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1 JOHDANTO 

 

 

Kansallisilla ja kansainvälisillä liikuntapoliittisilla linjauksilla on pyritty viime vuosina 

siihen, että urheiluharrastus tukisi lapsen ja nuoren kehitystä mahdollisimman kokonaisval-

taisella tavalla. Lisäksi lajiliitot, joiden valtionapukelpoisuuden ehtona on Opetus- ja kult-

tuuriministeriön (2016) sekä liikuntalain (390/2015) tavoitteiden mukainen toiminta, ovat 

julkaisseet omia strategioitaan ja toimenpideohjelmiaan muun muassa urheilun ja opiske-

lun yhdistämisen tehostamiseksi. Mutta miten ne toimivat käytännössä? Millä tavalla tä-

män päivän junioriurheilu tukee lasten ja nuorten kehitystä, ja kyetäänkö entistä kokonais-

valtaisemman liikuntakasvatuksen avulla ehkäisemään vaikkapa urheilijoiden aktiiviuran 

jälkeisiä identiteettikriisejä tai syrjäytymistä?  

 

Muun muassa edellä esittämäni kysymykset olivat alkusysäyksenä ”Urheilijan identiteetin 

muodostuminen: Jääkiekkoura ja menestys nuoren kehityksen ja elämän tukena” -nimiselle 

tutkimusprojektille tammikuussa 2015. Projektista vastasivat tuolloin Oulun yliopiston 

kasvatustieteiden tiedekunnan osalta FT, KL, PsM Timo Latomaa ja FT Seppo Laukka, 

sekä Oulun Kärpät 46 ry:n osalta toiminnanjohtaja Mika Pieniniemi. Syksystä 2015 lähtien 

vetäjinä ovat toimineen FT Seppo Laukka ja YTT Vesa Puuronen Oulun yliopistosta sekä 

Jukka Aho ja Mika Pieniniemi Oulun Kärpät 46 ry:stä. Projektin tarkoituksena on kartoit-

taa juniorijääkiekkoilijoiden, valmentajien ja vanhempien kokemuksia, käsityksiä sekä 

tapaa toimia jääkiekkoharrastuksen parissa, jotta harrastuksen kasvatukselliset tavoitteet 

saataisiin toteutumaan mahdollisimman hyvin. Pro gradu -tutkielmani käsittelee projektin 

vanhempien osuutta ja käyttämäni tutkimusaineisto on kerätty Oulun Kärppien juniorijää-

kiekkoilijoiden vanhemmilta 15.5.–2.11.2015.  

 

Tutkimukseni tarkoituksena oli selvittää, millaista on tämän päivän jääkiekkovanhemmuus 

ja tutkimusongelmani kuului: "Millaiseksi juniorijääkiekkoilijoiden vanhemmat käsittävät 

vanhemmuutensa?" Tutkimusaineiston keräämisessä käyttämäni nettikyselyn osat koskivat 

(I) vanhempien kokemuksia juniorijääkiekosta, (II) osallistumista lastensa urheiluharras-

tukseen, (III) käsityksiä kasvatuksesta sekä (IV) toiveita lastensa tulevaisuuden suhteen. 

Tavoitteenani oli nostaa esille vanhemmuuden vahvuudet ja haasteet, jotta vahvuuksien 

hyödyntämisessä ja haasteisiin vastaamisessa onnistuttaisiin juniorijääkiekossa entistä pa-
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remmin. Lisäksi toivon tutkielmani herättävän ajatuksia sekä tarjoavan inspiraatiota ja 

suuntaa urheiluseurojen kasvatustyöhön.     

 

Tutkimusaiheeni on ajankohtainen jo suomalaisten juniorijääkiekkoilijoiden viimeaikaisen 

menestyksenkin vuoksi. Lisäksi junioriurheilu on muuttunut viime vuosikymmeninä entis-

tä ammattimaisemmaksi ja viime vuosina meillä Suomessakin puheenaiheiksi ovat nous-

seet muun muassa vanhempien liiallinen kunnianhimo lastensa harrastusten suhteen sekä 

aikuisten huono käytös lasten urheilussa. Ehkäpä juuri tämän vuoksi ennakko-

olettamukseni oli, että juniorijääkiekkoilijoiden vanhemmat olisivat kasvattajina keskimää-

räistä vaativampia, ja vaatiihan jääkiekko jo lajinakin kurinalaista ja määrätietoista harjoit-

telua.      

 

Juniorijääkiekon tutkimus on lajin suuresta suosiosta huolimatta ollut niin meillä Suomessa 

kuin muuallakin melko vähäistä, eikä vanhemmuutta useinkaan ymmärretä olennaiseksi 

osaksi junioriurheilua. Tutkimuksissa vanhempien osuutta on pidetty yleensä jonkinlaisena 

sivuroolina urheilijoiden taustalla ja jos heistä on ylipäätään haluttu jotain tietää, sitä on 

kysytty heidän lapsiltaan. Vanhemmille itselleen suunnatut kyselyt ovat olleet harvinaisia. 

Koska vastaavia aiempia tutkimuksia juniorijääkiekkoilijoiden vanhemmista ei ollut saata-

villa, hyödynsin työni suunnittelussa sellaisia opinnäytetöitä ja julkaisuja, jotka vastasivat 

edes joiltain osin tutkimusaihettani.  

 

Aiempien tutkimusten antama kuva oli varsin selkeä. Vanhempien tehtävinä on pidetty 

juniorijääkiekossa perinteisesti vain kuljettamista, kustantamista ja kannustamista (Tissari 

2004, 10–11). Nykyään heidän tehtävinään pidetään kuitenkin myös lapsensa innostamista 

liikunnalliseen elämäntapaan sekä lapsen päivärytmistä, opiskelusta ja kasvatuksesta huo-

lehtimista yhteistyössä urheiluseuran ja koulun kanssa (Suomen jääkiekkoliitto 2014a, 3). 

Lisäksi vanhempien kasvatustyyleillä on todettu olevan vaikutusta pelaajien tyytyväisyy-

teen, suoriutumisstrategioihin, taipumukseen rikkoa sääntöjä sekä juniorijääkiekkojoukku-

een sisäiseen kiinteyteen eli koheesioon (Juntumaa 2008, 6). 

 

Olen rakentanut tutkielmani kahden keskeisen käsitteen – juniorijääkiekon ja vanhemmuu-

den – ympärille. Luvussa 2 kuvaan juniorijääkiekkoa pelaajien, valmentajien ja vanhem-

pien yhteistyönä, jonka onnistumisesta riippuu pitkälti se, miten hyvin harrastuksen urhei-

lullisiin ja kasvatuksellisiin tavoitteisiin päästään. Luvussa 3 tarkastelen vanhemmuutta 
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vanhempana (eli äitinä tai isänä) olemisena ja toimimisena, johon sisältyy kokonaisvaltai-

nen huolenpito alaikäisestä, ja jonka merkitys korostuu ennen muuta lapsen identiteetin 

kehityksessä sekä nuoren sosiaalistumisessa ja hyvinvoinnissa. Luku 4 sisältää kuvauksen 

tutkimukseni metodologisista lähtökohdista sekä tutkimuksen toteuttamisesta fenomeno-

grafista analyysimenetelmää käyttäen. Luvussa 5 esittelen tutkimustulokseni ja pohdin 

niitä tutkielmani teoreettisen viitekehyksen valossa. Luvussa 6 pyrin vielä löytämään vas-

taukset tutkimusongelmaani ja -kysymyksiini sekä vetämään tutkimustuloksistani jatkotut-

kimusten ja mahdollisten toimenpiteiden kannalta keskeiset johtopäätökset.  

 

Koska tutkielmani on tarkoitettu kaikille juniorijääkiekon parissa toimiville ja aiheesta 

kiinnostuneille lukijoille, olen pyrkinyt välttämään tarpeettomia tieteellisiä ilmaisuja ja 

käyttämään mahdollisimman ymmärrettävää kieltä. Toivon tutkimukseni antavan kaikille 

junioriurheilun parissa toimiville entistä selkeämmän käsityksen jääkiekkovanhemmuudes-

ta sekä sen vahvuuksista ja haasteista, jotta vanhemmat voisivat tukea urheilevaa lastaan 

parhaalla mahdollisella tavalla ja mahdollisiin ongelmakohtiin voitaisiin löytää kaikkia 

osapuolia tyydyttävät ratkaisut. Juniorijääkiekossa tarvitaan ehdottomasti niin urheilijoita, 

valmentajia kuin vanhempiakin ja uskon, että meillä Suomessa aikuiset osaavat ja tahtovat 

edelleenkin toimia yhdessä lastensa parhaaksi. Näin urheilu-ura saadaan tukemaan heidän 

kehitystään ja menestystään myös muilla elämänalueilla. 
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2 JUNIORIJÄÄKIEKKO 

 

 

Sanakirjamääritelmän mukaan jääkiekolla tarkoitetaan ”peliä, jota pelataan jäällä kahden 

kuudesta pelaajasta koostuvan luistelevan joukkueen välillä ja jossa tavoitteena on lyödä 

kiekko vastustajan maaliin käyttäen mailaa, jonka puinen lapa on asetettu varteen loivassa 

kulmassa” (Webster’s Dictionary, 705). Juniorikiekkoilu jaetaan karkeasti ottaen kolmeen 

eri ikäluokkiin liittyvään osa-alueeseen, jotka ovat: (1) alle kouluikäisten jääkiekkoilu, (2) 

lasten (eli kouluikäisten) jääkiekkoilu sekä (3) nuorten jääkiekkoilu (Suomen jääkiekkoliit-

to 2015). Iältään juniorijääkiekkoilijat ovat alle 20-vuotiaita. Suomen jääkiekkoliitto kuvaa 

”Lätkäperheen pelikirjassaan” (2014b, 2) juniorijääkiekkoa seuraavasti: 

 

Juniorijääkiekko on loistava tapa tutustua Suomen suosituimpaan urheilulajiin, ha-

kea vauhtia elinikäiseen liikuntaharrastukseen ja kartuttaa taitoja, joilla pärjää 

myös kaukalon ulkopuolella. Se on myös mitä loistavinta toimintaa lasten ja nuor-

ten hyväksi. 

