoilijalle ja haaveilevalle futarille koulu ja harrastus näyttäytyvät muita 

haastateltavia selkeämmin erillisinä maailmoina, jotka luovat toisilleen tasapainoa. 

Sisäpiirin kiekkoilija kuvaa unohtavansa toisen maailman siirtyessään toiseen kulttuuriseen 

maailmaan. Sisäpiirin kiekkoilija arvottaa puheessaan harrastuksen virallisen koulun 

edelle. Tämä näkyy useissa pienissä puheen painotuksissa. Selkeimmin tämä ilmenee, kun 

sisäpiirin kiekkoilija kertoo urheilun olevan ensisijainen tavoite tulevaisuuden suhteen ja 

kokee koulun toissijaisena vaihtoehtona. Myös Haaveileva futari kokee harrastuksen 

merkittävänä asiana elämässä ja hän kertoo haaveilevansa jalkapalloammattilaisuudesta. 

Haaveileva futari kokee Sisäpiirin kiekkoilijan tavoin koulun tuovan vaihtelua ja 

tasapainoa harrastukselle. Haaveileva futari ei koe koulun ja harrastuksen välistä maailmaa 

yhtä erillisinä, vaan ne näyttäytyvät hänelle yhtenä kokonaisuutena, jossa on tiettyjä 

sävyeroja. Tämä ero ilmenee siinä, ettei Sisäpiirin kiekkoilija tuo ilmi jääkiekon olevan 

hänelle koulussa oloaikana merkittävä asia. Hän ei mainitse jääkiekon pelaamista 

merkittäviksi asioiksi koulun liikunnassa, vaikka se koulun ulkopuolella on hänelle yksi 

merkityksellisimmistä asioista. Haaveileva futari sen sijaan pitää jalkapallon pelaamisesta 

koulussa ja kokee sen merkityksellisenä koulussakin. 

SK:..et sen urheilun ja jääkiekonkin voi tavallaan unohtaa, kun tulee tänne kouluun. 

H: Onko se hyvä asia? 

SK: On, et tulee vähän tasapainoo. 

 

H: Kuvitellaan sellanen tilanne, et joutuisit lopettaa treenaamisen niin kuin seinään. Miltä 

susta tuntuis?  

SK: No aika surullista ois jos joutuis sillä lailla lopettaa. Siitä vaan pitäs edetä, käyä koulu 

ihan hyvin, et vois saaha toisen hyvän ammatin. 

 

H: Mitkä asiat sulle on tällä hetkellä tärkeitä sun elämässä?   



63 

 

 

HF: Jalkapallo ja kaikki koti, ruoka ja perhe.. ja terveys.  

H: Kuinka iso osa sun elämää on se urheilu? 

HF: No aika hirveen iso. 

H: Mitä tapahtuis jos se otettais kokonaan pois?  

HF: No olisin varmaan aika surullinen, koska mulle urheilu on sen takia hirveen tärkeetä, 

että mä haluan että mulla on hirveen hyvä kunto ja mä haluun jalkapallotäheksi isona. 

 

HF: Mä en haluu, että liikuntaa on liikaa, koska mä haluun opiskella muitakin aineita. 

 

HF: Aika erilaista meillä on harkoissa ja koulussa, koska jotkut ei vielä osaa pelaa sillein 

niin kovin hyvin jalkapalloa, niin me harjotellaan koulussa sellasia helpompia asioita, 

semmosia syöttöjä. Sit me treeneissä otetaan yks vee ykkösiä ja semmosia reaktiolähtöjä. 

H: Haittaaks se vaikka koulussa opetellaan vähän helpompia asioita? 

HF: No ei, kun se on aika hauskaa.. niin ku ei tuu semmonen aivan hirveen kuuma, kun 

reeneissä mä otan aina täysillä ja koulussa ei tarvi ottaa niin kovvaa ku on semmosia 

helppoja harjotuksia. 
 

6.1 Virallinen koulu 

Kaikki haastateltavat pitävät yleisesti koululiikunnasta oppiaineena. Haaveileva futari ja 

Tasapainoinen palloilija arvioivat liikunnan olevan mukavin oppiaine. Koululiikunta onkin 

yksi suosituimmista kouluaineista ja asenne sitä kohtaan on myönteisempi kuin kouluun 

yleensä (Laakso, Nupponen, Rimpelä &Telama 2006). Haastateltavat kokevat 

koululiikunnan tarpeelliseksi, mutta heillä ei ole selkeää mielikuvaa siitä, minkä takia 

koulussa opetetaan liikuntaa. Koululiikunnasta puhuttaessa haastateltavien puhe keskittyy 

lajitietoihin ja -taitoihin. Koululiikunnan tarkoituksena nähdään eri liikuntalajien 

tiedollinen ja taidollinen opettaminen sekä kunnon kohottaminen.  

YM: Et oppis tuntee niitä kaikkia lajeja ja sit tietäs miten niitä pelataan. 

 

TP: ...että tulis parempi kunto. 
 

Haastateltavilta kysyttiin koululiikunnan välittämistä merkityksistä, joita määriteltiin 

mieluisan ja epämieluisan toiminnan avulla. Koululiikunnan mukaviksi lajeiksi Sisäpiirin 

kiekkoilija, Tasapainoinen palloilija ja Haaveileva futari mainitsevat jalkapallon, 

salibandyn, koripallon sekä telinevoimistelun. He kokevat merkitysten liittyvän 

hauskuuteen, mielihyvään ja sosiaalisuuteen. He kokevat monipuolisuuden positiivisena, 
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eikä heillä ole opetuksen sisällöstä huonoja kokemuksia. Yleispätevälle moniottelijalle 

merkityksellisiä asioita ovat hauskuus, sosiaalisuus sekä epäonnistumisen välttäminen. Hän 

kokee jalkapallon mieluisena, mutta ei pidä koripallosta eikä telinevoimistelusta. 

Negatiiviset merkitykset koripallossa liittyvät taidolliseen suoriutumiseen, kun taas 

telinevoimistelussa ne liittyvät fyysiseen kipuun. Ulkopiirin luontoliikkuja kertoo 

pitävänsä telinevoimistelusta. Hän on haastateltavista ainoa, joka ei pidä joukkueena 

pelattavista pallopeleistä. Ulkopiirin luontoliikkujalle merkitykset ovat yhteydessä 

sosiaalisiin tilanteisiin. Pienessä ryhmässä hän on kokenut onnistumisen tunteita, jotka 

isossa ryhmässä vaihtuvat epäonnistumisen välttämiseksi ja negatiiviseksi kokemukseksi. 

Myös opettajan sosiaalinen läsnäolo on kääntänyt kokemuksen positiiviseksi.  

SK: Liikunta on aina aika mukavaa koulussa. Se on hyvä, että on eri lajeja. Se ois et jos 

aina pelattais sitä jalakapalloa.. et se ois sama vaikka pelattais koko ajan jotain 

lentopalloa. Se ei ois kovin reilua et pelattais vaan jotakin samoja lajeja mistä osa vaan 

tykkää. 

 

YM: Kaikki kuperkeikat alakaa sattua päähän sit ne ei oo niin mukavia. 

 

UL: …telinevoimistelu on aika mukavaa. Kukkaan ei tuu siihen viereen sanomaan, että 

potkasit väärään suuntaan tai jotakin. 

 

UL: Sillon yks kerta, kun mää sain pelata sitä palloa. Siinä oli pienempi ryhmä, 

pienemmässä ryhmässä mulla onnistuu paremminki. 

 

UL: Mä sain sitten sun avulla sen kerran pelattua hyvin, kun sä tulit vierelle juokseen, ettei 

muuten siinä kukkaan ärsyttäny. 

 

Haastateltavien liikkumiseen liittyviä arvokokemuksia selvitettiin muistojen avulla. 

Kasvatusta ja opetusta ohjaavat arvot, mutta niiden keskeinen tehtävä on myös tuottaa 

arvokkaita kokemuksia. Arvokokemukset ovat tärkeitä, koska niiden välityksellä arvot 

välittyvät kokonaisvaltaisesti, eivätkä ainoastaan puheen välityksellä. Arvokokemukset 

tuottavat yksilölle henkistä rikkautta. (Launonen 2007.) Tasapainoisella palloilijalla, 

Haaveilevalla futarilla ja Ulkopiirin luontoliikkujalla positiiviset muistot liittyvät 

yksittäisiin oppitunneilla järjestettyihin toimintoihin tai kouluaikana järjestettyihin 

turnauksiin. Yksittäisenä toimintana esiin nousee joulumatkustus, jonka mainitsevat kaikki 

tutkittavat Sisäpiirin kiekkoilijaa lukuun ottamatta. Joulumatkustuksen merkitykset liittyvät 

yhdessäoloon, leikillisyyteen ja seikkailuun. Seikkailulla tarkoitan tässä yhteydessä 
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toimintaa, jossa korostuu yllätyksellisyys ja kekseliäisyys lajitaitojen ja -sääntöjen sijaan. 

Sisäpiirin kiekkoilijalle positiiviset muistot liittyvät kilpailuun ja voittamiseen.  

TP: Se kun me pelataan jalkapalloa tai futsalia. 

 

HF: Nämä joulumatkustukset on aina ihan hirveen kivoja ja sitten pesäpallo on ihan 

hauskaa. 

 

SK: Varmaan se, kun ollaan voitettu niitä luokkien välisiä futissarjoja, niin ne on olllu aina 

aika mukavia. 

 

Kosken ja Tähtisen (2005) tutkimuksessa kilpailu ja tavoitteellisuus liitettiin aktiivisesti 

seurassa liikkuviin. Tutkimuksessa liikunnan leikillisyyttä piti tärkeänä viidesosa 

vastaajista. Tutkijat pohtivat, onko liikuntajärjestelmän pedagoginen vakavuus vaikuttanut 

tähän yhteyteen. (Koski & Tähtinen 2005.) Tutkimuksessani menestyshalu ja kilpailu 

nousee esille vain Sisäpiirin kiekkoilijan kohdalla. Tutkittavistani vain Ulkopiirin 

luontoliikkujalla leikillisyys korostuu osana liikunnan merkityksiä. Samalla hän on 

tutkittavista vähiten kiinnittynyt liikuntajärjestelmään. Vahvimmin liikuntajärjestelmään 

kiinnittynyt Sisäpiirin kiekkoilija ei taas pidä leikillisyyttä ollenkaan tärkeänä.  

Tasapainoisen palloilijan ja Haaveilevan futarin negatiiviset muistot liittyvät tunneilla 

sattuneisiin tapaturmiin. Sisäpiirin kiekkoilija erosi muista tutkittavista negatiivisten 

muistojenkin osalta liittämällä ne kilpailuun ja häviämiseen. Ulkopiirin luontoliikkujalla 

negatiivisia muistoja on liikuntatunneilta, joilla on pelattu pallopelejä. Merkitykset liittyvät 

epäonnistumisen pelkoon ja yhdessäoloon. Havainnointiaineistossa on kolme merkintää, 

joissa ilmeni yhteys Ulkopiirin luontoliikkujan negatiiviseen kokemukseen. Näiden 

negatiivisten arvokokemusten syntymisessä keskeistä on vuorovaikutuksen merkitys. 

TP: Kolmosella mää tein voltin.. ja sit se opettaja laitto sellasen, minkä yli piti mennä ja 

mää kompastuin. 

 

SK: No nyt viimeks ku vissiin hävittiin se finaaliin pääsy peli, niin se oli vähän 

harmittavaa. 

 

UL: Se ku toiset aina sanoo, että pellaa ja sitten kun mä pellaan, niin mä potkasen aina 

väärään suuntaan. Mä en vaan tiiä minne suuntaan mä potkasen, jos mää potkasen 

maaliin päin.. ku siellä kaikki sanoo vaan syötä syötä.. mää en tiiä minne mä potkasen. 

 

Havainto 5.11.2014 

Liikunnanopettaja kertoi, ettei Ulkopiirin luontoliikkujalla ole minkäänlaista motivaatiota 

liikuntaa kohtaan. Ulkopiirin luontoliikkuja seisoi kentällä kädet suorana, eikä tehnyt 
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yhtään muuta. Ulkopiirin luontoliikkuja näytti täysin passiiviselta. Tunnilla pelattiin 

futsalia. 

 

Havainto 17.11.2014 

Ulkopiirin luontoliikkuja tuli liikuntatunnin jälkeen luokseni itkien. Otin hänet opettajan 

koppiin ja rauhoittelin häntä. Ulkopiirin luontoliikkuja oli tuntenut olonsa tunnilla 

ulkopuoliseksi ja hänelle oli huudeltu ikävästi. 
 

Haastateltavien kertomuksissa virallisella koululla on hyvin vähäinen merkitys 

liikunnallisen tiedon välittäjänä. Kaikki tutkittavat kokevat saaneensa yleisesti tietoa eri 

lajien sisällöistä ja säännöistä. Virallisen koulun koetaan välittävän hyvin vähän tietoa 

harrastuksista tai harrastusmahdollisuuksista. Oppilaiden liikuntasuhteilla ei ole myöskään 

vaihtelua tältä osin. Sisäpiirin kiekkoilija yksilöi tiedon koskevan lähinnä koulun kerhoja. 

Muiden tutkittavien haastatteluissa ei nouse esiin yksityiskohtaisempaa tietoa 

harrastuksista tai kerhoista. Yksikään haastateltavista ei koe koulun innostaneen heitä 

harrastuksen aloittamisessa. Yleispätevä moniottelija kertoo haastattelussaan kuitenkin 

osallistuvansa koulun järjestämään kerhotoimintaan vapaa-ajalla. Tutkittavista kaikki 

Ulkopiirin luontoliikkujaa lukuun ottamatta kokevat saaneensa tietoa leikkien ulkoisista 

olemuksista. Tämä on ristiriidassa sen kanssa, että Ulkopiirin luontoliikkuja on 

haastateltavista ainoa, joka kokee leikit merkittävänä osana omakohtaista liikuntaa. 

Yksittäisistä leikeistä oppilaiden puheista nousee esille konkka, jonka ulkoista olemusta 

Sisäpiirin kiekkoilija kuvailee. Sisäpiirin kiekkoilija kertoo järjestäneensä kyseistä leikkiä 

luokalleen. Havainnointiaineistossa on merkintä tapahtumasta. 

SK:  Ne on yleensä niitä koulun kerhoja mitä tulee tai mitä on ollu. 

 

YM:…sit pelaan koulun jääkiekkojoukkueessa. 

 

SK: ...jossa on semmonen pylväs ja yks jää ja muut menee piiloon. Sit siihen voi juosta ja 

sanoo, et kaikki pelastettu, niin sitten se joutuu laskee uudestaan. Jos se näkee jonkun, niin 

se koskee tolppaan ja huutaa sen nimen ja se jää kiinni. 
 

Taitojen välittämisessä virallisen koulun merkitys korostuu oppilaiden kokemuksissa. 

Haaveileva futari ja Yleispätevä moniottelija kokevat oppineensa sellaisia taitoja, jotka 

innostavat heitä omaehtoisen liikunnan harrastamisessa. Tasapainoinen palloilija ja 

Sisäpiirin kiekkoilija kokevat oppineensa taitoja, jotka tukevat liikkumista organisoidun 

liikunnan parissa. Tulokset tukevat Kunnarin (2011) tuloksia, joiden mukaan oppilaat 

näyttäytyivät opettajalle opetuksessa pääasiassa lajitaitojen kautta. Liikuntasuhteella oli 

merkitystä taitojen kokemiseen. Ulkopiirin luontoliikkuja kokee, että on yleisesti oppinut 
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uutta, mutta ei osannut yksilöidä taitoja muiden tapaan. Ulkopiirin luontoliikkuja kertoo 

kuitenkin arvostavansa luonnossa olemista ja siellä liikkumista sekä virallisessa koulussa 

että vapaa-ajalla.  

HF: ...koripallo, vaikka meillä ei oo koria, niin mä otan joskus jalkapallon ja pomputtelen 

sillä pihalla. 

 

YM:...koripallosa niin mä opin vähän paremmin heittämään. Opin heittämään oikeella 

tyylillä. 

 

TP: ...hypyt ja painiotteet semmosia...jalkapallossa että miten ollaan yks vee ykkösessä. 

 

SK: Kyllä mää sen kiepistä sen oiko..niin sillein mennään käsien varaan, niin oon mää 

kaikkia semmosia liikkeitä oppinu. 

 

UL: ...oon mää varmaan vähän kehittynyt 
 

Haastateltavat kokevat osallisuutensa heikkona virallisen koulun toiminnassa. Tästä 

huolimatta osallisuutta koetaan kattavasti osallisuuden eri tekijöissä. Thomas (2002) 

määrittelee lapsen osallisuuden koostuvan kuudesta eri tekijästä. Aineistossa näistä 

tekijöistä ilmenee oppilaiden mielipiteiden kuuntelu, mahdollisuus tehdä valintoja, 

mahdollisuus vaikuttaa valinnoilla toimintaan sekä mahdollisuus tehdä itsenäisiä päätöksiä. 

Mahdollisuutta tehdä päätöksiä oman osallisuuden suhteen ei havaittu, eikä myöskään 

mielipiteiden ilmaisun tukemista. (Thomas 2002, 175-176.) Osallisuus koetaan 

positiivisena, mutta opettajan asema sisältöjen suunnittelijana koetaan myös oikeutettuna. 

Opetuksen sisältö koetaan hyvänä ja sitä halutaan kehittää lähinnä itselle mieluisan 

toiminnan suuntaan. Havainnointiaineistossa oli merkintä liikunnanopetuksen 

opetussisällöstä, jossa oppilaat suunnittelevat tunnin kulun. Tämä näyttäytyy positiivisena 

kokemuksena.  

HF: No joskus liikuntatunnin lopulla saahan sanoa, ollaanko seuraavalla tunnilla tätä tai 

tuota. Yleensä opettaja kuitenki keksii ne jutut, mitä me ollaan. Sit me tehään ne, mitä 

opettaja on sanonu, niin kuin normaalisti koulussa. 

H: Kiinnostaisko sua ite enemmän päättää mitä tehään? 

HF: No oishan se ihan hauska, mutta kyllä mä tottelen sitä mitä opettaja on sanonut. 

 

H: Saako liikuntatunneilla ite keksii juttuja? 

UL: No ei siellä saa, mutta oishan se ihan mukavaa, vaikka saattais mennä aika hälinäksi. 

H: Kuvitellaan, että saisit ite suunnitella liikuntatunnin, minkälainen siitä tulisi? 

UL: Ehkä se liikuntarata.. niin tai joulumatkustus tai kaupunkisota.. semmonen aika iso 

koko, semmoset isot esteet siellä kentällä ja.. 

 

H: Jos saisit ite päättää koululiikunnasta, niin miten muuttaisit sitä? 
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SK: No en mä oikein ees tiiä, aika hyvää se on ollu, niin paljon kaikkia eri lajeja, niin sitä 

on aika hankala sillein sanoa. 

 

Havainto 17.12.2014 

Pidin liikuntaa ulkona ja annoin lasten suunnitella tunnille toimintaa. Ehdotuksina tuli 

musta mies ja kuningaspallo, joita myös leikimme. Mustan miehen nimen vaihdoin kuka 

pelkää rehtoria leikiksi. Lapset halusivat leikkiä koko kentällä, joka uuvutti useamman, 

mutta ei vaikuttanut hauskuuteen. 
 

Haastateltavat liittävät liikkumisen virallisessa koulussa ensisijaisesti liikunnan 

oppitunteihin. Liikkumista muilla tunneilla pidetään vähäisenä tai poikkeuksellisena. Miten 

haastateltavat kokevat liikkumiseen muilla kuin liikunnan oppitunneilla vaikuttaa se, 

kuinka syvällä he ovat liikuntasuhteensa omakohtaisen liikunnan osa-alueella. 

Positiivisimmin liikuntaan muilla oppitunneilla suhtautuvat Ulkopiirin luontoliikkuja ja 

Yleispätevä moniottelija. Negatiivisimmin liikuntaan muilla oppitunneilla suhtautuvat 

Haaveileva futari ja Sisäpiirin kiekkoilija. Gardner (Hoerr’n 2000 mukaan) on laatinut 

moniälykkyysteorian, joka koostuu seitsemästä erilaisesta älykkyydestä. Yksi 

lahjakkuuden osa-alue on liikunnallinen eli kinesteettinen älykkyys. Liikunnallisesti älykäs 

oppilas oppii tekemällä, osallistumalla ja koskemalla. Liikunnallisesti älykkyyden 

huomioiminen edellyttää sitä, että oppilas saa liikkua työskennellessään. (Hoerr 2000, 4-6.) 

Armstrong (2009) kirjoittaa, että oppilaat luopuvat kirjoistaan koulun päättyessä, mutta 

keho kulkee heillä aina mukana. Kehollisuuden kautta oppiminen voi lisätä kiinnostusta 

oppimiseen, lisätä ymmärrystä ja ymmärryksen säilymistä. (Armstrong 2009, 82-83.) 

Havainnointiaineistoon oli kirjattu kuusi tapahtumaa, jossa tutkittavat liikkuvat muilla kuin 

liikuntatunneilla. Kahdessa näistä tapahtumista tutkittavat tuottavat liikuntaa ja 

liikkuminen näyttäytyy positiivisena. Liikkumisen oppituntien yhteydessä on todettu 

edistävän aivotyöskentelyä, auttavan keskittymään, vähentävän istumista, vähentävän 

koettua stressiä ja parantavan motivaatiota (Kuczala 2013, 4).  

UL: No joskus meillä on semmosia tunteja, että leikitään jotain... Sittenhän on jotain 

retkiä.. siellä oli mukava käyä. 

 

YM: Kävelyä tai sellasta jos me mennään vaikka joskus tunniks ulos, niin siellä saa liikkua. 

Kerran meillä oli biologian tunti ja me mentiin ulos kuvaamaan luontoa, niin silloin sai 

liikkua. 

 

HF: Musta se liikunta ei oo muitten tuntien juttu. Musta ne mitä meillä nytten on on ihan 

tarpeeks kivoja, mutta en mää tarvi mitään lisää liikuntaa muillakin tunneilla. 

 

Havainto 11.12.2014 
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Järjestelimme luokan kanssa salia. Yleispätevä moniottelija ja Tasapainoinen palloilija 

olivat innoissaan, kun saivat kantaa pöytiä saliin. Heitä piti toppuutella, etteivät juosseet 

pöytien kanssa. 
 

Koulussa liikuntaa seurataan paikan päällä liikunnantunneilla ja liikuntatapahtumissa. 

Koulussa median välityksellä on seurattu olympialaisia. Jokaisella haastateltavalla on 

kokemuksia liikunnan seuraamisesta koulussa, mutta sitä ei pidetä merkityksellisenä 

toimintana. Koulussa seuraamiseen ryhdytään yleisesti vasta toissijaisesti, mikäli ei itse 

osallistuta toimintaan. Havainnointiaineistossa on liikunnan seuraamisesta yksi merkintä. 

Tässä yhteydessä seuraaminen näyttäytyy merkittävänä tapahtumana. 

SK: No kyllä ainakin sitä koululiikuntaa pystyy seuraamaan, että mitä muut tekkee ja miten 

opettaja näyttää... Tietty silloin kun oli Sotshin olympialaiset, niin kyllä me niitä katottiin 

ihan luokankin kanssa. 

 

HF: Sillon kun oli koulujen väliset ja nää futissarjaottelut, niin välitunnilla aika paljon 

katoin. 

 

YM: Olin ite pelaamassa jalakapallossa, mutta jääsarjassa se vaihettiin pesäpallloon, niin 

en ollu pellaamassa, niin seurasin. 

 

Havainto 12.12.2014 

Rehtori oli luvannut 6- luokan tyttöjen pyynnöstä, että nämä saisivat tehdä tanssiesityksen 

päivänavaukseen. Yleisöön esitys näytti tekevän vaikutuksen, sillä kun takarivistä 

tarkkailin yleisöä, niin moni kurotteli ylöspäin nähdäkseen paremmin esityksen. Yleisö 

keskittyi myös hyvin katselemaan, sillä ennen esitystä oli melkoinen pulina, joka rauhoittui 

täysin esityksen alettua. 
 

Haastateltavilta kysyttiin liikuntaan liittyvien töiden, kuten fanituotteiden, 

liikuntavälineiden tai liikuntavarusteiden valmistamisesta virallisen koulun käsitöiden tai 

kuvataiteen tunneilla. Haastateltavat kokevat, etteivät ole valmistaneet liikuntaan liittyviä 

töitä kyseisillä tunneilla, eikä sitä koettu merkityksellisenäkään. Ulkopiirin luontoliikkuja 

ja Haaveileva futari kokevat, että esineiden valmistaminen tunneilla on mahdollista.   

H: Saako täällä valmistaa vaikka puukässän tai kuviksen tunneilla jotain liikuntaan 

liittyviä esineitä tai ootko ite tehnyt? 