Laadukkaassa jääkiekkoseurassa lapsia ja nuoria tuetaan ja kasvatetaan yhteis-

voimin: mukana menossa ovat sekä seuran vastuuihmiset että junnujen vanhemmat. 

Jokainen pelaaja saa tukea kehittymiseensä innokkuutensa ja kykyjensä mukaan, ja 

toimintaa leimaavat hauskuus, ilo ja onnistumisen elämykset. 

 

 

Samalla kuitenkin muistutetaan, että vain pieni osa junioripelaajista pääsee pelaamaan kan-

salliselle tai kansainväliselle huipulle ja saa itselleen jääkiekosta ammatin. Muille laji tar-

joaa lähinnä mahdollisuuden elinikäiseen liikuntaharrastukseen ja yhdessäoloon ystävien 

kanssa. Kumpaakin polkua pidetään yhtä oikeana ja on tärkeää, että pelaaja saa valita pol-

kunsa itse. (Suomen jääkiekkoliitto 2014b.)  

 

Lasten ja nuorten jääkiekkoharjoittelu on monipuolista ja suunnitelmallista toimintaa. Alle 

14-vuotiaiden harjoittelun tavoitteena on taitopohjan eli yleisen liikunnallisuuden sekä 

lajitekniikoiden opettelemisessa. Valmennuksessa pyritään kehittämään pelikäsitystä, tek-

nisiä ja motorisia taitoja sekä fyysisiä, henkisiä ja sosiaalisia valmiuksia. Monipuolisilla 

peleillä sekä jäällä että oheisharjoituksissa pyritään siihen, että harjoiteltuja taitoja opitaan 

soveltamaan käytäntöön. Myös kilpaileminen on junioripelaajan oppimis- ja kehittämisti-

lanne, ja sillä katsotaan olevan motivoiva vaikutus pelaajiin. (Piispanen, Lamminaho & 

Tervonen 2009, 399–401.)  
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Suomen jääkiekkoliitto on määritellyt 5–9-vuotiaiden juniorien valmennuksen painopis-

teiksi intohimon synnyttämisen pelaamiseen, ohjaamisen liikunnalliseen elämäntapaan 

sekä terveen itsetunnon. 10–14-vuotiaiden valmennuksessa keskitytään pelin opettamiseen 

sekä pelaajaksi kasvamiseen, ja yli 15-vuotiaiden kohdalla painopiste on urheilulliseen 

elämäntapaan ohjaamisessa sekä nuoren kehittymisessä voittavaksi ja itseohjautuvaksi pe-

laajaksi. (Suomen jääkiekkoliitto 2013.)  

 

Nuorimmat juniorit harjoittelevat melko suurissa (yli 30 pelaajan) ikäluokkakohtaisissa 

ryhmissä ja pelaavat sarjaottelunsa 10–15 pelaajalla, jotta jokainen saisi riittävästi peliai-

kaa. Nuorimmat virallisia otteluita pelaavat jääkiekkoilijat ovat 9–10-vuotiaita F-junioreita. 

He pelaavat puolella kentällä ja otteluita tuomitsevat joko juniorituomarit, lasten omat 

valmentajat tai vanhemmat. Tästä menestyvän junioripelaajan polku kulkee 11–12-

vuotiaisiin E-junioreihin, 13–15-vuotiaisin D- ja C2-junioreihin sekä 15–16-vuotiaisiin C1-

junioreihin, jotka pelaavat jo jääkiekkoliiton valtakunnallisissa SM-kilpailusarjoissa ja 

kouliintuvat kohti B- ja A-juniorijoukkueita sekä kansainvälisiä otteluita. Tytöt pelaavat 

joko useammasta ikäluokasta muodostuvissa joukkueissa, tai saman ikäisten tai itseään 

nuorempien poikien joukkueissa. (Piispanen, Lamminaho & Tervonen 2009, 401–402.) 

 

 

2.1 Jääkiekko liikuntakasvatuksena 

  

Liikuntakasvatukseksi voidaan ymmärtää periaatteessa kaikki sellainen toiminta, jossa 

liikuntaan liittyviä ilmiöitä tarkastellaan kasvatuksen näkökulmasta. Suomessa 1900-luvun 

loppupuolella yleistyneen käsityksen mukaan liikuntakasvatuksella on kaksi päätehtävää: 

(1) kasvattaminen liikuntaan ja (2) kasvattaminen liikunnan avulla. Kasvattaminen liikun-

taan on liikunnan harrastamiseen, terveellisiin elämäntapoihin ja omasta hyvinvoinnista 

huolehtimiseen liittyvien tietojen, taitojen ja asenteiden opettamista, kun taas kasvattami-

sella liikunnan avulla tarkoitetaan liikunnan käyttämistä lasten ja nuorten persoonallisuu-

den kasvun ja kehityksen tukemiseen. (Laakso 2007, 16, 19.) 
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2.1.1 Urheiluseurat kasvattajina 

 

Urheiluseurojen toiminnan erityispiirteenä on lasten ja nuorten aktiivinen ja vapaaehtoinen 

osallistuminen, joka luo yhdessä lajikiinnostuksen kanssa hyvät edellytykset liikuntakasva-

tuksen toteuttamiselle. Lasten ja nuorten organisoitua urheilua on kuitenkin perinteisesti 

ohjannut vahva voittamisen painottaminen. Liikuntakasvatuksen kannalta onkin olennaista 

se, missä määrin seurat ja valmentajat pyrkivät toteuttamaan toiminnassaan myös kasva-

tuksellisia tavoitteita. (Kokko 2013, 125, 136.)  

 

Urheiluseurojen toimintaorientaatioita on kuvattu professori Hannu Itkosen (2000) luoman 

seuratypologian avulla. Sen ääripäitä ovat urheilullis-suoritukselliset ja sosiokulttuuriset 

seurat, joista ensin mainitut ovat mukana urheilun kilpailujärjestelmissä, kun taas jälkim-

mäisissä toiminnan keskeisenä ajatuksena on liikunnan harrastaminen sosiaalisessa ympä-

ristössä. Vaikka urheilullis-suorituksellisissa seuroissa toimintaa ohjaavat ensisijaisesti 

kilpailulliset ja taloudelliset päämäärät, viime vuosina liikuntakasvatuksen tavoitteet on 

alettu ottaa myös niissä aiempaa laaja-alaisemmin huomioon. Lisäksi kaikessa organisoi-

dussa liikuntakasvatuksessa painavat nykyään myös kattojärjestöjen kansalliset linjaukset, 

joiden avulla on pyritty huolehtimaan muun muassa olympiaurheilijoiden siviiliuran kehit-

tämisestä (Olympiakomitea 2016), koko kansan liikunta-aktiivisuudesta sekä erityisesti 

lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisäämisestä liikunnan ja urheilun avulla. Vuoden 2013 

alusta lähtien edellä mainitusta kansallisista linjauksista on vastannut Valo ry. (Kokko 

2013, 131–133.)  

 

Urheiluseuran kasvatustyön tavoitteeksi voidaan nykyisin nimetä vaikkapa yksilön henki-

nen tai sosiaalinen kasvu, urheilullinen elämäntapa, reilun pelin oppiminen, yhteistyön 

sujuminen pelikavereiden kanssa tai onnistuminen omissa suorituksissa (Piispanen, Lam-

minaho & Tervonen 2009, 403). Suuri osa nuorista liikkuu kuitenkin aivan liian vähän 

(Luopa, Kivimäki, Matikka, Vilkki, Jokela, Laukkarinen & Paananen 2014, 52). Vaikka 

lasten ja nuorten urheilulla on huomattava merkitys liikunnalliseen elämäntapaan kasvatta-

jana ja sosiaalistajana, kokonaisliikuntamäärän väheneminen näkyy myös organisoidussa 

urheilussa ja liikuntaharrastuksen lopettaminen on junioriurheilunkin piirissä merkittävä 

ongelma (Jaakkola, Liukkonen & Sääkslahti 2013, 18). Nuoret olisi kyettävä sitouttamaan 

seuratoimintaan jo siksi, että urheiluseurojen toiminta on pitkälti vapaaehtoistyöntekijöiden 

varassa ja heitä tarvitaan myös tulevaisuudessa (Kokko 2013, 129).  
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Juniorijääkiekossa nousee yleensä erityiseksi haasteeksi niin sanottu murrosiän kynnys. 

Viimeistään 15-vuotiaasta lähtien pelaajia aletaan valmentaa määrätietoisesti kohti ammat-

tilaisuutta, jolloin osa nuorista asettaa kovan harjoittelun koulunkäynnin edelle. Osa taas 

keskittyy mieluummin opiskeluun ja läheisiin ihmissuhteisiin, mikä johtaa usein urheilu-

uran päättymiseen. (Halme 2005, 55.) Suomen jääkiekkoliiton nykyisenä visiona onkin, 

että juniorijääkiekkoilijan intohimona olisi sekä jääkiekko että opiskelu. Opiskelu nähdään 

jääkiekkoliitossa olennaisena osana pelaajan kokonaisvaltaista kehittämistä, ja sen yhtenä 

tavoitteena on urheilun ja koulun yhdistäminen. (Suomen jääkiekkoliitto 2014a.)  

 

Niin juniorijääkiekossa kuin muussakin lasten ja nuorten urheilussa pyritään aina myös 

siihen, että nuoren liikuntaharrastus säilyisi aktiiviuran jälkeen. Jääkiekossa tämä on haas-

te, koska monen junioripelaajan kilpaura päättyy 15–16-vuotiaana myös joukkueesta kar-

siutumiseen. Pohjois-Ruotsissa suoritetun tutkimuksen (Thörnberg & Tillberg 2011, 31–

33) mukaan lähes kaikki kilpajoukkueista karsiutuneet nuoret jatkoivat kuitenkin jääkiekon 

pelaamista jossain muualla, koska pelaaminen oli heidän mielestään hauskaa.  