HF: No ei, mut tuolla käytävällä mää näin, että joku oli tehnyt sillä 3D-tulostimella 

sellasen kiekon, missä luki, että Kärpät. Niin varmaan sillä.. jos jotkut haluaa fanituotteita, 

niin sillä voi tehä. 
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6.2 Informaali koulu 

Informaalissa koulussa välitunnit koetaan liikunnallisesti aktiivisena ja merkityksellisinä 

asioina haastateltaville. Välitunneilla aikaa vietetään vuorovaikutuksessa kavereiden 

kanssa sekä mielekkäällä tavalla liikkuen. Tutkimukseni tuki aiempia tuloksia, joiden 

mukaan välitunnit vietetään yleisimmin kavereiden kanssa oleskellen ja liikunnallisen 

toiminnan parissa (Nupponen et al. 2010, 134). Pojat näyttäytyvät välitunnilla tyttöjä 

aktiivisempina liikkujina (Mallam et al. 2003; Ridgers & Stratton 2005). Oppilaiden 

liikuntasuhteella on yhteys välituntien viettotapoihin. Ulkopiirin luontoliikkujalle 

leikkiminen edustaa pääasiallista toimintaa. Tasapainoiselle palloilijalle, Haaveilevalle 

futarille, Yleispätevälle moniottelijalle ja Sisäpiirin kiekkoilijalle joukkuepelien 

pelaaminen on ensisijaista toimintaa. Tämä on yhtenevä tutkimuksen kanssa, jossa poikien 

välituntiliikunnassa yleisimpänä ovat pallopelit (Ridgers & Stratton 2005). Leikille on aika 

ajoin paikkansa välituntitoiminnassa Sisäpiirin kiekkoilijaa lukuun ottamatta. Sisäpiirin 

kiekkoilijan puheessa leikille ei ole sijaa informaalin koulun toiminnassa, vaikka hän on 

toisaalta ollut järjestämässä leikkiä virallisen koulun osana. Sisäpiirin kiekkoilijalle 

joukkuepelien pelaaminen näyttäytyy ainoana toiminnallisena välituntien viettotapana. 

Havainnointiaineistossa on yhteensä 17 merkintää koskien välituntitoimintaa. Havainnot 

tukevat haastateltujen kertomaa. 

UL: Puhutaan, keskustellaan ja sitten leikitään. 

 

TP: Me vaan pelataan jalkapalloa. No nyt vaan jalkapalloa. Kesällä joskus konkkaa. 

 

HF: Noo jalkapalloa.. joskus me otettiin omat mailat ja pelattiin salibandya. Sitten mää 

keinun ja koripalloakin jossakin vaiheessa pelasin. Enimmäkseen mä pelaan jalkapalloa. 

 

YM: Välkällä pelataan jalkapalloa kesäsin ja.. jääkiekkomailoilla ja tennispalloilla 

talvella maaleihin kaukalopalloa. 

 

SK: No kesälle me pelataan joka välkkä futista. 

H: Entäs talvella? 

SK: Sitten voi mennä luisteleen tai voi mennä jäälle pellaa jotakin. 

H: Mitä ootte nyt tehneet välitunnilla? 

SK: No kyllä me ollaan vielä yritetty sitä palloakin potkia, mutta ei siinä voi enää muuta 

tehäkkään. Aika paljon jutellu ja sillein. 

 

Havainto 27.11.2014 

Tein välitunnilla havaintoja tyttöjen ja poikien peleistä. Pojat pelasivat jalkapalloa 

selkeillä säännöillä ja pelissä oli käytössä tuomari, joka jakoi pelin aikana keltaisen 

kortin. Tyttöjen pelissä pallo ei ollut toiminnan keskiössä, vaan he välillä keskustelivat ja 

tekivät voimisteluliikkeitä. 
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Oppilaiden kaveriryhmien kokoonpanoihin vaikuttavia tekijöitä ovat luokka ja sukupuoli. 

Tulos tukee aiempia tutkimuksia, joissa oma luokka nähtiin hyvin tärkeänä (Saukkonen 

2003, 87) ja sukupuoli oli kaverisuhteita määrittävä tekijä (Aaltonen, Ojanen, Vilhunen ja 

Vilen 2003, 93). Haastateltavien mukaan tytöt ja pojat pelaavat omina ryhminään ja 

ainoastaan Haaveileva futari kertoo pelaavansa sekä tyttöjen että poikien ryhmissä. Oma 

luokka määrittää ryhmien kokoonpanoa, ja yleensä välitunnit vietetään haastateltavien 

mukaan oman luokan poikien kesken. Vaikka oma luokka on määritetty virallisen koulun 

toimesta, niin myös informaalin koulun arjessa se näyttäytyy vahvana. Haastateltavista 

ainoastaan UIkopiirin luontoliikkuja kertoo viettävänsä välitunnit muiden kuin omien 

luokkalaisten kanssa. Lisäksi hän kertoo tulevansa kiusatuksi omien luokkalaisten 

keskuudessa. Havainnointiaineiston havainnot olivat yhteneviä koskien ryhmien 

kokoonpanoja. Havainnointiaineistossa on merkintä, jossa tutkittavat käyvät neuvottelua 

ryhmien muodostamisesta. Liikuntasuhde näyttäytyy neuvottelussa vallankäytön välineenä. 

H: Miten teillä jakautuu ne porukat tuolla välkällä, että ketkä on omana porukkana? 

SK: Yleensä ne on silleen, että luokat pellaa, että.. mekin pelataan aina luokan porukalla, 

että tää luokka pellaa ja sitten viitos- kuutos luokka pellaa. 

H: Onko siihen opettajat opastanut? 

SK: No se on vähän niinku itestään muotoutunut. 

H: Minkä verran oot muitten luokkalaisten kanssa tekemisissä? 

SK: No en mää kyllä muitten luokkalaisten kanssa oo. 

 

YM: Meiänkin luokasa osa tykkää jalakapalloo harrastaa, niin ne pysyy yhesä ja juttelee ja 

leikkii tai pellaa. 

H: Ketkä ei osallistu jalkapalloon? 

YM: No ei tytöt tuu yleensä pellaa. Ne enemmänkin tekkee jotain muuta 

 

HF: No, joskus mää oon tyttöjenkin kaa, kun nekin pelaa jalkapalloa ja sitten mää pelaan 

niitten kaa. Jos tulee jalkapalloa pelaamaan poikien kaa, niin mää meen poikien peleihin. 

Nyt mää oon ollut poikien jalkapallopeleissä aika paljon, kun tytöt ei oo pelannu 

jalkapalloa niin paljon.. niin mää oon pelannu poikien kaa, ketkä sinne on tullu niin ku. 

H: Osallistuuko niihin peleihin koko meidän luokka? 

HF: Noo, ei ihan koko luokka. Ne jotka ei tykkää jalkapallosta. Tytöt on usein keskenään 

ja pojat keskenään. 

 

H: Ketä sun kaveriporukkaan kuuluu? 

UL: Noo siinä on kolme neljäkin: Jasse, Juuseppi, Lasse ja sitten Elmeri. Se on muuttanut. 

H: Kuka on mukavin omalta luokalta? 

UL: No ehkä Eetu. 

H: Tuleeko Eetun kans vietettyä aikaa välitunnilla? 

UL: Ei, mutta toimeen tullaan aika hyvinkin. 

H: Kuka on vähiten kiva? 
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UL: En mää osaa sanoo sillein.. suurin osa niistä pojista on inhottavia. 

H: Millä tavalla ne on inhottavia? 

UL: No nimittellee ja sanoo vastaan.. kaikkea.. pomottelee, määräilee. 

 

Havainto 12.11.2014 

Tytöt olivat pelanneet jalkapalloa ja hyväksyneet mukaan peliin joitakin poikia, jotka eivät 

pelanneet fyysisesti kovaa peliä. Kiistaa tuli, kun mukaan oli halunnut tulla poikia, jotka 

olivat pelanneet niin kovaa peliä, että osa tytöistä ei uskaltanut pelata. Seurasin oppilaiden 

neuvonpitoa kentällä. Pojat, joita ei hyväksytty mukaan, esiintyivät hyökkäävästi 

sanallisesti. Yleispätevä moniottelija kyseli hyvin yksityiskohtaisesti sääntöjä, käyttäen 

samalla jalkapallotermejä, kuten volley ja paitsio. Vaikutti siltä, että Yleispätevä 

moniottelija pyrki alistamaan tyttöjä käyttämällä urheilun termejä. 
 

Liikuntasuhde näyttäytyy kolmantena kaveriryhmää määrittävänä tekijänä. Välituntien 

toiminnasta merkittävimpänä yhdistävänä ja erottelevana tekijänä nousee esiin jalkapallo. 

Ulkopiirin luontoliikkujaa lukuun ottamatta kaikki haastateltavat kertovat pelaavansa 

välitunnilla jalkapalloa oman luokan poikien kanssa. Lisäksi haastateltavat mainitsevat 

Sepon, joka osallistuu jalkapallon pelaamiseen vain silloin tällöin. Yleispätevä 

moniottelija, Haaveileva futari ja Tasapainoinen palloilija kertovat jalkapallon yhdistävän 

ja myös toisaalta erottelevan kavereita. Sisäpiirin kiekkoilija kertoo kaikkien luokkalaisten 

olevan kavereita keskenään, mutta viettävänsä valtaosan informaalin koulun ajasta samassa 

joukkueessa pelaavan luokkakaverin kanssa. Ulkopiirin luontoliikkuja on ainoa, jonka 

kaverisuhteissa ei näy harrastusten samankaltaisuutta. Hänelle kaverisuhteet määrittyvät 

muiden mielenkiinnon kohteiden kautta. Myös Aaltonen et al. (2003) ovat todenneet 

kaverisuhteiden muodostuvan tyypillisesti yhteisten harrastusten ja mieltymysten 

perusteella. Nupposen, Aittasalon ja Parosen (2014) tutkimuksessa kavereiden 

liikunnallisella aktiivisuudella todettiin olevan vahva yhteys tutkittavien omakohtaisen 

liikunnan syvyyteen.  

H: Kaikki pojatko osallistuu peliin? 

TP: No Seppo.. no kyllä kaikki muut. 

H: Mitä Seppo touhuaa välitunneilla? 

TP: No pelaa koripalloa tai sitten kiikkuu. 

 

H: Kaikkiko pojat on siinä mukana? 

YM: Melekeinpä. No Seppo on se joskus, mut ei se aina oo. Yleensä se on kiikkumassa. 

 

H: Pelasko Kalle samassa joukkueessa? 

SK: Vuotta nuoremmissa tai ite pelaan vuotta vanhemmissa. 

H: Vietätkö Kallen kanssa koulussa aikaa? 

SK: Koulussa vietän tosi paljon aikaa melekeimpä. 
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H: Tiiätkö sää mitä sun kaverit harrastaa? 

UL: Jasse ja Juusoppi harrastaa Parkouria. Se Lasse harrastaa sitten partiota. 

... 

H: Onko niillä jotka harrastaa pallopelejä, niin onko niillä omat porukat välitunnilla? 

UL: On, kyllä ne sillein yhessä leikkii. Ylleensä.. no ei ne kaikki sitä jalkapalloa harrasta, 

mutta kuitenkin ne ossaa sitä aika hyvin. 
 

Tutkittavilta kysyttiin liikuntasuhteen merkitystä oppilaiden välisiin epävirallisiin 

hierarkioihin. Tutkittavista Ulkopiirin luontoliikkuja kokee selkeimmin 

liikuntaharrastuneisuuden vaikuttavan oppilaiden sosiaaliseen suosioon. Myös Yleispätevä 

moniottelija kokee liikuntaharrastuneisuuden vaikuttavan oppilaiden sosiaaliseen suosioon. 

Sen sijaan Haaveileva futari, Tasapainoinen palloilija ja Sisäpiirin kiekkoilija kokevat, ettei 

liikuntaharrastuneisuus vaikuta suosioon. Tulos on ristiriitainen Rajalan, Itkosen, 

Kankaanpään, Tammelinin ja Laineen (2014) tutkimuksen kanssa. Tutkimuksessa 

liikunnallisesti aktiivisimmat nuoret sijoittivat itsensä epävirallisissa hierarkioissa 

ylemmille portaille kuin vähemmän liikkuvat. Myös skotlantilaisia nuoria koskevassa 

tutkimuksessa Sweeting et al. (2011) ovat todenneet liikunnallisuuden olevan voimakkaasti 

yhteydessä oppilaiden sosiaaliseen suosioon etenkin pojilla.  

YM: On se ehkä vähän.. tai et se on aika taitava ja sillein, et sen puolelle yleensä halutaan. 

Kaikki haluais sen puolelle, joka on taitavin. 

 

HF: Ei ne mitään sillein suositumpia oo. En mää menis ainakaan kenellekkään sanomaan, 

että mää oon sua suositumpi kun pelaan seurassa jalkapalloa.  
 

Informaalin koulun arjessa oppilaiden liikuntasuhde näyttäytyy oppilaiden välisessä 

vuorovaikutuksessa. Erityisesti haastateltavien suhde penkkiurheiluun ilmenee informaalin 

koulun vuorovaikutuksessa. Tasapainoinen palloilija, Haaveileva futari ja Yleispätevä 

moniottelija kertovat keskustelevansa joukkuelajeista ja urheilukonsolipeleistä koulussa. 

He kokevat informaalin koulun vuorovaikutuksen vaikuttavan heidän penkkiurheiluun 

vapaa-ajalla. Sisäpiirin kiekkoilija kertoo keskustelevansa jääkiekosta harrastuksena sekä 

sen seuraamisesta. Havaintoaineistossa on useita merkintöjä tutkittavien 

vuorovaikutuksesta urheilun seuraamiseen liittyen. Ulkopiirin luontoliikkujan 

vuorovaikutuksessa ei ilmene penkkiurheilua tai omakohtaista liikuntaa koskevia asioita 

informaalin koulun arjessa. Sen sijaan Ulkopiirin luontoliikkuja keskustelee 

tietokonepeleistä sekä muusta toiminnasta.  
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HF: No esim jos joku pelaaja on tehnyt hienon maalin, niin me jutellaan siitä tai joku 

joukkue on voittanut tai kuka on ollut hyvä nyt jossakin pelissä. Ja sitten me jutellaan siitä 

Fifasta aika paljon. 

H: No mites sitten kun te koulussa juttelette, niin kiinnostaako itteä kattoa joku peli jos 

siitä jutellaan? 

HF: Kiinnostaa aika palijon. 

 

SK: No välillä ihan näitä kouluasioitakin ja Kallen kaa välillä siitä jääkiekostakin 

keskustella. 

 

UL: Noo semmosista kaveriasioista. Ollaan juteltu vähän niistä tietokonepeleistä ja sitten 

uusista jutuista mitä ollaan tehty ja sillain. 
 

Informaalin koulun arjessa opettajien merkitys liikuntasuhteeseen koetaan hyvin 

vähäiseksi. Opettajien ja oppilaiden välinen vuorovaikutus koetaan liikuntasuhteen 

kannalta vähäiseksi. Vain Yleispätevällä moniottelijalla, Tasapainoisella palloilijalla ja 

Sisäpiirin kiekkoilijalla oli tästä kokemuksia. Havainnointiaineistossa oli 17 merkintää 

opettajan ja oppilaan välisestä vuorovaikutuksesta informaalissa koulussa. Havaintojen 

yleisenä piirteenä on, että liikunnasta puhuttaessa siirrytään informaalin koulun puolelle, 

vaikka vuorovaikutus tapahtuisi oppitunneilla. Opettajien toimintaan ei kiinnitetä juurikaan 

huomiota informaalissa koulussa, eikä sen koeta vaikuttavan liikuntasuhteeseen. Opettajien 

merkitystä liikuntasuhteeseen yritettiin haastattelussa tuoda ilmi myös vertaamalla 

liikunnanopettajia muihin opettajiin. 

SK: Ei tai kyllä ne aina kyssyy jos on ollut joku turnaus, et miten meni. 

H: Onko kaikki opettajat kiinnostuneita? 

SK: No tuo oma opettaja on. En mää välttämättä muille ees kerro. 

 

H: Onko liikunnanopettajat luonteeltaan erilaisia kuin muut opettajat? 

HF: No ei varmaan.. Jotkut saattaa olla rennompia ja jotkut haluaa ottaa vähän 

tiukemmin, et ei se oo siitä liikunnasta kii. 

 

H: Mitäs opettajat tekee välitunneilla? 

YM: No ylleensä ne on sisällä. Ainoastaa välituntivalvojat, niin ne vaan seuraa siellä 

välitunnilla. 

H: Osallistuuko ne peleihin? 

YM: Ei ne yleensä. 
 

Nostan informaalin koulun osalta yhden havainnoin, joka ei suoraan ilmennä oppilaiden ja 

opettajien välistä vuorovaikutusta, mutta tuo esiin vuorovaikutuksen merkitystä opettajien 

suunnasta. 

Havainto 9.12.2014 
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Keskustelin liikunnanopettajan kanssa välitunnilla. Hänen mielestä liikunnallinen 

elämäntapa on liikunnanopetuksen isoin tavoite. Liikunnanopettajan mielestä 

elämäntavalla tarkoitettiin harrastuksen löytämistä sekä liikunnan sosiaalisen maailman 

kiinnittymistä. Liikunnanopettaja kertoi koulun tarjoavan virikkeitä oppilaille innostua, 

mutta totesi, ettei kaikki realisoidu tässä ja nyt, vaan taidot voivat tulla myöhemmin 

aikuisiällä käyttöön. Kun kysyin ulkopuolelle jäävistä ja tarkensin vielä liikunnanopettajan 

käyttämään sosiaaliseen maailmaan, hän totesi, ettei kaikkia voida tavoittaa. 
 

6.3 Fyysinen koulu 

Koulun fyysinen ympäristö näyttäytyy haastateltaville ”ihan hyvänä” ympäristönä. Tämä 

lainaus pitää sisällään sen, että koulurakennus koetaan käytännöllisenä ja piha 

virikkeellisenä. Koulussa liikkuminen koetaan helpoksi, ja tutkittavat ovat tiloihin 

pääasiassa tyytyväisiä. Tutkittavien liikuntasuhteiden kesken ei ollut eroavaisuuksia. 

Koulupihan koetaan tarjoavan virikkeitä liikkumiseen. Tutkittavat käyttävät koulupihaa 

monipuolisesti liikkumiseen, ja siellä tapahtuu paljon merkittävää vuorovaikutusta. Missä 

lapsi liikkuu -tutkimuksen (2000) mukaan ala-asteikäisten lasten eniten käytetty 

yksittäinen liikuntapaikka oli koulupiha. Koulupihalla tapahtui yli kolmannes kaikista 

lasten liikuntakerroista. (Nuori Suomi 2000.) Koulupihan merkittävimmän alueen 

muodostaa tekonurmella päällystetty kenttä. Koulupihan liikuntavarusteet ja niiden kunto 

koetaan liikkumista rajoittaviksi tekijöiksi. Lisäksi Sisäpiirin kiekkoilija kokee 

sääolosuhteiden rajoittavan koulupihalla liikkumista.  

H: Mites koulupiha, onko siellä riittävästi tekemistä? 

HF: On, mutta nuo koripallojen ne verkot on aika rikki, niin ois kiva jos ne ois niin 

kunnolla. Mää pelaisin koripalloa, mutta kun ne on rikki, nii mää en aina välttämättä nää 

oliks se kori vai ei.  

 

HF: Jos ei esim oo maaleja, niin me aina ollaan jotakin leikkejä siinä pallon kanssa. 

 

UL: Sillon ekaluokkalaisena kun olin, niin se kenttä oli pelkkää soraa. 

H: Onko se nyt parempi, kun se on tommonen tekonurmi? 

UL: Joo paljon mukavampi leikkiä. 

 

SK: …nyt on tommonen kurasää, niin ei siellä voi oikeen tehä mittään. 
 

Koulupihan liikuntavarusteiden lisäksi haastateltavien puheissa tulee esiin 

liikuntavälineiden merkitys liikuntasuhteeseen. Haastateltavat kuvaavat välineitä liikunnan 

mahdollistajina ja toisaalta myös toimijoita rajaavina tekijöinä koulussa. Ainoastaan 
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Ulkopiirin luontoliikkuja ei tuo esiin välineiden merkitystä liikuntasuhteeseen. Kytän 

(2003; 2008) mukaan lapselle hyvä ympäristö mahdollistaa liikkumisen itsenäisesti omassa 

lähiympäristössään. Liikkumisen myötä lapsi tekee havaintoja ympäristöstä ja luo itselleen 

toimintamahdollisuuksia. Lapsi rakentaa jatkuvasti ulkona ja sisällä tapahtuvan toiminnan 

myötä henkilökohtaista suhdettaan ympäristöönsä. (Kyttä  2003; Kyttä 2008.) Tuloksieni 

mukaan liikuntasuhde vaikuttaa toimintamahdollisuuksien luontiin. Ulkopiirin 

luontoliikkujalla ympäristön luonnolliset elementit tarjoavat toimintamahdollisuuksia, kun 

muilla tutkittavilla ne ovat enemmän sitoutuneita välineellistyneeseen ja teknistyneeseen 

liikuntakulttuuriin. Tulos tukee Let’s Play –projektin (2007) tuloksia, joiden mukaan 

oppilaiden toiveet koulupihan järjestelyistä liittyivät oppilaiden harrastuksiin ja 

mielenkiinnon kohteisiin.  

HF: …otettiin omat mailat ja pelattiin salibandya. 

 

H: Niin kaikkiko pojat on siinä mukana? 

YM: Melekeinpä.. ne kaikki joilla on maila, paitsi maalivahti.. tai on maalivahillakin 

maila, kun mä oon tuonut kotoa maalivahin mailan. 

 

Havainto 20.11.2014 

Huomasin viiden pojan ryhmää, jossa Sisäpiirin kiekkoilija oli mukana. Kaksi pojista 

kikkaili mailalla vuorollaan ja loput seisoskelivat vieressä. Pojat liikkuivat ainoastaan, kun 

maila vaihtoi omistajaa. Kävin jututtamassa poikia. Välitunneista pojat kertoivat, että 

pelaavat jalkapalloa jos maalit ovat kentällä. Nyt maalit oli siirretty kentän laidalle ja 

poispäin kentästä. Pojat kertoivat myös pelaavansa sählyä, mikäli maila on mukana. 

Kysyin vielä, että mitä he tekevät jos ei ole mitään pelivälinettä käytössä. Pojat kertoivat 

silloin vain seisoskelevan. 

 

Havainto 4.12.2014 

Tami leikkasi lumesta itselleen palan ja asetteli sen päälaelleen. Sen jälkeen Ulkopiirin 

luontoliikkuja ja muut pojat yrittivät osua palaan heittämällä alakautta pienempiä 

lumipaloja. Tami tasapainoili päällään ja samalla käsillä särki lentäviä paloja käsillään. 

Hetken päästä leikki vaihtui niin, että muillakin oli lunta päällään ja he yrittivät särkeä 

käsillään toistensa paloja. 
 

Liikkeen säätelystä haastateltavat tiedostavat juoksemisen käytävillä olevan kiellettyä. 

Lisäksi haastateltavat kokevat kaikenlaisen riehumisen ja toisten vahingoittamisen olevan 

kiellettyä toimintaa. Havainnointiaineistossa virallisen koulun säännöt ovat yhteneviä 

oppilaiden kokeman liikkeen säätelyn kanssa. Havainnointiaineistossa on merkintöjä, 

joissa Yleispätevän moniottelijan ja Haaveilevan futarin pelaamista koulun käytävillä 

rajoitetaan. Sisäpiirin kiekkoilijasta on kolme havaintoa, jossa tämä pyrki koulun 

sisätiloihin välituntia viettämään vasten koulun sääntöjä. Tämän tulkitsen liittyvän 
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Sisäpiirin kiekkoilijan kokemukseen sääolosuhteiden merkityksestä omaehtoiselle 

liikunnalle.  

  

TP: No välitunneilla ei saa ottaa liian rajusti toista kohtaan. Sitten ei saa tuota 

vahingoittaa toista. Ja ettei saa juosta käytävillä. 

 

YM: No ettei saa juosta ja ei saa temppuilla.. tehä mitään temppuja. 

 

Havainto 18.11.2014 

Sisäpiirin kiekkoilija ja Kalle yrittivät alkuun viettää välitunnin käytävällä istuen. 

Komensin pojat ulos, jolloin he jäivät seisoskelemaan ulko-oven viereen ja odottamaan 

sisälle pääsyä. Pitkällä välitunnilla pojat yrittivät päästä salaa sisälle kesken välitunnin. 
 