 

Suomen jääkiekkoliitossa kasvatustyön yleiset periaatteet ovat nykyään hyvinkin selvät. 

Sen liittovaltuuston hyväksymä ”Suomalaisen jääkiekon strategia 2014–2018” sisältää jää-

kiekkoharrastuksen kasvatukselliset ja sosiaaliset tavoitteet. Strategian päämääräksi on 

asetettu ”jääkiekkoperheen monipuolinen kasvattaminen”, millä tarkoitetaan kaikkien toi-

minnan kohderyhmien huomioimista, sisällöllisen monipuolisuuden lisäämistä nykyisiin 

toimintoihin sekä uusia ja erilaisia tapoja olla mukana jääkiekossa. Strategian arvoina ovat 

kunnioitus, yhteisöllisyys, hauskuus sekä erinomaisuuden tavoittelu, ja sen painopisteiksi 

on asetettu yhteiskunnallinen arvostus, juniori- ja seuratoiminta sekä huippukiekko. Muka-

na on myös esimerkkejä toimenpiteistä, joita toivotaan toteutettavan suomalaisen jääkiek-

kourheilun piirissä strategiakauden aikana. Näitä ovat muun muassa vastuun kantaminen 

urheilun ja koulun yhdistämisestä, kaikkien seuratoimijoiden osaamisen lisääminen sekä 

kustannusten hallinta esimerkiksi kilpailutoimintaa järkeistämällä. (Suomen jääkiekkoliitto 

2014c.) 
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2.1.2 Mistä ”ilo, innostus ja intohimo” syntyvät? 

 

Lapsen liikuntaharrastuksen syntymiseen vaikuttavat voimakkaasti kodin arvot. Erityisen 

suuri merkitys arvojen välittäjinä on vanhemmilla, mutta myös sisarukset ja muut läheiset 

välittävät lapselle omia liikuntaan ja urheiluun liittyviä arvostuksiaan, asenteitaan ja odo-

tuksiaan luoden näin pohjan lapsen liikunnalliselle tai liikkumattomalle elämäntavalle 

(Jaakkola, Liukkonen & Sääkslahti 2013, 18). Toisin sanoen lapsi omaksuu kodin arvot ja 

normit oman käyttäytymisensä ohjeistoksi, joka määrittelee hänen valintojaan (Ilmanen 

2013, 48). Vaikka pysyvän liikuntaharrastuksen omaksuminen saattaa onnistua vielä aikui-

senakin (Laakso 2007, 20), tutkimukset ovat osoittaneet, että liikuntaharrastuksen aloitta-

minen lapsena tai nuorena lisää aikuisiän liikuntaharrastuksen todennäköisyyttä jopa yli 

kymmenkertaiseksi liikuntaa harrastamattomiin lapsiin ja nuoriin verrattuna (Telama, 

Yang, Viikari, Välimäki, Wanne & Raitakari 2005). Liikunnan ”ilo, innostus ja intohimo” 

saavat siis alkunsa useimmiten jo lapsena ja niiden syntymiseen vaikuttaa ennen muuta 

vanhempien esimerkki.  

 

Kun lapsi innostuu jonkin asian tekemisestä niin vahvasti, että hän kokee sitä tehdessään 

sisäistä mielihyvää ja elämyksellistä innostusta, hänessä herää sisäinen motivaatio. Koke-

miensa elämysten perusteella hän alkaa asettaa itselleen myös uusia tavoitteita, eikä sisäis-

tynyt tavoitteellisuus tarvitse ulkoisia palkintoja. Näin toiminnasta tulee lapselle sitä mie-

lekkäämpää, mitä enemmän hän kiinnostuu siitä. (Jalovaara 2005, 40–41.) Kyse on itseoh-

jautuvan oppimisen prosessista, jossa oppimista ei ole sidottu auktoriteettiin, vaan oppija 

kokee, että hän kykenee ohjaamaan omaa oppimistaan. Kun ulkoiset palkkiot tyydyttävät 

vain alemman asteen tarpeita, joita ovat esimerkiksi turvallisuus ja yhteenkuuluvuus, sisäi-

siin palkkioihin perustuva itseohjautuva oppiminen on yhteydessä ylimmän asteen tarpei-

den tyydytykseen, eli itsensä toteuttamisen ja kehittämisen tarpeisiin. Sisäiset palkkiot ovat 

myös pitkäaikaisia ja sen vuoksi yleensä ulkoisia palkkioita tehokkaampia, mikä saattaa 

edistää pysyvän motivaation syntymistä. (Ruohotie 1998, 27, 38–39.) 

 

Positiivisten liikuntakokemusten ja motivaation kannalta on tärkeää myös lapsen tehtävä- 

ja minäsuuntautuneisuuden välinen suhde. Jos tehtäväsuuntautuneisuus on riittävän vah-

vaa, minäsuuntautuneisuuden määrällä ei ole väliä. Ongelmia syntyy todennäköisimmin 

tilanteissa, jossa minäsuuntautuneisuus on tehtäväsuuntautuneisuutta voimakkaampaa ja 

lapsi kokee liikunnalliset taitonsa heikoiksi. (Liukkonen & Jaakkola, 154–155.) 
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Junioriurheilussa on aina kolme sidosryhmää: lapset, valmentajat ja vanhemmat. Jotta lapsi 

saisi riittävästi pysyvän sisäisen liikuntamotivaation syntymiseen tarvittavia myönteisiä 

emotionaalisia kokemuksia, hänen mielipiteensä on otettava huomioon esimerkiksi urhei-

lulajin valinnassa. (Jaakkola, Liukkonen & Sääkslahti 2013, 24.) Välttämättömiä edelly-

tyksiä sisäisen motivaation syntymiselle ovat (1) kärsivällinen ja kannustava ohjaaja, (2) 

suoritusvalmiuksien ja tehtävien vaikeuden yhteensovittaminen, (3) sopivan haasteelliset, 

vaihtelevat ja mielenkiintoiset tehtävät sekä (4) niiden ymmärtäminen oppimismahdolli-

suuksiksi, joista selviytymiseen saa ohjaajalta apua (Ruohotie 1998, 39).  

 

Kasvatustavoitteiden onnistuminen junioriurheilussa riippuu siis pitkälti siitä, miten hyvin 

liikuntakasvatuksen periaatteet on urheiluseuroissa sisäistetty ja millaiseksi pelaajien, val-

mentajien ja vanhempien yhteistyö muodostuu. Vaikka lajiliitoilla on lasten ja nuorten ke-

hitystä tukevat tavoitteensa, kuinka hyvin ne saadaan toimimaan käytännön tasolla ja millä 

tuloksia mitataan? Entä kyetäänkö urheiluseurojen kasvatustavoitteista pitämään kiinni, jos 

sekä nuoret että heidän vanhempansa etääntyvät seurojen toiminnasta ja niiden on entistä 

vaikeampi saada palvelukseensa asiantuntevia valmentajia tai muita osaajia?  

 

 

2.2 Jääkiekko yhteispelinä 

 

Jääkiekkovalmentajana pitkän uran tehneen Juhani Tammisen mukaan joukkuepelissä on 

kolme isoa periaatetta (Tamminen 2003, 29, 32): 

 

1. Vaikka roolit ovat erilaisia, jokaisen panos on yhtä tärkeä ja joukkueen peli paranee 

sillä, että jokainen parantaa omaa suoritustaan.  

2. Muiden auttaminen ja kannustaminen auttaa koko joukkuetta suoriutumaan pa-

remmin.  

3. Ylpeys omasta tekemisestä ja joukkueesta luo hyvää ja positiivista joukkuehenkeä, 

jota voittavissa joukkueissa osataan ylläpitää myös tappion hetkellä.  

 

Hyvä joukkuetoiminta rakentuu Tammisen mukaan kolmen perusarvon ympärille. Ne ovat 

(1) epäitsekkyys, (2) välittäminen ja (3) myötätunto. Epäitsekkyydellä hän tarkoittaa henki-

lökohtaisen osaamisen sekoittumista oikealla tavalla ryhmätietoisuuteen ja välittäminen on 

sitä, että joukkueen eri sidosryhmät (pelaajat, valmentajat ja vanhemmat) huolehtivat toi-
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sistaan. Myötätunto taas on erityisen tärkeää siksi, että kilpaurheilussa tunne-elämän kirjo 

on suuri. Joukkueen jäsenen on esimerkiksi kyettävä samaistumaan pelikaverinsa rooliin, 

kun hänellä menee huonosti. (Tamminen 2000, 26–30.) 

 

Tamminen pitää hyvän joukkuepelin suurimpana vihollisena ongelmaa, jota hän kutsuu 

NBA-koripallovalmentaja Pat Rileyn (1994) tapaan minä-taudiksi (”disease of me”). Kun 

menestyvissä joukkueissa ollaan valmiita tinkimään omasta minästä yhteisen edun nimissä, 

minä-taudissa joidenkin yksilöiden etu menee joukkueen edelle. Minä-tauti voi vaivata 

joukkuetta pitkäänkin pinnan alla tai se voi iskeä menestyksen myötä, jolloin joukkueen 

tähtipelaajat tai valmentajat korottavat itsensä muiden yläpuolelle. Heidän tavoitteekseen 

nousee oman arvonsa todistaminen median ja yleisön edessä, mikä herättää muissa kateutta 

ja vie heidän ajatuksensa pois joukkueen perustehtävästä. Vaikka minä-tautia esiintyy 

kaikkialla missä on ihmisiä, urheilussa se näkyy erityisen selvästi. (Tamminen 2000, 86–

88; 2003, 33–35.) 