Aika- tila- poluilla Gordon (2003) tarkoittaa toimintoja, joilla tilaa ja ruumiillisuutta 

järjestetään koulun arjessa. Ne ovat yleisesti hyvin kankeita ja rutiininomaisia järjestelyjä, 

ja niiden sisäistäminen vaatii opettelua. Aika- tila- polkujen avulla kaaoksesta luodaan 

järjestystä. Siten ne luovat turvallisuutta ja ohjaavat energiaa muihin asioihin. Aika- tila- 

polut eivät ole itsetarkoituksia, vaan niitä voidaan myös muuttaa. Koulun arjessa aika- tila- 

poluista neuvottelu on jatkuvaa oppilaiden ja opettajien välillä. (Gordon 2003, 59.) 

Tutkimuksessani ilmenee neuvotteluja lähes kaikkien tutkittavien osalta. Tutkittavat eivät 

koe aika- tila- polkujen vaikuttavan merkittävästi heidän liikuntasuhteeseensa. 

Kaikki haastateltavat kulkevat koulumatkansa pääsääntöisesti polkupyörällä ja talvella 

myös kävellen. Matkan pituudet vaihtelivat 1-3 kilometrin välillä. Omaehtoinen 

kulkeminen koetaan merkittävänä ja erityisesti pyörällä liikkumista arvostettiin. Tulos 

tukee aiempia tuloksia, jossa kuudesluokkalaisista 75% kulki koulumatkansa kävellen tai 

pyöräillen (Haanpää, af Ursin & Matarma 2012, 20). Tulos on kansainvälisessä vertailussa 

merkittävä. Suomi sijoittui viidentoista eri maan vertailussa aktiivisimpien ryhmään. 

(Gråsten, Liukkonen, Jaakkola & Tammelin 2014, 12.) 

 

H: Kuljetko ympäri vuoden pyörällä?  

UL: No nyttenkin. Nyt on vähän sulaa, niin sitten pystyy. Mulla ei oo ees nastarenkaita.  

H: Entäs sitten kun ei pysty? 

UL: Ehkä kävelemällä. Siinä on mukava polku siinä tien varrella. 

H: Paljonko sulle tulee matkaa? 

UL: Kaks kilsaa. 

 

H: Onko se mukavaa kun saa omin päin kulkea? 

SK: Joo, on se sillein, ettei tartte oottaa, et voi vaan lähteä. 
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Haastateltavista kaikki kertovat pitävänsä koulussa urheiluvaatteita. Urheiluvaatteisiin 

liitetään koulussa ainoastaan käytännöllisyyden merkitys. Sisäpiirin kiekkoilija ja 

Haaveileva futari pitävät koulussa joukkueidensa edustusvaatteita. Sisäpiirin kiekkoilija 

kokee vaatteet enemmän käytännöllisenä kuin Haaveileva futari, joka kokee osoittavansa 

vaatteillaan joko harrastustaan tai kuuluvuutta seuraan. Fanipaitoja koulussa pitävät 

Haaveileva futari ja Yleispätevä moniottelija. Heille paitojen merkitys liittyy urheilun 

seuraamiseen ja samaistumiseen. Muille haastateltaville fanipaidan näkeminen koulussa 

liitetään pääasiassa urheilun seuraamiseen. Sportisointiin sisältyvän liikunnan kuluttamisen 

osalta Lehmuskallion (2007) tutkimuksen tulokset ovat yhteneviä tutkimukseni kanssa, 

kulutusvalintojen perustuessa järkeviin merkityksiin. Lehmuskallion mukaan lapset 

edellyttävät varusteilta ja välineiltä käytännöllisyyttä ja samaistumiseen liittyvät 

merkitykset koetaan vähäisinä. (Lehmuskallio 2007.)  

UL: Mulla oli tuolla liikunnassakin se ihan oikee urheilupaitakin. 

 

SK: Meillä on semmoset joukkueen takit 

H: Onko se tärkee? 

SK: On se hyvä takki ollu. 

H: Piätkö sä sitä koulussa? 

SK: Oon mä pitänyt. 

 

HF: Otin mää sen verkkatakin joskus kouluun, kun mulla on muut takit sellasia lämpimiä 

takkeja, jotka on sitten vähän liian kuumia, niin mää käytän sitten sitä Tervareitten takkia. 

Nyt mulla on Tervareitten tuulihousut mukana.  

H: Minkälainen olo sulla tulee, kun sä pukeudut koulussa siihen takkiin? 

HF: No sellanen, että mä haluun olla Tervareitten pelaaja. 

 

YM:  Kärppäpaitaa mä piän koulussa joskus. Jalkkispaitoja piän tunnilla. 

 H: Saako niistä kommenttia? 

 YM: Joskus, että vähän on hyvä pelajaa tai niinku. 

H: Tuleeko opettajilta kommenttia? 

YM: Ei. 

 

H: Kun oot pitänyt koulussa sitä paitaa, niin huomaako muut sen sun paidan?  

HF: No joo. Kerran halloweenissa mä pistin yhen paijan päälle aika monesti muut 

huomas, et mää näytän siltä pelaajalta. 

 

SK: Et siinä on joku poika, joka pellaa Kärpissä tai kannustaa niitä. Ei siinä mittään 

ihmeellistä tuu. 
 

Fyysisen koulun puitteissa ilmenee urheilun keräilykortteihin liittyvä ilmiö, joka koskee 

oppilaiden liikuntasuhdetta sportisoinnin ja penkkiurheilun osalta. Tutkittavista kaikki ovat 

tietoisia ilmiöstä, mutta konkreettisesti siihen ottavat osaa Tasapainoinen palloilija, 
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Haaveileva futari ja Yleispätevä moniottelija. Keräilykorttien merkitys näyttäytyy kaikille 

samansuuntaisina. Korttien merkitykset koetaan liittyvän sosiaaliseen kanssakäymiseen, 

urheilun seuraamiseen, urheilupelien pelaamiseen mobiililaitteilla sekä korttien rahalliseen 

arvoon. Havaintoaineistossa on myös merkintöjä korttien vaihtamisesta ja valmistamisesta. 

H: Mitä ne kortit sulle merkitsee?  

YM: No aika palajon, et sitten kun ne on vanhempia, niin ne on aika arvokkaita. 

 

HF: Mä kerään jalkapallokortteja. Semmosia jalkapallon fanitavaroita ne kortit ja 

puhelimella on sellanen peli, et sen voi aktivoida, kun kortin toisella puolella on koodi. 

Mulla on puhelimella se peli.  

H: Vaihteletteko te koulussa niitä kortteja? 

HF: Joo vaihellaan välitunnilla. 

H: Teittekö te jossain vaiheessa itekin niitä kortteja? 

HF: Joo me keksittiin Tasapainoisen palloilijan ja Teemun kanssa.. Yleispätevän 

moniottelijan ja Jarnon et tehtäis kortteja paperista. 

 

Havainto 3.12.2014 

Tasapainoinen palloilija, Haaveileva futari ja Yleispätevä moniottelija ovat useana 

perättäisenä päivänä tuoneet mukanaan futiskortteja ja he vaihtelevat niitä keskenään. 
 

6.4 Yhteenveto 

Saatujen tulosten mukaan koulun toimintakulttuurin jokaisessa tarkastelukerrostumassa oli 

löydettävissä liikuntasuhteeseen vaikuttavia tekijöitä. Liikuntasuhteen kannalta oleelliseksi 

nousi virallisen koulun ja informaalin koulun yhteen kietoutuminen. Yhteenvedossa olen 

määritellyt keskeiset tekijät opetussisältöinä, arvoina ja opetusmenetelminä virallisen 

koulun osalta. Informaalin koulun keskeiset tekijät liittyvät vuorovaikukseen ja 

oppilashierarkioihin. Fyysisen koulun keskeisenä osana esiintyi koulupiha. (Lahelma & 

Gordon 2003.)   

Tutkittavani kokivat liikunnan opetuksessa tärkeimmäksi lajitaidot. Opetuksessa koettiin 

myös kilpailun, terveyden ja yhteisöllisyyden merkityksiä, mutta ne eivät olleet yhtä 

merkittävissä rooleissa virallisen koulun puitteissa. Tutkimustulokseni tukevat Kunnarin 

(2011) tutkimuksen tuloksia, jossa näkökulmaa toimintakulttuuriin hahmotetaan opettajien 

kokemuksesta käsin. Tulokseni eroavat Kunnarin tuloksista siinä, ettei ilmaisua tai itsensä 

kehittämistä tutkittavien osalta havaittu. 

Arvot ovat ihmisten ja yhteisöjen käsityksiä hyvästä elämästä. Ne ohjaavat päätöksentekoa 

ja ovat toiminnan suunnittelun perusteluita. Koulun toimintakulttuurissa kasvatus- ja 
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opetustyö toteutuu arvojen viitekehityksessä, mutta käytännön toimintana toiminnan 

arvoperustasta ei välttämättä olla tietoisia. Arvot ilmenevät toimintakulttuurin jokaisessa 

yksittäisessäkin vuorovaikutustilanteessa. Koulun tulee antaa jokaiselle oppilaalle kokemus 

arvostuksesta yksilönä ja yhteisön jäsenenä. (Launonen 2007.) Tutkimuksessani ilmeni 

ristiriitaa erityisesti sosiaalisuuteen liittyvien arvojen ja toiminnan välillä. Virallisen 

koulun toiminnan ristiriitaisuus ei suoranaisesti liittynyt itse toimintaan, vaan siihen, ettei 

siinä otettu huomioon riittävästi toiminnan sosiaalista puolta. Toiminnan sosiaalisessa 

puolessa informaalin koulun merkitys korostui ja toisin sanoen täytti virallisen koulun 

täyttämättä jättämän tilan. Tällä oli vaikutusta siihen, ettei toiminta ollut aina tavoitteiden 

mukaista.  Gordonin ja Lahelman (2003) mukaan informaali vuorovaikutus voi 

aiheuttaakin ongelmia virallisen koulun toiminnalle. Voimassa olevan opetussuunnitelman 

(2004) mukaan liikunnanopetuksen tavoitteena on muun muassa oppilaiden sosiaalisen 

kehityksen turvaaminen, oppilaiden suvaitsevaisuuden kehittäminen sekä yhteisöllisyyteen 

kasvattaminen (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004, 248). Tutkimuksessani 

tuli esiin tuloksia, joissa tutkittavat kokivat virallisen koulun vahvistavan heidän 

liikuntasuhdettaan. Tuloksissa ilmeni koulun tuottavan myös arvokokemuksia, jotka 

haittaavat liikunnallisen elämäntavan omaksumista. Kokemuksen laatuun vaikutti 

tutkittavan liikuntasuhteen syvyys.  

Tuloksissani virallisen koulun merkitys koettiin yleisesti vähäiseksi oppilaiden 

liikuntasuhteelle. Tuloksissa painottuivat informaalin koulun tuottamat merkitykset. 

Liikuntaan liittyvä puhe painottui informaalin kouluun. Saukkosen (2003, 90) mukaan 

sosiaalinen vuorovaikutus on oppilaiden kannalta merkityksellisempää kuin muodollinen 

oppiminen. Sosiaalisuuden merkitys korostuu sen seurauksena, ettei koulu pysty enää 

tarjoamaan oppilaille tiedollista auktoriteettia. Koulutyön mielekkyys ja arvostaminen 

liittyvät oleellisesti vuorovaikutukseen toisten lasten ja turvallisen aikuisen kanssa. 

(Saukkonen 2003, 90.) Tutkittavani kokivat vuorovaikutuksen toisten oppilaiden kesken 

huomattavasti merkityksellisempänä kuin opettajan kanssa. Tämä tulos tukee myös 

aiempia tutkimustuloksia. Gordonin ja Lahelman (2003) mukaan vuorovaikutus ja 

ystävyyssuhteet koskevat jokaista oppilasta koulun arjessa, sekä oppitunneilla että niiden 

ulkopuolella. Ne ovat tärkeitä ja monella tapaa latautuneita. Koulupäivä on täynnä 

oppilaiden keskinäisiä vuorovaikutustilanteita välitunneilla, ruokatunneilla, siirtymisissä ja 

niin edelleen. Informaalia vuorovaikutusta tapahtuu myös opettajien, oppilaiden ja muun 

henkilökunnan välillä. Informaalia vuorovaikutusta tapahtuu lisäksi oppitunneilla. Suurelta 
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osin tämä tapahtuu oppilaiden kesken, mutta osa tapahtuu myös opettajan ja oppilaan 

välillä. Informaalin koulun myötä opettajat ja oppilaat tuovat kouluun omia kulttuurejaan, 

arvostuksiaan sekä tapojaan. (Gordon & Lahelma 2003, 42.) 