 

Terapeutti ja kirjailija Tommy Hellsten on selittänyt edellä kuvattua minä-taudin ilmiötä 

siten, että ihminen joka ei tunne tai tiedosta itseään riittävän hyvin, saattaa panostaa paljon 

ulkoiseen menestykseensä. Hän etsii siitä arvoaan ja tulee siitä riippuvaiseksi, koska tuntee 

olevansa olemassa vain saadessaan median huomion. Tuotteistaessaan itsensä ihminen 

seuraa ulkopuolelta omaa mediahahmoaan ajaen aidon itsensä tavallaan elämästä ulos. 

Suosion romahtaessa hän romahtaa helposti sen mukana. Erityisen suuri vaara tähän on 

julkisuuden henkilöillä, jotka on tuotteistettu lapsesta alkaen. (Hellsten 2015). 

 

Junioritasolla yhteispelin rakentaminen on ainakin teoriassa helpompaa kuin huippu-

urheilussa. Urheiluahan harjoitetaan kilpailemisen ohella myös taitojen hankkimisen vuok-

si (Chelladurai 1998). Taitojen hankkiminen on tärkeää niin liikunnan ilon kuin huippu-

osaamisenkin saavuttamiseksi ja ilo on suurimmillaan silloin, kun kilpakumppanit ovat 

keskenään tasavertaisia. Vaikka erinomaisuuden osoittaminen vaatii aina sitä, että toinen 

kilpakumppaneista on toista parempi, taitoja hankittaessa jo pelkkä voittamisen tavoittelu 

tuottaa mielihyvää eikä paremmuudella ole hyvässä kilpailussa väliä. Voittamisesta tulee 

ratkaisevan tärkeää vasta huipulle päästessä. (Chelladurai 2007, 125.)       

 

Joukkueurheilussa lapsi tai nuori voi opetella työskentelemään yhdessä muiden kanssa ja 

nähdä, kuinka huipputulokset ovat joukkueena saavutettavissa. Näin urheilu voi olla hyvä 
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opettaja koko elämää varten. (Tamminen 2000, 138.) Ensimmäinen ja tärkein joukkue ih-

misen elämässä on kuitenkin perhe, ja kasvavan pelaajan ympärillä on oltava kannustavia 

esikuvia, joilta hän voi saada hyvän mallin (Tamminen 2012b). Vanhempien kannattaa 

kuitenkin välttää pakottamista, turhaa vaatimista, kritisointia ja huippusuoritusten odotta-

mista liian aikaisin. Lisäksi heidän on varottava toteuttamasta omaa kunnianhimoaan las-

tensa kautta. (Tamminen 2012a.) Juniorijääkiekossa vanhempia kehotetaankin usein jättä-

mään valmennustyö valmentajille ja hoitamaan vanhemman osansa hyvin. Jos valmentajat 

joutuvat kantamaan vastuuta vanhemmille kuuluvista tehtävistä, roolit menevät sekaisin. 

(Tamminen 2000, 138.) 

 

 

2.3 Jääkiekkoseurojen ja vanhempien suhde 

 

Suomalaisessa juniorijääkiekossa vanhempien rooli on perinteisesti kiteytetty niin sanot-

tuun kolmen K:n sääntöön, jonka mukaan vanhempien tehtävänä on toimia lastensa kuljet-

tajina, kustantajina ja kannustajina jääkiekkoseurojen pitäessä huolta valmennuksesta. 

Vaikka 14-vuotiaiden joukkueissa vanhemmilla on myös mahdollisuus olla rakentamassa 

joukkueen vuosittaisia pelisääntöjä seuran toimintasääntöjen puitteissa, monet vanhemmat 

keskittyvät vain oman lapsensa ja hänen joukkueensa kannustamiseen. Se koetaan mielek-

kääksi, koska vanhemmat tietävät aikuisten kannustuksen ja kiitoksen onnistumisista ole-

van lapsilleen tärkeää. (Piispanen, Lamminaho & Tervonen 2009, 402–403.) Vanhempien 

rooli jääkiekossa korostuukin juuri tunnekokemusten sosiaalisessa jakamisessa. Belgialai-

sen Bernard Rimén (1998, 7, 13) johtamien tutkimusten mukaan lapset ja nuoret jakavat 

niin positiiviset kuin negatiivisetkin tunnekokemuksensa lähes puolta useammin vanhem-

piensa kuin sisarustensa kanssa, ja ystävien kanssa sitäkin harvemmin.  

 

Vaikka jääkiekko on nykyään koko perheen harrastus, sitä on pidetty Suomessa perintei-

sesti isien ja poikien ”yhteisenä juttuna”. Isien aktiivista osallistumista lasten urheiluhar-

rastuksiin on selitetty muun muassa sillä, että äidit ovat lastensa ensisijaisia hoitajia var-

haislapsuudessa, kun taas isien vuoro osallistua lastensa elämään tulee vasta myöhemmin 

(Carling & Cleve 2006, 160). Kun lapsi alkaa harrastaa liikuntaa tosissaan, isät lähtevät 

usein innokkaasti mukaan ja he nauttivat itsekin osallistuessaan lastensa harjoituksiin tai 

kilpailuihin (Ibid.).  
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Urheiluseurojen suhde vanhempiin on kuitenkin saanut viime vuosina uusia piirteitä. Ju-

nioriurheilun kasvatuksellisia tavoitteita on alettu korostaa seurojen toiminnassa aiempaa 

enemmän, mutta samalla kuvaan ovat tulleet junioriurheilun ammattimaistuminen sekä 

erimielisyydet urheiluseurojen ja vanhempien välillä. Erimielisyyksiä on selitetty lähinnä 

johtamisongelmalla ja esimerkiksi valmentaja Ismo Lehkosen mukaan kyse on pohjimmil-

taan siitä, että toimijoiden roolit ovat menneet sekaisin (Lehkonen 2014). Samalla Lehko-

nen kuitenkin muistuttaa, että harrastajamääriin nähden järjestyshäiriöitä esiintyy niin kau-

kaloissa kuin katsomoissakin suhteellisen vähän.  

 

Suomen jääkiekkoliitto on vastannut yhteisten toimintaohjeiden tarpeeseen julkaisemalla 

kaikille juniorijääkiekon sidosryhmille tarkoitetun Leijonanpolku-sivuston (Suomen jää-

kiekkoliitto 2013). Sivuston tarkoituksena on selventää, mitkä ovat eri sidosryhmien (pe-

laajat, valmentajat, tuomarit, vanhemmat) roolit ja vastuut, ja mitkä asiat ovat oleellisia 

pelaajan eri ikävaiheissa. Sivustolla selvitetään: 

 

1. Suomen jääkiekkoliiton painopisteet eri-ikäisten junioripelaajien valmennuksessa.  

2. Lapsen ja nuoren tärkeimmät kehitysvaiheet sekä niille ominaiset piirteet. 

3. Valmentajien tehtävät pelaajien eri ikäkausina.  

4. Kodin keskeiset tehtävät junioripelaajan eri ikävaiheissa.  

5. Vanhempien vastuualueet eri-ikäisten junioripelaajien kohdalla. 

   

Lisäksi sivustolta löytyy materiaalipankki, jossa on tarjolla ohjeita pelitaitojen kehittämi-

seen sekä ”Kunnioita peliä”-videoita, joissa korostetaan arvojen ja oikean asenteen merki-

tystä jääkiekkoharrastuksessa. Kodin rooleiksi ja vastuualueiksi on määritelty 5–10-

vuotiaiden pelaajien kohdalla urheiluun kannustava ilmapiiri sekä lapsen kannustaminen 

monipuolisiin fyysisiin aktiviteetteihin. 10–14-vuotiailla kodin vastuisiin kuuluu lisäksi 

urheilullinen elämäntapa, johon sisältyvät ravinto, lepo ja palautuminen. Myös korkealaa-

tuisista pelivarusteista tulee tässä vaiheessa entistä tärkeämpiä. 15–19-vuotiaiden ikäryh-

mässä kodin tehtävänä on lajivalinnan tukeminen sekä huolehtiminen koulun, harjoittelun 

ja vapaa-ajan yhteensovittamisesta, ja yli 20-vuotiaiden pelaajien vanhemmiltakin toivo-

taan vielä aikuisen lapsensa urheilu-uran tukemista. (Suomen jääkiekkoliitto 2013.) 

 

Vaikka jääkiekolla riittää kannattajia vuodesta toiseen ja harrastajamäärät ovat olleet viime 

vuosina jatkuvasti nousussa (Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus 2010), lajilla on 
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kuitenkin myös haasteensa. Juhani Tamminen (2000, 188–189) on kiteyttänyt 2000-luvun 

alun visiossaan jääkiekon vahvuudet ja uhkakuvat seuraavasti: 

 

Jääkiekon ehdoton ykkösvahvuus on nykyaikaisuus. Tuskin yksikään urheilumuoto 

symbolisoisi paremmin ympärillä pyörivää yhteiskuntaa kuin jääkiekko. Peli on ak-

tiivinen, nopea, hektinen, yllättävä, värikäs, riittävän kova ja sopivan aggressiivi-

nen. Lähes jokaisen nyky-yhteiskunnan jäsenen on helppo samaistua peliin.  

 

Pelillä on myös uhkakuvansa. Yksi niistä on lajin kalleus. Peliä pelataan halleissa, 

joiden jäävuokrat ovat käsittämättömän kalliita ympäri kiekkoilevan maailman. Li-

säksi jääkiekkovarusteet maksavat paljon. [...] Jääkiekkojohtajien toinen suurhaas-

te onkin, miten peliä voitaisiin levittää ja miten kaikilla nuorilla olisi mahdollisuus 

harrastaa lajia vanhempien taloudellisesta asemasta riippumatta. 

  

Tammisen visio pätee hyvin myös tänään. Pelin vahvuus on ehdottomasti siinä, että siihen 

on ajankohdasta riippumatta helppo samaistua. Jääkiekon parissa toimivat ihmiset muodos-

tavat oman pienoiskulttuurinsa, jossa tavoitellaan korkeita arvoja, mutta jossa myös näky-

vät usein kärjistetystikin yhteisöjen vahvuudet ja heikkoudet. Peli näyttää paitsi hyvän, 

pahan, oikean ja väärän, myös onnistumiset ja epäonnistumiset sekä niiden muodostumisen 

mahdollisesti itseään toteuttaviksi ennusteiksi.   

 

Myös Tammisen uhkakuva jääkiekosta jopa liian kalliina lajina harrastaa näyttää toteutu-

neen. Tästä kertoo muun muassa Opetus- ja kulttuuriministeriön lasten ja nuorten liikunta-

harrastusten kustannuksista teettämä tutkimus. Tutkimuksen mukaan jääkiekko oli kaikissa 

ikäryhmissä (6–10-, 11–14- ja 15–18-vuotiaat) kaikkein kalleimpien urheiluharrastusten 

joukossa (Puronaho 2014, 73). Lajin keskimääräiset kustannukset kasvoivat merkittävästi 

vuosien 2001–2001 ja 2012–2013 välillä, mikä johtui etenkin 11–14-vuotiaiden pelaajien 

harjoitusmäärien lisääntymisestä entiseen verrattuna jopa puolitoista- tai kaksinkertaisiksi. 

Pakollisten maksujen sekä matka-, kilpailu- ja harrastusvälinekulujen nousun lisäksi kuluja 

nostivat kaikissa ikäryhmissä myös entistä korkeammat jää- ja turnausmaksut. Näin ollen 

monenkin juniorijääkiekkoilijan ura saattaa nykyisin katketa jo siihen, ettei vanhemmilla ei 

ole varaa kustantaa harrastusta. (Ibid., 5, 20, 34, 72–73.)  
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3 VANHEMMUUS 

 

 

Sana vanhemmuus (”parenthood”) viittaa ”vanhemman tilaan, asemaan tai suhteeseen” 

(Webster’s Dictionary 1996, 1048). Toisin sanoen vanhemmuudella voidaan tarkoittaa 

sekä vanhemmaksi tulemista, vanhempana olemista että vanhemman roolia suhteessa lap-

seen. Ensiksi mainittu vanhemman status on olemassa myös ilman vanhempana toimimi-

sen, eli kasvatuksen käsitettä (Schmitt & Piha 2013, 3), ja jälkimmäiset statukset pätevät 

muuhunkin kuin biologiseen vanhemmuuteen. Tanskalainen psykologi ja kirjailija Bent 

Hougaard (2005, 15) on myös kuvannut vanhemmuutta ”sellaiseksi vastuuksi lapsesta, jota 

kukaan muu ei voi ottaa”. Koska lapsella on lujimmat siteet ja voimakkain riippuvuussuh-

de juuri vanhempiinsa, hän tulee siksi mitä hän on ennen muuta vuorovaikutuksessa van-

hempiensa kanssa (Ibid., 14–15).  

 

Ruotsalaisten Maria Carlingin ja Elisabeth Cleven mukaan kasvatus on lasten sopeuttamis-

ta aikuisten hallitsemaan yhteiskuntaan, jonka kulloinkin voimassa olevat arvot ja normit 

riippuvat kulttuurisista puitteista (Carling & Cleve 2006, 241). Hougaard puolestaan pitää 

kasvatusta paitsi osallistamisena, myös suorana ja epäsuorana opettamisena. Lapsihan ei 

synny vastuullisena, mutta hänet voidaan opettaa sellaiseksi. Vastuuntuntoiseksi oppimi-

nen edellyttää kuitenkin impulssien hillintää ja itsensä hallitsemista toisten hyväksi, mikä 

on lapselle usein vaikeaa. (Hougaard 2005, 57, 63, 79.) Pauli Siljander (2005, 23, 25–29) 

onkin määritellyt kasvatuksen toiminnaksi, jolla edistetään erilaisia prosesseja, kuten sivis-

tystä, sosialisaatiota ja oppimista, ja johon liittyvät seuraavat muodolliset piirteet: (1) pää-

määräsuuntautuneisuus, (2) vuorovaikutuksellisuus, (3) vuorovaikutussuhteen epätasaver-

taisuus sekä (4) pakon ja vapauden välinen ristiriita, joka voidaan ymmärtää myös vaati-

mukseksi itsenäiseen toimintaan.  

   

Kasvatuksen ydinsisältönä on totuttu pitämään rajoja ja rakkautta. Tällä tarkoitetaan sitä, 

että kasvattaminen on paitsi sosiaalisten pelisääntöjen opettamista lapselle, myös hänen 

opettamistaan luottamaan itseensä. Kun vanhemmat opettavat lasta hillitsemään itsensä, 

ottamaan toiset huomioon ja rakastavat häntä omana itsenään, lapsi saa vankan pohjan 

elämälleen. Hän kykenee käyttämään kykyjään ja pääsee omiin tavoitteisiinsa. (Hougaard 

2005, 25.)  
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Käsitykset kasvatuksesta ovat kuitenkin muuttuneet aikojen saatossa. Ensin vanhemmille 

jakoivat neuvoja papit, sitten lääkärit ja viime vuosikymmeninä yhä enenevässä määrin 

psykologit. (Carling & Cleve 2006, 238.) Samalla kasvatuksen tavoite on vaihtunut suvun 

jatkamisesta ja sielun pelastumisesta ensin kehoon ja hygieniaan liittyviin kysymyksiin, ja 

sittemmin yhä voimakkaammin ihmisten väliseen vuorovaikutukseen (Carling & Cleve 

2006, 238; Hougaard 2005, 13).  

 

Toisen maailmansodan jälkeen rajoittava autoritäärinen vanhemmuuden ihanne vaihtui 

ensin sallivaan eli ”vapaaseen” kasvatukseen (Pulkkinen 1984, 255), kunnes alettiin huo-

mata, että kasvatus muuttui ongelmalliseksi myös silloin, jos rajoista ei pidetty kiinni (Es-

kelinen 2000, 22). Sittemmin länsimaista vanhemmuutta on leimannut paitsi pyrkimys ra-

joittavuuden ja sallivuuden väliseen tasapainoon, myös kasvatusilmapiirin demokraatti-

suus, millä tarkoitetaan vanhempien ja lasten välisen vuorovaikutuksen avoimuutta (Pulk-

kinen 1984, 255).  

 

Nykyaikaista vanhemmuutta on kuitenkin kritisoitu siitä, että vanhemmat hankkivat lapsia 

ennen muuta tehdäkseen heidät onnellisiksi ja elääkseen yhteisymmärryksessä heidän 

kanssaan (Carling & Cleve 2006, 239; Hougaard 2005, 13). Filosofi Maija-Riitta Ollila 

(2006, 133) onkin nostanut esiin kasvatuksen tavoitteen vaihtumisen yhden sukupolven 

aikana yhteisöllisestä kelvollisuudesta yksilölliseen kokemukseen. Siinä missä suurten 

ikäluokkien vanhemmat pyrkivät kasvattamaan lapsistaan kunnon kansalaisia, nykyvan-

hemmat haluavat tehdä lapsistaan suhteellisen onnellisia. Mutta ovatko kasvatuksen keinot 

silti samat kuin ennen ja onko nykypolvella mitään käsitystä siitä, miten ihmisistä tehdään 

onnellisia? (Ibid.)  

 

Valtio-opin professori Mika Ojakankaan (1997, 17) mukaan kasvatuskäytännöt ovat kul-

keutuneet 1900-luvun alkupuolta lähtien kohti kurin ja siveellisen vapauden rappiota sekä 

auktoriteetin tuhoutumista, mistä seuraa ehkä väistämättä kasvatuksen loppu. Mielistelevä 

kasvattaja saa kasvatettavastaan parhaassa tapauksessa ystävän, mutta pahimmassa tapauk-

sessa hän saa osakseen vain kasvatettavansa halveksunnan. Tällöin moderni kasvattajakin 

palaa usein väkivaltaisiin keinoihin ja turvautuu itsekunnioituksensa kadottaneena ulkoisiin 

asiantuntijoihin, jotka tarjoavat kasvatuksen keinoksi terapiaa ja lääkkeitä. Ensin mainittu 

on Ojakankaan mukaan ”ikään kuin kovennettua – tutkimukselle perustuvaa – suostuttelua 
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ja jälkimmäinen sellaista ruumiillista väkivaltaa, jonka edessä kaikki vanhat pakotuskeinot 

näyttävät kalpenevan.”  

 

       

3.1 Vanhemmuuden tyylit 

 

Vanhemmuuden ja kasvatuksen tyylejä voidaan luokitella monin eri tavoin, mutta tunne-

tuin malli on amerikkalaisen Diana Baumgrindin vuodelta 1966 peräisin oleva jako tasa-

painoiseen (”authoritative”), autoritääriseen (”authoritarian”) sekä sallivaan (”permissive”) 

vanhemmuuteen (Baumgrind 1966). Olen kuitenkin korvannut Baumgrindin käyttämän 

termin ”authoritatative” eli ”arvovaltainen” tutkielmassani sanalla ”tasapainoinen”, koska 

se on ymmärrettävämpi ja suomenkielessä tavallisemmin käytetty ilmaisu sallivan ja auto-

ritäärisen tyylin väliin sijoittuvalle demokraattiselle vanhemmuudelle.  

 

Baumgrindin (1989) jaossa vanhemmuutta mitataan vaativuuden ja vastaanottavaisuuden 

ulottuvuuksilla. Vaikka Baumgrind on tarkentanut vuosien varrella teoriaansa, olen pitäy-

tynyt hänen alkuperäisissä (vuoden 1966) vanhemmuuden kuvauksissaan, koska ne ovat 

kaikkein selkeimmät, eivätkä myöhemmät lisäykset sisällä mitään oman tutkimukseni kan-

nalta oleellista tietoa. Lisäksi Baumgrindin myöhemmissä teksteissä vanhemmuuden            

(”parenting”) käsitteen sijasta käytetään usein kasvatukseen liittyviä ”childbearing” tai 

”child care” käsitteitä, mitä pidän tutkimustyön kannalta ongelmallisena. 