Tutkimukseni antoi tietoa myös virallisen koulun vaikutuksesta informaaliin kouluun. 

Suhde ilmeni erityisesti informaalin koulun ryhmien muodostumisessa. Oma luokka 

näyttäytyi merkittävänä ryhmänä informaalin koulun arjessa. Pajun (2011) mukaan 

koululuokan fyysinen yhdessäolo on koulun kautta hallinnollisesti määrättyä, joten se ei 

perustu yksilön mielihaluihin. Koululuokkaa voidaan kuvata sosiaalisena tilana. Sosiaalista 

tilaa ei voi fyysisesti nähdä, mutta se järjestää toimijoidensa käytännöt ja esitykset. 

Luokkahuoneen fyysisessä tilassa oppilailla on määrätyt paikat, mutta sosiaalisessa tilassa 

heille muodostuu positiot. Jos oppilaan paikka vaihtelee eri oppiaineiden välillä, niin myös 

positiossa tapahtuu muutoksia esimerkiksi siirryttäessä oppitunnilta välitunnille. (Paju 

2011, 43-45.) Saukkosen (2003) mukaan oma luokka on lapselle hyvin tärkeä, ja usein 

koulupäivä jäsentyykin ensisijaisesti muiden lasten kanssa suhteissa olemisesta. 

Salmivallin (2005) mukaan luokkayhteisö on paikka, joka mahdollista sosiaalisen vertailun 

toisiin ja tukee näin itsetuntemuksen kehittymistä ja minäkuvan rakentumista. Ryhmän 

ulkopuolelle jääminen koetaan yksinäisyyden tunteina ja se heikentää sosiaalisten taitojen 

kehittymistä. (Salmivalli 2005, 32-33). Ryhmä näyttäytyi merkityksellisenä tutkittavien 

liikuntasuhteille. Ryhmään kuuluminen näytti vahvistavan tutkittavien liikuntasuhdetta, 

kun taas ryhmän ulkopuolelle jääminen heikensi sitä. Tulos tukee Korven, Mäkelän ja 

Hirvensalon (2014) tutkimusta, jossa alakouluikäisten poikien liikuntakykyisyys oli 

positiivisessa yhteydessä oppilaan sosiaaliseen suosioon ja negatiivisessa yhteydessä 

oppilaan torjuttuun asemaan luokassa. 

Fyysisen koulun osalta tutkimuksessani keskeiseksi muodostui koulupiha. Tulos tukee 

aiempia tutkimuksia. Koulupiha tarjoaa parhaimmillaan lapsille turvallisen, viihtyisän ja 

virikkeellisen kasvuympäristön. Lapsi viettää koulupihalla huomattavan osan ajastaan. Se 

toimii tärkeänä näyttämönä leikeille, liikkumiselle, sosiaalisten taitojen oppimiselle sekä 

ystävyyssuhteiden luomiselle. Parhaimmillaan koulupiha edistää yhteisöllisyyttä ja lisää 

sosiaalista kanssakäymistä. (Kuuskoski 2003.) Lapsi ja ympäristö yhdessä muodostuvat 

kokonaisuudeksi aktiivisen toiminnan vuorovaikutuksessa. Kehityksen reunaehdot ovat 

ajallisesti, paikallisesti, fyysisesti ja kulttuurisesti ainutkertaisia. Olosuhteiden ollessa 

suotuisat, lapsi kokee ympäristönsä olevan paras paikka hänelle. (Kyttä  2003; Kyttä 

2008.) Alakouluikäisenä lapset viettävät aikaa välitunneilla 3 - 5 tuntia viikossa. Koko 
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peruskoulun aikana tunteja kertyy noin 2000, kun liikuntatunneilla lapsi viettää vain noin 

600 tuntia. Välitunnit tarjoavat hyvän mahdollisuuden jokapäiväiseen liikkumiseen. (Koski 

et al. 2008, 17.) 
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7 Pohdinta 

Pohdin tässä luvussa tutkimusprosessin aikana tekemiäni valintoja sekä tutkimukseni 

luotettavuutta kokonaisuutena. Tuon kriittisesti esiin työtäni koskevia rajoituksia ja 

haasteita, joita olen tutkimusprosessissa kohdannut. Tutkimuksen lopuksi pohdin työni 

keskeisiä tuloksia ja tulosten käytännön hyödynnettävyyttä.  

7.1 Tutkimuksen kriittinen tarkastelu 

Etnografisen tutkimuksen eettiset kysymykset koskevat erityisesti tutkijan paikan 

määrittämistä, valtaa ja kirjoittamista. Paikan määritystä voi verrata puhumiseen. Puhe on 

tuotettu aina tietyssä tilanteessa, tiettynä aikana ja tietyille kuulijoille. Tällöin sama puhe 

saa eri merkityksiä, mikäli näitä edellä mainittuja seikkoja vaihdetaan. Tämän vuoksi 

tutkimuksessa on eettisesti tärkeä määrittää paikka tutkittaville asioille. (Palmu 2007, 170.) 

Kirjoittamisella on suhde valtaan. Kirjoittamiseen vaikuttaa, minkälaiselle yleisölle 

kirjoitetaan. Tutkimukseen osallistuneet oppilaat ovat akateemisen maailman ulkopuolella, 

mutta tutkimuksen lopputuote, eli opinnäytetyö on suunnattu kyseiseen maailmaan. 

Tutkijalla on valta tulkita lasten käyttämä kieli akateemiseksi kieleksi, jolloin alkuperäisen 

kertojan tarina muuttuu erilaiseksi. (Palmu 2007, 171.) Olen määrittänyt paikkaa erityisesti 

kirjoittamalla kentälle pääsystä. Olen myös aineiston ja teorian välisellä vuoropuhelulla 

pyrkinyt määrittämään paikkaa. Käytän tulosten esittelyssä runsaasti esimerkkejä 

tutkittavien puheesta, jolloin lukijalle mahdollistuu arvioida tulkintojeni luotettavuutta.  

Laadullisella tutkimuksella ei pyritä objektiivisuuteen, sillä tutkijan arvot vaikuttavat aina 

tämän käsitykseen todellisuudesta. Arvojen läsnäolo hyväksytään ja tutkimuksella 

selitetään tosiasioita, jotka ovat aikaan ja paikkaan sitoutuneita. (Hirsjärvi, Remes & 

Sajavaara, 2010.) Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta voi arvioida aineiston ja siitä 

tehtyjen tulkintojen perusteella. Aineiston arvioinnissa on tärkeää kiinnittää huomiota 

tutkimuskysymyksiin, keskeisiin käsitteisiin sekä tulkinnan systemaattisuuteen. 

(Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen 2010, 28.) Olen tutkimuksessa selvittänyt ja 

määritellyt tutkittavien liikuntasuhteita. Olen laatinut tutkittavien liikuntasuhteita kuvaavat 

nimet. Nimien avulla olen yhdistänyt liikuntasuhteet koulun toimintakulttuuriin. 

Tutkittavien liikuntasuhteiden kautta olen tarkastellut koulun toimintakulttuuria ja 

analysoinut sitä eri tarkastelukerrostumien avulla. Näkökulmassa olen painottanut lasten 
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kokemaa. Olen tuonut havaintojen avulla esiin myös asioita, jotka ovat jääneet 

haastatteluissa huomiotta. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten koulun 

toimintakulttuuri näyttäytyy erilaisille liikuntasuhteille. Tutkimuksen taustalla on huoli 

vähän liikkuvien tavoittamiseksi. Tutkimukseni ei ole edennyt tässä työssä esitellyn 

rakenteen mukaisesti. Tutkimus on ollut luonteeltaan kehämäisesti etenevää ja sen 

vaiheiden esittäminen seikkaperäisesti olisi ollut hyvin haasteellista. Siten esimerkiksi 

tutkimuskysymykset ovat kirjoitettu tutkimuksen loppupuolella ja ne ovat tarkentuneet 

tutkimusmatkan eri vaiheissa useaan otteeseen. Selkeyden vuoksi olen karsinut 

välivaiheiden tutkimuskysymykset.  

Tutkimukseni rajoittavaksi tekijäksi koen tutkittavien valinnan. Haastateltavien valinnassa 

annoin painoarvoa liikuntasuhteiden erilaisuudelle. Tämä ratkaisu edesauttoi 

liikuntasuhteiden vertailua koulun toimintakulttuurin näkökulmasta. Rajoitteeksi koen sen, 

että valitsin haastateltavia kahdesta eri luokasta. En tiedostanut etukäteen, kuinka suuri 

merkitys omalla luokalla on. Tämän valinta aiheutti aineiston analyysiin ja tulkintaan 

hajanaisuutta. Informaalin koulun vuorovaikutuksen merkitys ja erityisesti oman luokan 

merkitys liikuntasuhteelle tulivat minulle yllätyksenä. Kohderyhmän valintaan olen 

kuitenkin tyytyväinen.   

Etnografisen tutkimuksen haasteita ovat prosessien ja tapahtumien laajempi hahmottamien, 

koska tutkija on niin lähellä tai sisällä kohteessa. (Rantala 2007, 150.) Tutkimuksessani 

loin etäisyyttä työskentelytapani avulla. En pyrkinyt toimimaan aktiivisena 

havainnoitsijana, vaan aktiivisena kokemusteni reflektoijana. Kokemusta ei voi tavoittaa 

hetkessä, vaan se on mahdollista tavoittaa vasta jälkikäteen (Rantala 2007, 134). Tämä 

työskentelytapa auttoi selkeyttämään eri roolejani, enkä huomannut roolien tuottaneen 

hankaluuksia toisilleen. On kuitenkin huomioitava, ettei tutkimuksellani pyritä autenttisten 

kokemusten kuvaamiseen. Sen sijaan pyrin tuomaan omaa subjektiivisuuttani esiin, jotta se 

tuottaisi ymmärrystä, jonka kautta näkemys kokemuksesta on tulkittu. Havaintoni 

sisältävät siten huomattavan paljon tulkintaa verrattaessa esimerkiksi aivan tuoreeltaan 

kirjattuihin havaintoihin.  

Olen kuvannut kentälle pääsyssä, kuinka aloitin tutkimuksen aineistonkeruun. En ehtinyt 

kunnolla aloittaa tutkimukseni suunnittelua, kun huomasin jo olevani kentällä. 

Aineistonkeruu onnistui kaiken kaikkiaan hyvin, mutta suunnittelun puute näkyi 

analyysissa työmäärän kasvuna. Tekemällä pilottihaastattelun olisin todennäköisesti saanut 
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haastatteluja yhtenäisemmäksi ja analyysissä helpommin käsiteltäväksi. Toisaalta koin, että 

haastatteluissa vastauksen kannalta tärkeintä ei ollut kysymys, vaan luottamuksellisen 

ilmapiirin luominen haastateltavan kanssa.  

Valitsin alun perin tutkimuksen analyysiksi teorialähtöisen analyysin. Valitsin teorian 

pohjalta kehykset, joiden puitteissa aloin tarkastelemaan aineistoa. Huomasin pian, että 

aineistoni ei sopinut annettuihin kehyksiin ja se olisi tuottanut tutkimuskysymyksen 

kannalta liian suppean kuvan. En halunnut lähteä pelkästään testaamaan voimassa olevaa 

teoriaa, vaan halusin teorian mahdollistavan mahdollisimman kattavan kuvan aineistosta. 

Luovuin sen vuoksi teorialähtöisyydestä ja muutin analyysin teoriaohjaavaksi. Säilytin 

sekä liikuntasuhteen että toimintakulttuurin analyyttiset jaot, mutta suhteutin niiden 

sisältöä sopimaan paremmin yhteen aineistoni kanssa. Tekemäni muutokset olen tuonut 

esiin analyysin yhteydessä.  

Aiemmissa liikuntasuhdetta koskevissa tutkimuksissa tulokset ovat jaoteltu 

merkityskokonaisuuksiin (ks. Koski & Tähtinen 2005; Lehmuskallio 2007). Tässä 

tutkimuksessa en tehnyt luokittelua merkityskokonaisuuksiin. Päädyin ratkaisuun 

ensinnäkin kohderyhmän pienuuden vuoksi, vaikka Kunnarin (2011) mukaan liikuntaan 

liittyviä merkityksiä on mahdollista tutkia jo pienen aineiston perusteella. Kokeilin 

alustavasti tehdä yhteenvetoa jakamalla tuloksia merkityskokonaisuuksiin, mutta koin sen 

häivyttävän tutkimukseni näkökulman. Aiempien tutkimusten kohderyhmät olivat 

kohderyhmääni iältään vanhempia. Piaget'n kehitysteorian mukaan ikä ja kehitystaso 

vaikuttavat siihen, kuinka hyvin ihminen osaa sanallistaa kokemuksiaan (Kronqvist & 

Pulkkinen 2007, 168-171). Kosken (2004) mukaan jokaisella ihmisellä on liikuntasuhde 

iästä riippumatta. Tutkittavani kuvasivat merkityksiä pääasiassa toiminnan avulla sen 

sijaan, että he olisivat yksilöineet toiminnan merkitysten liittyvän esimerkiksi 

keskittymiskyvyn parantamiseen tai terveellisyyteen. Esimerkiksi lapsen kertoessa 

pitävänsä jalkapallosta koin vääräksi tulkita sitä yksiselitteisesti lajimerkityksiin liittyväksi. 

Kokemus on aina kokonaisvaltaista ja suurelta osin tiedostamatonta. Olen tutkimuksessa 

tehnyt tulkintaa merkityskokonaisuuksiin pohjautuen, jotta mahdollisuus tutkimusten 

väliseen vertailuun onnistuisi. Ensisijaisesti olen halunnut tuoda esiin lasten ääntä 

liikunnasta sellaisena kuin he sen kokevat. Vaikka lasten kokemia merkityksiä oli aikuisen 

tulkitsemana vaikea tavoittaa, koin liikuntasuhteen eri ulottuvuuksien olevan hyödyllisiä 

tutkimuksessa. 
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7.2 Tutkimuksen johtopäätökset 

Tutkimukseni tehtävänä oli selvittää, miten koulun toimintakulttuuri näyttäytyy erilaisille 

liikuntasuhteille. Tehtävään pyrittiin löytämään ratkaisu kahden tutkimuskysymyksen 

avulla. Ensimmäisellä tutkimuskysymyksellä selvitin tutkittavien liikuntasuhteita. 

Ensimmäinen tutkimuskysymys loi pohjan toiselle tutkimuskysymykselle, jolla tarkisteltiin 

liikuntasuhteita koulun toimintakulttuurissa. Tuon työni keskeisimmät tulokset esiin 

laatimieni kuvioiden 7 ja 8 avulla. 

Olin tuloksia laatiessa havainnut, että tutkimuksessani oli havaittavissa kolmeosainen 

kategorinen rakenne. Käsitykseni vahvistui, kun vertailin tutkimustani Liimakan, Jallinojan 

ja Hankosen tutkimukseen. Laadin heidän kategorisoinnin innoittamana tutkimukseeni 

kolmeosaisen kategorisoinnin, joka ilmenee kuviosta 7 liikuntasuhdeympyränä.  

 

 

KUVIO 7: liikuntasuhdeympyrä 

Liikuntasuhdeympyrä koostuu sisä- ja ulkokehästä sekä keskustasta. En laatinut 

kategorioille kuvaavia nimiä, koska kaksi kategoriaa kolmesta sisälsi vain yhden 

tutkittavan. Ympyrän sisäkehästä erottuu Sisäpiirin kiekkoilija, joka kokee omakohtaisen 

liikunnan merkitykset insaiderina kaikkein syvimpinä. Syvyys erottaa hänet muista, jolloin 

hän kokee liikunnan taustalla vaikuttavia merkityksiä syvyyden lisäksi muita kapea-

alaisemmiksi. Sisäpiirin kiekkoilijalla kilpailu, voittaminen ja tavoitteellisuus näyttäytyvät 

muita merkityksellisimpänä. Lisäksi leikillisyyden vähäinen merkitys erottaa hänet muista 
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tutkittavista. Ympyrän keskustan muodostavat Tasapainoinen palloilija, Haaveileva futari 

sekä Yleispätevä moniottelija, joiden liikuntasuhteissa on vain vähäisiä eroja. 

Omakohtaisen liikunnan osalta he ovat kiinnittyneitä liikunnan sosiaaliseen maailmaan ja 

vierailevat siellä päivittäin. He kokevat liikunnan merkityksiä kaikista laaja-alaisimmin ja 

yhtenäisemmin. Heidän yhtenäisyys korostuu sisä- ja ulkokehän eroista johtuen. 

Liikuntasuhdeympyrän ulkokehän muodostaa yksin Ulkopiirin luontoliikkuja. Ulkopiirin 

luontoliikkujalle leikillisyys ja luonnossa oleminen näyttäytyvät muita merkittävimpinä 

liikuntasuhteeseen vaikuttavina tekijöinä. Ulkopiirin luontoliikkujalle penkkiurheilun 

maailma ja liikuntaan liittyvä kuluttaminen on vierasta, joiden vuoksi hänen 

liikuntasuhteensa poikkeaa selkeimmin muista. Hän eroaa muista tutkittavista myös 

kokiessaan selkeimmin negatiivisten kokemusten heikentävän liikuntasuhdettaan. Muilla 

tutkittavilla kokemukset ovat päinvastaisia, eli positiivisia ja suhdetta vahvistavia. 

Laadin liikuntasuhdeympyrän tutkittavien liikuntasuhteiden eroavaisuuden pohjalta. Se 

ilmentää keskeisimpiä tuloksia ensimmäisen tutkimuskysymyksen osalta. Toisen 

tutkimuskysymyksen ja sen myötä tutkimustehtävän keskeisempiä tuloksia ilmentämään 

laadin kuvion 8.  

 

 

KUVIO 8: Liikuntasuhdeympyrä koulun toimintakulttuurissa 

Kuviossa 8 kuvaan koulun toimintakulttuuria myös ympyränä. Erottelen sen kerrostumia 

aaltomaisella viivalla. Tällä pyrin kuvaamaan kerrostumien yhteen kietoutumista ja niiden 

keskinäistä vuorovaikutusta. Kuvion keskellä on kaksipäinen nuoli. Tämä nuoli kuvaa 
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liikettä, joka on keskeistä liikuntasuhteessa. Se kuvaa myös toimintaa, joka on keskeistä 

toimintakulttuurissa. Nuoli kuvaa lisäksi kuvioiden yhdistämistä. Liikuntasuhteella 

kuvataan kiinnittymistä liikuntaan kulttuurisena ilmiönä. Koulun toimintakulttuuri on 

konteksti, joka vastaanottaa kulttuureita, mutta jonka tehtävänä on myös luoda, muokata ja 

uudistaa kulttuureita. Yhdistettäessä liikuntasuhde koulun toimintakulttuuriin, 

liikuntasuhde tulee sekä näkyväksi että muotoutuu tietynlaiseksi. Suurelta osin tämä 

tapahtuu toisiin oppilaisiin tehtävän vertailun myötä, jolloin liikuntasuhde muokkaa 

vastavuoroisesti toimintakulttuuria. Koulun toimintakulttuurissa liikuntasuhteelle asetetaan 

tiettyjä vaatimuksia, joihin sen halutaan muotoutuvan. Tämä ilmenee esimerkiksi 

opetussuunnitelman tavoitteena mahdollistaa liikunnallisen elämäntavan omaksuminen.      

Kuvioiden keskinäisessä suhteessa huomion arvoista ovat ympyröiden koot. Koulun 

toimintakulttuuria edustava ympyrä on samankokoinen kuin liikuntasuhteen keskustaa 

edustava ympyrä. Tutkimuksessani kävi ilmi, että koulun toimintakulttuuri elää lähes 

harmoniassa liikuntasuhteen keskustassa olevien kanssa. Koulun toimintakulttuuri tarjoaa 

heille merkityksiä jokaisen kerrostuman osalta. He voivat tuoda liikuntasuhteensa 

kokonaisena kouluun. Koulu vahvistaa heidän liikuntasuhteitaan omakohtaisen liikunnan, 

penkkiurheilun ja sportisoinnin osalta. Toisaalta heidän liikuntasuhteensa muokkaavat 

kaikista vahvimmin toimintakulttuuria vastaamaan heidän liikuntasuhteitaan.  

Liikuntasuhdeympyrän sisäkehä näyttäytyy kaikista tiiveimpänä kokonaisuutena. Olen 

aiemmin kuvannut Sisäpiirin kiekkoilijan liikuntasuhdetta tutkittavista syvimpänä. Kuvio 

ei ole kolmiulotteinen, mutta kuvailen liikuntasuhdetta tässä yhteydessä päinvastaisena, eli 

kaikista korkeimpana. Sisäpiirin kiekkoilijan liikuntasuhteeseen on pakkaantunut paljon 

merkityksiä, mutta vain pienelle pinta-alalle. Liikuntasuhteen kohdatessa 

toimintakulttuurin, niiden keskinäinen kosketuspinta jää pieneksi. Korkeudesta on myös 

haittaa. Konkreettisimmin tämä näkyy Sisäpiirin kiekkoilijan pyrkiessä kesken välitunnin 

sisälle, jolloin hänen korkea liikuntasuhteensa törmää fyysisen koulun mataliin oviin. Tällä 

tarkoitan Sisäpiirin kiekkoilijan teknistynyttä ja välineellistynyttä liikuntasuhdetta, johon 

koulun toimintakulttuuri ei kykene vastaamaan.  

Liikuntasuhdeympyrän ulkokehälle jää yksin Ulkopiirin luontoliikkuja. Hänen 

liikuntasuhteensa on kaikista heikoimmin jäsentynyt, mikä ilmenee erityisesti sportisoinnin 

syvyydessä. Hänelle urheilussa käytetty kieli on vierasta. Jäsentymättömän liikuntasuhteen 

yhdistyessä koulun toimintakulttuuriin se heikkenee edelleen. Ulkopiirin luontoliikkuja ei 
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löydä koulun toimintakulttuurista tuttuja merkityksiä ja uusien vieraiden merkitysten 

kohtaaminen lamaannuttaa hänen toimintansa. Informaali koulu viestii hänen 

liikuntasuhteelleen, ettei hän kuulu sinne. Ulkopiirin luontoliikkujan liikuntasuhde jää sen 

vuoksi suurelta osin koulun toimintakulttuurin ulkopuolelle. Jos Sisäpiirin kiekkoilija 

törmäsi koulun mataliin oviin, niin Ulkopiirin luontoliikkujalle metsä merkityksineen on 

rajattu aidalla koulun toimintakulttuurin ulkopuolelle. 

Tuloksieni kannalta huomion arvoista on myös keskellä oleva nuoli. Olen aiemmin liittänyt 

siihen kuvauksen sekä liikuntasuhteesta että koulun toimintakulttuurista. Nuolen paikka 

keskellä on perusteltu. Se on keskiö, jossa nämä käsitteet yhdistyvät. Nuolen kaksipäisyys 

ilmentää vastavuoroisuutta, eli vuorovaikutusta. Työni keskeisin tulos oli 

vuorovaikutuksen merkitys koulun toimintakulttuurissa sekä liikuntasuhteen muokkaajana 

että muokattavana. Vuorovaikutuksen merkitys korostui erityisesti osana informaalia 

koulua, minkä vuoksi informaali koulu on esitetty toimintakulttuurin ytimenä. 

Toimintakulttuurin kerrostumat näyttäytyivät odotetusti oppilaille yhtenä kokonaisuutena 

(Paju 2011, 20-25). Toimintakulttuurin tarkastelukerrostumat mahdollistivat tarkastella 

erityisesti virallisen ja informaalin koulun yhteen kietoutumista. (Gordon & Lahelma 2003, 

42.) Tämän tarkastelun avulla tutkimukseni keskeiseksi tulokseksi muodostui sosiaalisen 

vuorovaikutuksen merkitys liikkumiselle. Sosiaalisuus ilmeni läpi koko aineiston ja 

tutkimuksessani se esiintyi merkitysten perustuksena. Sosiaalisuus ilmeni niin yksilö- kuin 

joukkuelajeissa sekä kaikissa liikuntasuhteen osa-alueissa penkkiurheilusta sportisointiin. 

Yhdessäolo koettiin positiivisena ja ulkopuolelle jääminen negatiivisena. Tärkeänä 

tuloksena koin sen, että kaikki tutkittavat pitivät liikunnasta, kunhan taustalla vaikuttavat 

asiat olivat positiivisesti latautuneet. Taitojen oppiminen koettiin myös merkityksellisenä. 

Perustus määritteli kuitenkin sen, koettiinko taitojen oppimisen merkitys negatiivisena vai 

positiivisena. Vuorovaikutus liittää toimintakulttuurissa toimivat ihmiset yhteen ja on 

tärkein työväline rakennettaessa yhteisöllistä toimintakulttuuria (Nousiainen & Piekkari 

2007,  15). Fyysinen koulu auttoi tarkastelemaan erityisesti teknistynyttä liikuntakulttuuria.  