 

3.1.1 Tasapainoinen vanhemmuus 

 

Tasapainoisessa vanhemmuudessa vaativuus ja vastaanottavaisuus ovat tasapainossa.    

Baumgrind (1966, 891) on kuvannut ”arvovaltaista” eli tasapainoista vanhemmuutta 

seuraavasti: 

 

The authoritative parent attempts to direct the child's activities but in a  rational,  

issue-oriented manner. She encourages verbal give and take, shares with the child 

the reasoning behind her policy, and solicits his objections when he refuses to   

conform. Both autonomous self-will and disciplined conformity are valued.    

Therefore she exerts firm control at points of parent-child divergence, but does not 

hem the child in with restrictions. She enforces her own perspective as an adult, but 

recognizes the child's individual interests and special ways. The authoritative   

parent affirms the child's present qualities, but also sets standards for future     
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conduct. She uses reason, power, and shaping by regime and reinforcement to 

achieve her objectives, and does not base her decisions on group consensus or the           

individual child's desires. 

 

 

Suomenkielellä ilmaistuna ”tasapainoinen vanhempi yrittää ohjata lapsen toimintaa, mutta 

järkevällä ja asianmukaisella tavalla. Hän kehottaa lasta neuvottelemaan asioista, peruste-

lee syyt toiminnalleen ja toimii suostuttelevasti, kun lapsi kieltäytyy mukautumasta van-

hempansa tahtoon. Kuitenkin sekä lapsen omaa tahtoa että tottelevaisuutta arvostetaan. 

Näin vanhempi kykenee pitämään kiinni omasta arvovallastaan, mutta ei hukuta lasta rajoi-

tuksiin. Hän valvoo omaa näkökulmaansa, mutta tunnustaa lapsen yksilölliset tavat ja kiin-

nostuksen kohteet. Tasapainoinen vanhempi vahvistaa lapsen olemassa olevia ominaisuuk-

sia, mutta asettaa myös vaatimuksia tulevalle käyttäytymiselle. Hän käyttää järkeä, voimaa 

ja suostuttelua päästäkseen päämääriinsä, eikä perusta päätöksiään yksimielisyyteen tai 

lapsen tahtoon.” (Baumgrind 1966, 891.) 

 

Suomessa nykyisin ehkä tunnetuin tasapainoisen vanhemmuuden malli on Varsinais-

Suomen lastensuojelukuntayhtymän perhetukikeskuksen henkilöstön vuonna 1999 kehit-

tämä ”Vanhemmuuden roolikartta”. Roolikartan tarkoituksena on vanhemmuuden arjen 

kuvaaminen mahdollisimman selkeällä ja luontevalla tavalla. Se auttaa hahmottamaan, 

mitä vanhempana olemiseen kuuluu ja mitä vanhemman pitää arjessa hallita. (Sihvola 

2002, 74; Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymä 2013.)  

 

Vanhemmuuden roolikartta jakautuu viiteen päärooliin, jotka ovat ”huoltaja”, ”rakkauden 

antaja”, ”rajojen asettaja”, ”ihmissuhdeosaaja” ja ”elämän opettaja” (Varsinais-Suomen 

lastensuojelukuntayhtymä 2013.) Lisäksi roolit jakautuvat useisiin alarooleihin, joita filo-

sofian tohtori Seija Sihvola on kuvannut kirjassaan ”Voimaa vanhemmuuteen” (2002, 74–

81) seuraavasti:  

Huoltajan rooli on tekninen rooli, jossa keskeisellä sijalla ovat elämisen perustai-

dot. Huoltajana vanhempi huolehtii perheen ruoka- ja vaate- ja jätehuollosta. Hän 

ymmärtää liikunnan tärkeyden, osaa hoitaa lieviä sairauksia sekä hallitsee tärkeim-

mät ensiaputoimenpiteet. Lisäksi hän ymmärtää levon merkityksen ihmisen tervey-

delle, hallitsee rahankäytön sekä osaa innostaa muita erilaisilla virikkeillä.  

 

Rakkauden antajana vanhempi osaa rakastaa sekä itseään että muita. Hän tietää 

olevansa tarpeellinen ja kokee, että hänellä on lapsilleen annettavaa. Hän on hel-

lyyden antaja, lohduttaja ja myötäeläjä, joka osaa suojella heikompiaan ja toimia 
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yhteisen hyvän puolesta. Lisäksi hän arvostaa muita ihmisiä ja kykenee näkemään 

heidän hyvät ja arvokkaat ominaisuutensa.  

 

Rajojen asettajan rooli vaatii jämäkkyyttä, mikä tarkoittaa sekä vastuun ottamista 

ihmisistä ja asioista, että omien rajojen tunnistamista ja asettamista. Vanhempi luo 

ympärilleen turvallisen ilmapiirin, on valmis tukemaan ja auttamaan muita, sekä 

noudattamaan ja valvomaan yhteisiä sääntöjä ja sopimuksia. Hän turvaa fyysisen 

koskemattomuuden sekä suojelee lähimmäisiään ja itseään vaaroilta ja uhilta.  

 

Ihmissuhdeosaajan roolin merkitys lisääntyy lasten kasvaessa. Ihmissuhdeosaaja on 

hyvä keskustelija ja kuuntelija. Hän toimii oikeudenmukaisesti ristiriitatilanteissa ja 

kannustaa lähimmäisiään. Hän ymmärtää ja osaa käsitellä omia ja toisten tunteita, 

sekä kykenee pyytämään ja antamaan anteeksi. Hän myös luottaa toisten ihmisten 

vahvuuteen ja omatoimisuuteen sekä rohkaisee heitä toimimaan itsenäisesti.  

 

Elämän opettajan rooli on esimerkkinä olemista, oikean ja väärän erottamista toi-

sistaan sekä kykyä olla rehti itselleen ja muille. Elämän opettajana vanhempi on ar-

vojen välittäjä, joka tuntee omat arvonsa, kunnioittaa hyviä tapoja sekä haluaa vaa-

lia arvokkaaksi kokemiaan perinteitä. Hän arvostaa hyviä ihmissuhteita, sosiaalisia 

taitoja sekä kauneutta niin ihmisissä, luonnossa, esineissä kuin asioissakin.  

  

 

3.1.2 Autoritäärinen vanhemmuus 

 

Autoritäärisessä vanhemmuudessa korostuu vaativuus, mutta vastaanottavaisuutta on liian 

vähän. Baumgrind (1966, 890) on kuvannut autoritääristä vanhemmuutta seuraavasti: 

 

The authoritarian parent attempts to shape, control, and evaluate the behavior and 

attitudes of the child in accordance with a set standard of conduct, usually an     

absolute standard, theologically motivated and formulated by a higher authority. 

She values obedience as a virtue and favors punitive, forceful measures to curb 

self-will at points where the child's actions or beliefs conflict with what she thinks 

is right conduct. She believes in keeping the child in his place, in restricting his   

autonomy, and in assigning household responsibilities in order to inculcate respect 

for work. She regards the preservation of order and traditional structure as a  

highly valued end in itself. She does not encourage verbal give and take, believing 

that the child should accept her word for what is right. 

 

 

Autoritäärinen vanhempi yrittää siis ”muotoilla, kontrolloida ja arvioida lapsen käyttäyty-

mistä ja asenteita jonkin ehdottoman ja ylempään auktoriteettiin viittaavan standardin mu-

kaisesti. Hän pitää kuuliaisuutta hyveenä sekä suosii rankaisevia ja voimakkaita toimenpi-

teitä nujertaakseen lapsen tahdon asioissa, joissa lapsen toiminta tai uskomukset ovat risti-

riidassa vanhemman omien näkemysten kanssa. Hän uskoo tiukkaan kurinpitoon, lapsen 
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vapauden rajoittamiseen sekä kotitöiden teettämiseen, jotta lapsi oppisi kunnioittamaan 

työntekoa. Hän pitää järjestyksen säilyttämistä ja perinteisiä toimintamalleja itseisarvona. 

Hän ei usko myönnytyksiin, vaan lapsen pitää hyväksyä hänen sanansa, joka on laki.” 

(Baumgrind 1966, 890.) 

 

Autoritäärinen vanhemmuus oli Suomessakin vallitsevana kasvatustyylinä vielä 1900-

luvun alkupuolella. Se sai professori Lea Pulkkisen (1984, 255) mukaan tukea behavioris-

tisesta oppimiskäsityksestä, jonka mukaan liian hellän tai tunnepitoisen kasvatuksen saatet-

tiin ajatella heikentävän lapsen persoonallisuutta. Autoritäärinen vanhempi korostikin kuria 

ja lapsen tottelevaisuutta, ja piti emotionaalista etäisyyttä lapseen. (Metsäpelto & Pulkki-

nen 2004, 213.)  

 

Pulkkinen (1984, 259–260) on kutsunut autoritääristä eli vanhempien valtaa korostavaa 

kasvatusilmapiiriä myös aikuiskeskeiseksi kohteluksi, jossa kasvatustoimet perustuvat lap-

sen tarpeiden sijasta lähinnä vanhemman omiin haluihin, tunteisiin ja käsityksiin. Aikuis-

keskeisessä kohtelussa vanhempien ja lapsen välinen luottamus on heikko, ja kommuni-

kaatio toimii huonosti. Perhe-elämää myös sävyttävät ristiriidat, negatiivinen arvostelu ja 

fyysinen väkivalta. Vanhemmat eivät ota huomioon lapsen mielipidettä ja he ovat kasva-

tuksessaan ja suhtautumisessaan epäjohdonmukaisia. Lapselle asetetut rajoitukset ja ran-

gaistukset ovat epäoikeudenmukaisia, ja vaikka vanhemmat suhtautuvat välinpitämättö-

mästi lapsensa koulunkäyntiin, he moittivat lasta tämän epäonnistumisista koulussa. Kiit-

täminen ja palkitseminen on harvinaista, ja riitatilanteissa lasta joko neuvotaan puolustau-

tumaan tai neuvoja ei anneta lainkaan. (Ibid.) 