Suhtaudun tulevaan opetussuunnitelmaan positiivisesti, koska siinä siirrytään taitojen 

oppimisesta kokonaisvaltaisempaan käsitykseen ja sosiaalinen puoli nostetaan samalle 

viivalle (Opetussuunnitelman perusteet 2014). Koululiikunnassa sosiaalisuus on aina läsnä, 

joten sitä ei voida jättää huomiotta. En väitä, että opetus on aiemmin ollut huonoa tai 

väärää. Toimintakulttuuri voi olla yhdessäoloa rakentavaa tai hajottavaa 
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opetussuunnitelmasta riippumatta. Tärkeää on, että siihen pyritään tulevaisuudessa 

tietoisesti vaikuttamaan. Tutkimukseni tuki käsitystä, kuinka informaali vuorovaikutus on 

merkitsevässä osassa myös virallisen koulun arjessa (Gordon & Lahelma 2003). Tärkeää 

on, että informaalin vuorovaikutuksen merkitys hyväksytään ja sen merkitystä arvostetaan 

virallisen koulun suunnalta. Tämän pohjalta on virallisen koulun rakenteita muutettava 

niin, että se suuntaa ja ohjaa informaalia vuorovaikutusta yhdessäoloa rakentavaan ja 

yhteisöllisyyttä arvostavaan ilmapiiriin. 

Ratkaisuna ongelmaan ehdotan kouluille liikunnan tuottamisen osa-alueen huomioimista. 

Tutkittavien liikuntasuhteista se sai kaikkein vähiten huomiota, mutta oli toisaalta kaikkein 

tasavertaisin. Se oli tutkittavia yhdistävä osa-alue koulun toimintakulttuurissa ja siihen 

suhtauduttiin positiivisesti. Liikunta ei ole enää luonnollinen osa nykyihmisen elämää. 

Opettamalla koulussa liikunnan tuottamista, voitaisiin oppilaita tukea löytämään 

liikkumiseen mahdollisuuksia myös sieltä, missä sitä teknistyneen liikuntakulttuurin 

toimesta ei ole selkeästi osoitettu. Liikunnan tuottamisessa keskeistä on sosiaalisuus, eikä 

sitä voi toteuttaa huomioimatta sosiaalista puolta. Se voisi lisäksi toimia yhteisöllisyyttä 

rakentavana. 

Tutkimuksessani koen onnistuneen pääsemään lähelle lapsia ja jakamaan kokemuksia 

heidän kanssaan. Yhteisesti jaettujen kokemusten kautta tarkisteltaessa asiat näyttäytyvät 

erilaisena, kuin ulkopuolisen niitä ulkoa päin tarkistellessa. Koen opettajan työn olevan 

lasten mukana elämistä ja yhdessä kasvamista. Koin etnografisen tutkimusotteen 

palvelleen opettajan rooleja niin kasvattajana kuin tutkivana opettajanakin. Kuvaan 

tutkimusta mielelläni matkaksi. Matkalle on mahtunut niin ylä- kuin alamäkiä. Tärkeintä 

on, etten ole kävellyt ympyrää kohti lähtöpistettä, vaan matka on aidosti edennyt. 

Käsityksen kulkemastani matkasta realisoitui lukiessani tutkimuspäiväkirjaani. Olen 

kirjannut siihen kronologisessa järjestyksessä tutkimuksen alkumetreiltä lähtien 

kysymyksiä ja ennakko-odotuksia. Huomaan käsitysteni muuttuneen, jonka vuoksi koen 

tutkimukseni onnistuneen.  
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LIITE 1. HUOLTAJAN LUPA HAASTATTELUUN OSALLISTUMISESTA 

Hyvä kotiväki! 
 
Olen Oulun opettajakoulutusyksikön opiskelija ja teen pro gradu- tutkielmaa 
liikunnan sosiaalisten merkitysten välittymisestä koulun toimintakulttuurissa. 
Tutkielman tarkoituksena on selvittää, minkälaisia liikunnallisia merkityksiä koulun 
toimintakulttuuri välittää oppilaille. Lisäksi tutkielmassa pyritään selvittämään, 
miten koulu valmistaa oppilaita kohtaamaan erilaisia liikunnallisia haasteita 
elämässään. 
 
Toimin 5A-luokalla luokanopettajan sijaisena 10.11.2014- 20.12.2014 välisen ajan. 
Opetan lisäksi 5B- luokalle biologiaa, fysiikkaa ja poikien liikuntaa. Tutkielman 
aineistonkeruu on tarkoitus suorittaa opettamillani luokilla sijaisuuteni aikana. 
Aineistonkeruuna käytän teemahaastattelua. Teemahaastattelun kysymysten 
asettelu on avoin, mutta se kohdentuu tiettyihin teemoihin. Olen valinnut osan 
luokkien pojista haastateltaviksi. Tutkimukseen osallistuminen edellyttää yhtä 
haastattelukertaa. Haastattelut on tarkoitus toteuttaa yksilöhaastatteluina 
kouluaikana ja ne tallennetaan sähköisesti. Oppilaiden anonymiteetti säilyy, sillä 
tutkielmassa ei julkaista kenenkään nimeä. 

 
Tutkimukseen osallistumisesta kysytään lupa sekä huoltajalta, että lapselta 
itseltään. 
 
Jos teillä on kysyttävää tutkimukseen liittyen, vastaan niihin mielelläni. 
 
Terveisin, 
Aapeli Särkimäki  
Kasvatustieteen kandidaatti 
040-5769809 
asarkima@student.oulu.fi 
 
 

********************************************************************************************** 
HUOLTAJAN KIRJALLINEN SUOSTUMUS ALAIKÄISEN OSALLISTUMISELLE 
TUTKIMUKSEEN. 
 
 
Hyväksyn, että huollettavani oppilaan nimi saa olla haastateltavana 
tutkimuksessa. 
 
 
_________________________________ 
Aika ja paikka 
 
 
_________________________________ 
Allekirjoitus ja nimenselvennys  
LIITE 2. TEEMAHAASTATTELURUNKO 



 

 

 

Taustatiedot 

 

Kerrotko nimesi ja ikäsi? 

Missä asut?  

Ketä perheeseesi kuuluu? 

Suhde vanhempiin? 

Sisarukset: lukumäärä, iät, harrastukset? 

Kaverit? 

Vapaa-ajan vietto perheen ja kavereiden kanssa? 

Mitkä asiat tällä hetkellä tärkeitä elämässä/ Ei tärkeät asiat? 

Millainen on tavallinen päiväsi arkena?  

Entä viikonloppuna? 

 

Omakohtainen liikunta 

 

Aikaisemmat ja nykyiset harrastukset? 

Kuinka paljon harrastaa omatoimisesti ja ohjatusti? 

Mitkä tekijät ovat vaikuttaneet harrastuksen aloittamiseen tai lopettamiseen? 

Miten menee kavereiden luokse tai harrastuksiin? 

Harrastuksen merkitys elämässä?  

Mistä pitää harrastuksessa ja mistä ei? 

Oletko suositumpi koska tai jos harrastat liikuntaa? 

Minkälaisia tulevaisuuden suunnitelmia on harrastuksen suhteen? 

Mitä tuntuisi/tekisit jos sinun täytyisi lopettaa harrastus nyt heti? 

Kerro mukavin koululiikunta muisto, entä ikävin? 

Miksi koulussa opetetaan liikuntaa? 

Mitä mieltä olet koululiikunnan lajivalikoimasta? 

Onko koulusta saanut virikkeitä harrastuksen aloittamiseen? 

Onko kokeillut jotain koulussa opetettua lajia vapaa-ajalla? 

Entä onko koulussa oppinut jotain taitoa, jota kokeillut vapaa-ajalla? 

Minkä verran koulusta saa tietoa uusista harrastuksista tai kerhoista? 

Onko opettajat kiinnostuneita liikunnan harrastamisesta tai kyselevätkö harrastuksista? 

Entä leikkejä onko oppinut koulussa? 

Saako muilla oppitunneilla liikkua? 
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Muistatko jonkin tapahtuman, jossa olet saanut liikkua myös muilla oppitunneilla? 

Minkälaisia liikkumiseen liittyviä sääntöjä tiedät koulussa olevan? 

Välitunnilla pitää mennä pihalle, miksi?   

Mitä mieltä pitkästä liikuntavälitunnista?  

Onko koulussa ohjeistettu koulumatkoista?  

Kuinka pitkä koulumatka on ja miten kulkee? 

Miten lasten ja aikuisten liikkuminen eroaa toisistaan koulussa?  

Mitä aikuiset tekevät välitunneilla? 

Mitä mieltä koulurakennuksesta ja tiloista? 

Onko niissä helppo liikkua? 

Mikä on koulun mieluisin paikka? 

Onko riittävästi tekemistä?  

Miten leikit ja pelit onnistuvat? 

Koulupäivän aikana missä kaikkialla liikut?  

Onko liikuntatilat minkälaiset?  

Mitä haluaisi kehitettävän? 

Entä luokkahuone?  

Lukunurkka on, mutta pitäisikö olla liikkumistila? 

Kenen kanssa koulussa vietät aikaa? 

Mistä juttelevat ja mitä tekevät? 

Tiedätkö koulukavereitten harrastukset? 

Onko koulukavereiden kanssa vapaa-ajalla? 

Miten päätätte mitä välitunnilla tehdään? 

Mitä tekisit mieluiten välitunnilla? 

Liikunta ja oppilassuosio? 

 

Liikunnan tuottaminen 

 

Onko sinun helppoa keksiä itsellesi tekemistä? 

Kiinnostaako sinua valmentaminen? 

Saatteko itse keksiä toimintaa liikuntatunneilla? 

Oletteko ohjanneet toisianne? 

Onko välitunneilla opettaja opastaneet liikkumisesta? 

Mitä pelejä oppinut koulussa? 



 

 

 

Mitä pelejä tai leikkejä oppinut koulussa kavereilta? 

Mitä pelejä tai leikkejä olet itse keksinyt? 

Onko niitä helppo/vaikea keksiä? 

 

Sportisointi 

 

Omistatko fanituotteita?  

Kannatatko näitä joukkueita?  

Onko sinulla urheiluvaatteita?  

Mitä urheiluvaate merkkejä tiedät? 

Käytätkö näitä missä tilanteissa?  

Osallistutko itse vaatteiden hankintaan vai ostavatko vanhemmat vaatteesi? 

Keräätkö keräilykortteja?  

Kerrotko niistä tarkemmin, mitä niillä tehdään? 

Käytätkö urheiluravinteita? 

Puhuvatko opettajat koulussa urheilusta tai liikunnasta? 

Saako käsitöiden tai kuviksen tunneilla tehdä itse fanituotteita ? 

Mitä ajattelet oppilaista jotka käyttävät fanituotteitta esim. fanipaitaa koulussa? 

Miten opettajat reagoivat, tuleeko kommenttia? 

Pukeutuvatko liikunnanopettajat eri tavalla kuin muut opettajat 

Pukeutuvatko urheilua harrastavat oppilaat eri tavalla kuin muut? 

Onko urheilua harrastavilla oppilailla omat juttunsa?  

Onko niitä vaikea ymmärtää? 

Oletko nähnyt koulussa esillä muiden oppilaiden töitä, jotka kertovat liikunnasta tai 

urheilusta? 

 

Penkkiurheilu 

 

Seuraatko urheilua vapaa-ajalla? 

Entä pelaatko urheilupelejä tietokoneella tai pelikoneella? 

Kuinka usein? 

Minkälaisia tuntemuksia urheilun seuraaminen herättää?  

Onko se tärkeää? 

Ymmärrätkö ko. pelin pelisanastoa?  
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Ovatko urheilijat mielestäsi suosittuja?  

Miksi?  

Ovatko urheilijat mielestäsi sosiaalisia? 

Tunnetko henkilökohtaisesti urheilijoita? 

Minkälaista liikuntaa koulussa voi seurata? 

Oletko seurannut? 

Seuraatko välituntipelejä  

Jutteletko kavereitten kanssa koulussa liikunnasta tai urheilusta? 

Ovatko ne tärkeitä? 

Onko innostanut liikkumaan? 

Onko vaikuttanut urheilun seuraamiseen mitä kaverit seuraavat? 

Voiko koulussa seurata urheilua. Esim. oletteko katsoneet esim hiihtoa tai jääkiekkoa 

koulussa? 

Minkälaisia kokemuksia ne olivat? 
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