 

Pulkkisen (1982; 1984, 261) mukaan aikuiskeskeinen kohtelu on yhteydessä sekä lapsuus-

iän häiriökäyttäytymiseen että sosiaaliseen avuttomuuteen. Murrosiässä aikuiskeskeinen 

kohtelu yhdistyy myös toverisuuntautuneisuuteen ja kielteisiin elämänasenteisiin, tyttöjen 

varhaiseen kodista irrottautumiseen sekä poikien vieraantuneisuuteen. Kasvuolojen epäva-

kauden Pulkkinen (1984, 261–262) on liittänyt äitien työssäkäyntiin ja vanhempien nuo-

reen ikään. Kasvatuksessa on tyypillistä vanhempien heikko luottamus lasta kohtaan, puut-

teellinen tieto lapsen vapaa-ajan käytöstä, lapsen mielipiteen huomiotta jättäminen sekä 

heikko normien perustelu (Ibid.).  
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3.1.3 Salliva vanhemmuus 

 

Sallivassa vanhemmuudessa korostuu vaativuuden sijasta liiallinen vastaanottavaisuus. 

Baumgrind (1966, 889) on kuvannut sallivaa vanhemmuutta seuraavasti: 

 

The permissive parent attempts to behave in a nonpunitive, acceptant and            

affirmative manner towards the child's impulses, desires, and actions. She consults 

with him about policy decisions and gives explanations for family rules. She makes 

few demands for household responsibility and orderly behavior. She presents    

herself to the child as a resource for him to use as he wishes, not as an ideal for 

him to emulate, nor as an active agent responsible for shaping or altering his     

ongoing or future behavior. She allows the child to regulate his own activities as 

much as possible, avoids the exercise of control, and does not encourage him to 

obey externally defined standards. She attempts to use reason and manipulation, 

but not overt power to accomplish her ends. 

 

 

Toisin sanoen ”salliva vanhempi yrittää suhtautua hyväksyvästi ja myönteisellä tavalla 

lapsensa päähänpistoihin, haluihin ja tekemisiin. Hän kuuntelee lasta yhteisistä asioista 

päätettäessä ja selittelee perheen sääntöjä. Hän ei juurikaan vaadi lasta ottamaan vastuuta 

kotitaloustöitä tai käyttäytymään hyvin. Hän myös näkee itsensä voimavarana, jota lapsi 

saa käyttää haluamallaan tavalla, eikä ihanteellisena esikuvana tai aktiivisena toimijana, 

joka olisi vastuussa lapsen nykyisestä tai tulevasta käyttäytymisestä. Hän antaa lapsen sää-

dellä omaa toimintaansa mahdollisimman paljon, välttää käyttämästä määräysvaltaa eikä 

kannusta lasta tottelemaan ulkoisia sääntöjä. Tavoitteisiinsa päästäkseen hän yrittää käyttää 

järkeä ja manipulointia, mutta ei ilmeistä valtaa.” (Baumgrind 1966, 889.) 

 

Sallivassa vanhemmuudessa tasa-arvo sekoitetaan tasavertaisuuteen ajatellen, että lapsilla 

on samat oikeudet kuin aikuisilla. Sen sijaan, että vanhemmat opettaisivat lapsilleen tietoja 

ja taitoja, joiden avulla he voivat saavuttaa onnellisen elämän, he haluavat tehdä lapsensa 

onnellisiksi luopumalla kasvattamisesta ja muokkaamalla ympäristöä lastensa mielen mu-

kaiseksi. Lapsille halutaan antaa vapautta, aineellista hyvää ja parhaat eväät elämään. Van-

hemmat myös haluavat tehdä kaikkensa lastensa hyväksi, eivätkä halua rangaista heitä 

huonosta käytöksestä. Salliva vanhemmuus saa kuitenkin aikaan sen, että perheen hierar-

kia, valtatekijät, roolit ja säännöt menevät sekaisin. Samalla vanhemmat turhautuvat yhä 

enemmän lastensa kurittomaan käytökseen ja tuntevat itsensä yhä voimattomammiksi. 

(Hougaard 2005, 13, 24, 34–35, 54–55). 
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Vaikka nykyvanhemmuuden hyvänä puolena voidaankin pitää sitä, että lapsen itseluotta-

muksen vahvistamisesta on tullut useimmille vanhemmille itsestään selvä asia (Hougaard 

2005, 98), salliva vanhemmuus on yhdistetty myös narsismin lisääntymiseen nuorissa ikä-

luokissa (Twenge & Campbell 2008). Hemmotellut lapset selviytyvät usein heikosti elä-

män haasteista ja vastoinkäymisistä. He kärsivät erilaisista stressiperäisistä ongelmista ja 

heillä saattaa olla vaikeuksia mielialojensa hillitsemisessä. He myös saavat raivokohtauk-

sia, kun muut eivät käyttäydy heidän haluamallaan tavalla tai kun asiat eivät mene heidän 

ehdoillaan, eivätkä he ole tottuneet kantamaan vastuuta tai odottamaan vuoroaan. Sen si-

jaan he ovat tottuneet saamaan apua pienimmänkin vastoinkäymisen sattuessa, mikä voi 

vaikeuttaa heidän itsenäistymistään. (Carling & Cleve 2006, 13, 196–197.)  

 

Eddie Brummelmanin johtaman tutkimusryhmän mukaan lapsuuden lämpimät tunnesuh-

teet vanhempiin ennustivat hyvää itseluottamusta, mutta jos vanhemmat opettivat lapsil-

leen, että he ovat erityisiä tai etuoikeutettuja muihin nähden, lapset ottivat sen todesta 

(Brummelman, Thomaes, Nelemans, Orobio de Castro, Overbeek & Bushman 2014). Toi-

saalta liiallinen kehuminen saattoi laskea lapsen itsetuntoa jopa entisestään, jos se oli heik-

ko (Brummelman, Thomaes, Orobio de Castro, Overbeek & Bushman 2013).           

Brummelmanin tutkimusryhmä onkin kyseenalaistanut psykoanalyyttisen selityksen, jonka 

mukaan narsismi johtuu lapsuuden varhaisten kiintymyssuhteiden tunnekylmyydestä, pe-

rustellen narsismin syntyä sosiaalisen oppimisen teorialla ja lapsen hemmottelulla       

(Brummelman et al. 2014). 

 

Hemmottelun ohella liiallinen sallivuus voi ilmetä myös välinpitämättömyytenä, jolloin 

vanhemmat eivät syystä tai toisesta pidä huolta lapsistaan. Tällöin on kyse hoivan puut-

teesta, jota on joskus kutsuttu myös sosiaaliseksi orpoudeksi. Vanhemmuuteenhan liittyy 

aina myös hoivan käsite, jolla tarkoitetaan hoitoa, vaalintaa, huolenpitoa, suojaa, turvaa, 

hellyyttä ja välittämistä. Hoiva alkaa vauvan syntyessä ja se jatkuu vielä silloinkin, kun 

lapsi aikuistuu ja lähtee pois kotoa. (Sihvola 2006, 103.)  

 

Jos lapset eivät saa osakseen riittävästi hoivaa, he joutuvat olemaan itsensä varassa. Heistä 

kasvaa keinotekoisesti pärjääviä yksilöitä, joille kilpailu on elämässä pääasia. Lapset tai 

nuoret, jotka elävät kilpaillen, ovat suhteessa toiseen ihmiseen kuin hyväksikäyttäjät tai 

vallanpitäjät, eikä heillä ole elämässään juuri muita pyrkimyksiä kuin manipuloiva suhde 

muihin. Sen sijaan, että he kykenisivät toimimaan hyvässä ja vastavuoroisessa suhteessa 
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toisiin ihmisiin, he ovat kiinnostuneita vain omasta itsestään ja heidän elämänsä mallina on 

muiden päihittäminen. Vaikka heille on tärkeää olla hyviä ja pärjääviä, he ovat sisimmäs-

sään hyvin avuttomia. (Ryselin 2006, 122.)  

 

Tommy Hellstenin mukaan vanhemmuuden ongelmat johtuvat useimmiten siitä, että van-

hemmat odottavat lapsiltaan sitä mitä heidän olisi pitänyt saada omilta vanhemmiltaan. Jos 

lapset joutuvat pitämään huolta vanhemmistaan sen sijaan, että vanhemmat pitäisivät huol-

ta heistä, he joutuvat kasvamaan ilman aikuisen läsnäoloa. Kun kukaan ei näe eikä kuule 

heitä, heistä kasvaa ihmisiä, jotka eivät näe eivätkä kuule itseään. He ovat persoonattomia 

ja heidän identiteettinsä on heikko, ja jos kukaan ei aseta perheessä rajoja, lapset ottavat 

vallan. Vallan ja vastuun kantaminen on lapsille kuitenkin liian suuri taakka, mikä saa hei-

dät kokemaan itsensä turvattomiksi sekä halveksumaan aikuisia, ja ehkä myöhemmin myös 

aikuisuutta itsessään. Sen sijaan, että he haluaisivat kasvattaa omia lapsiaan, he haluavat 

mieluummin ”toteuttaa itseään” eli olla lapsia. (Hellsten 2004, 69–70.) 

 

 

3.2 Lapsen identiteetin kehitys 

 

Jos ajattelemme vanhemmuuden ja kasvatuksen päämäärää, psykologiassa sellaisena pide-

tään yleensä lapsen identiteetin kehitystä. Identiteetin käsitteen loi 1950-luvulla Erik H. 

Erikson, joka piti oman identiteetin muodostumista paitsi nuoruusiän tärkeimpänä kehitys-

tehtävänä, myös lapsuudesta alkavana ja läpi elämän jatkuvana kehitysprosessina. Vaikka 

identiteettiä ja sen kehitystä on yritetty hahmottaa monin eri tavoin, yhteistä kaikille määri-

telmille ja näkemyksille on se, että identiteetti nähdään sisäisenä ja joustavana tasapainona 

samuuden ja muutoksen sekä sisäisen ja ulkoisen perspektiivin välillä (Bosma 1995; Kro-

ger 2007). Näin määriteltynä identiteetin käsitteellä tarkoitetaan lähinnä kokemusta itsestä 

ja se voidaan ymmärtää vaikkapa kysymällä: ”Kuka minä olen?”, ”Mihin minä kuulun?” 

tai ”Kuka identiteettini määrittelee?”  

 

Eriksonin (1950, 1968) mukaan ihmisellä oli tarve kokea olemassaolonsa pohjimmiltaan 

samanlaisena ja jatkuvana ulkoisen olemuksensa muutoksista, kypsemmästä käyttäytymi-

sestä ja elämän mukanaan tuomista uusista rooleista huolimatta. Myös Dan P. McAdamsin 

(1985) narratiivisen (eli kerronnallisen) teoriassa identiteetti on ikään kuin sisäinen tarina, 

jota ihminen kertoo jatkuvasti itselleen. Vaikka kertomus etenee luvusta toiseen, sen juoni 
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säilyy peruspiirteiltään yhtenäisenä. Näin ihminen kykenee sopeutumaan muutoksiin ka-

dottamatta itseään ja tarkastelemaan omaa toimintaansa myös ulkopuolisen silmin. (Ibid.)  

 

Identiteetin kehitystä on pyritty mittaamaan jo 1960-luvulta lähtien, jolloin James Marcia 

kehitti Eriksonin teorian pohjalta tavan, jolla identiteetin saavuttamiseksi käyty prosessi 

voitiin jakaa eri asteisiin (Marcia 1966). Marcia mittasi identiteetin muodostumista sekä 

ideologisilla että työtä ja perhe-elämää koskevilla osa-alueilla, ja jakoi identiteetin neljään 

kehitysasteeseen, joita käytetään tieteellisissä tutkimuksissa edelleenkin (Fadjukoff 2007, 

58; Marcia 1966; 1980, 159–187; 1993, 3–21):   

 

1. Selkiintymätön (diffusion): Kehittymättömin identiteetin aste, jossa ihmisellä ei ole 

selkeää identiteettiä eikä hän koe identiteetin puuttumista ongelmaksi. Selkiinty-

mättömän identiteetin omaava ihminen elää nykyhetkessä ja suhtautuu tulevaisuu-

teen huolettomasti.  

 

2. Etsivä (moratorium): Ihminen ei pysty määrittelemään selkeästi identiteettiään, 

mutta kokee sen ongelmaksi ja pyrkii aktiivisesti saavuttamaan kypsemmän ja vah-

vemman identiteetin.  

 

3. Omaksuttu (foreclosure): Ihminen on ilman omaa pohdintaansa omaksunut ympä-

ristönsä odotusten tai ulkoisten normien mukaisen identiteetin.  

  

4. Saavutettu (achievement): Kypsin ja vahvin identiteetin aste (esim. Berzonsky 

2003; Meeus, Iedema, Helsen & Vollebergh 1999; Vleioras & Bosma 2005), jossa 

ihminen on rakentanut aktiivisesti omaa identiteettiään tai kypsynyt jonkinlaisen 

identiteettikriisin kautta. Saavutettu identiteetti lisää itseluottamusta ja ihminen 

suhtautuu tulevaisuuteen asiana, johon voi itse vaikuttaa. 

 

 

Identiteetin rakentamisella tarkoitetaan käsityksen muodostamista omasta yksilöllisyydes-

tä, arvoista ja päämääristä. Se auttaa myös sitoutumaan ammattiin, parisuhteeseen, perhee-

seen sekä uskonnolliseen tai poliittiseen ideologiaan. Yhteiskunnallisen murroksen myötä 

(esim. muutokset työ- ja perhesuhteissa, elinikäinen opiskelu, muuttoliike) identiteetin jat-

kuva työstäminen on tullut yhä tärkeämmäksi myös aikuisille. (Fadjukoff 2007, 57.)  

 

Vaikka identiteetin kehitys jatkuu läpi elämän, sen tärkeimpinä kehitysvaiheina pidetään 

yleensä varhaislapsuutta (perusluottamuksen syntyminen) sekä murrosikää (nuoren it-

senäistyminen). Identiteetin muodostuminen alkaa, kun lapsi ymmärtää itsensä ympäristös-

tään erilliseksi olennoksi (Erikson 1950, 1968; Marcia 1980). Turvallinen kiintymyssuhde 

hoitajaan (yleensä äitiin) toimii perustana identiteetille, kun taas turvaton kiintymyssuhde 
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on vakava riski lapsen identiteetin kehitykselle. Perusluottamuksen rakentuminen vaatii 

hoitajalta lapsen tarpeiden huomioon ottamista ja niihin vastaamista. Erityisen suuri merki-

tys on lapsen ensisijaisen kiintymyssuhteen laadulla, mutta muutkin kokemukset ihmisten 

välisistä suhteista vaikuttavat lapsen perusluottamuksen ja sitä kautta identiteetin kehitty-

miseen. (Pulkkinen 2002, 45.)  

 

Identiteetin heikkoudet tulevat tavallisimmin esille tilanteissa, jotka vaativat läheistä kans-

sakäymistä toisten ihmisten kanssa, ammatillisissa valinnoissa sekä erilaisissa kilpailutilan-

teissa. Seuraukset näkyvät joko tuhoavana tai itsetuhoisena käyttäytymisenä, tai negatiivi-

sena identiteettinä, millä tarkoitetaan uhmakasta pyrkimystä olla ympäristön toiveiden vas-

tainen. (Erikson 1968, 165–166, 170–172.)  

 

Kaikkein tärkeintä lapsen identiteetin kehitykselle on vanhempien rakkaus. Lapsi lukee 

oman arvonsa vanhempiensa tavasta kohdella häntä. Näin hän tulkitsee myös vanhempien-

sa rakkaudettomuuden omaksi viakseen, jolloin hänen identiteettinsä sitoutuu häpeään. 

Hän pyrkii antamaan itsestään "normaalin" ja positiivisen vaikutelman, mikä voi ilmetä 

esimerkiksi täydellisyyden tavoitteluna, muiden pakonomaisena auttamisena tai jatkuvana 

elämysten etsimisenä, jolloin ihminen on itsensä ainoa turva eikä todellista yhteyttä muihin 

pääse syntymään. Turvaton ja häpeävä ihminen voi paeta omaa heikkouttaan myös asettu-

malla toisten yläpuolelle ja muuttumalla mahdollisimman täydelliseksi. Näin rakkaudetto-

muutta esiintyy myös perheissä, joilla näyttää ulkoisesti menevän hyvin. Kun perheen to-

dellisuus muodostuu pelkästä ulkokuoresta, sitä rakennetaan huolella ja sen on näytettävä 

mahdollisimman hyvältä. (Hellsten 2004, 36–37, 64, 71–72, 163.)  

 

Rakkaus on sitä, että ihminen tietää olevansa niin kannettu, ettei hänen tarvitse kantaa itse-

ään. Jos lapsi ei saa kokemusta kannettavana olemisesta, hän alkaa kantaa itseään. Hänen 

on myös vaikea uskoa tulevansa kannetuksi, jos hän lopettaa itsensä kantamisen. Näin 

oleminen on pohjimmiltaan uskoa siihen, että on rakastettu ja saa olla olemassa ilman omia 

ponnistuksiaan. (Hellsten 2004, 58, 101, 146.) 
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3.3 Nuoren sosiaalistuminen ja hyvinvointi 

 

Identiteetin rakentumisen ohella vanhemmuuden laatu vaikuttaa myös siihen, millaiseksi 

nuoren sosiaalinen kehitys muodostuu. Lea Pulkkinen on käyttänyt lapsen psykososiaalisen 

kehityksen yhteydessä sosiaalisen alkupääoman käsitettä, millä hän viittaa kolmeen lapsen 

kasvuympäristössä vaikuttavaan tekijään: (1) arvoihin ja normeihin, (2) yhteisön tukeen ja 

sosiaalisiin verkkoihin sekä (3) luottamukseen (Pekonen & Pulkkinen 2002, 32). Kasvu-

ympäristöjen eroista johtuen lasten sosiaalisen pääoman määrä vaihtelee kuitenkin suuresti. 

Koska sosiaalinen ja kulttuurinen pääoma karttuvat vastavuoroisesti, sosiaalisen pääoman 

puute heijastuu myös lasten mahdollisuuteen omaksua kulttuurista pääomaa eli esimerkiksi 

tietoja, sosiaalisia taitoja tai moraalista luotettavuutta. (Pulkkinen 2002, 44, 46–47.)  

 

Murrosiän lähestyessä lapsen ajattelu alkaa yleensä suuntautua kohti tulevaisuutta. Hänen 

epämääräiset ja ehkä epärealistisetkin käsityksensä asioista täsmentyvät vähitellen, jolloin 

hän alkaa pohtia omakohtaisesti myös suhdettaan lapsuudenkodissa oppimiinsa asioihin, 

kuten politiikkaan, uskontoon, rahaan, rehellisyyteen, perheeseen ja kulttuuriin. Koska 

identiteetti perustuu edellä kuvatun kaltaisille arvoille, nuorella olisi kehityksensä turvaa-

miseksi oltava mahdollisuus pohtia asioita yhdessä aikuisten kanssa ja kuulla heidän mieli-

piteitään. Monet nykyvanhemmat eivät kuitenkaan puhu arvoistaan tai edes tiedosta niitä, 

eikä kouluissakaan uskalleta enää puhua arvoista, koska sen pelätään loukkaavan lasten 

vanhempia. Näin arvoista vaikenemisella saattaa olla suurikin vaikutus lasten sosiaalisen 

pääoman kehitykseen koko suomalaisessa yhteiskunnassa. (Pulkkinen 2002, 170–172).  

 

Nykyään kasvatuksen tavoitteena pidetään lapsen sosiaalistumisen ohella myös nuoren 

hyvinvointia. Hyvinvoinnin käsitettä voidaan kuitenkin tarkastella sekä subjektiivisesta 

että objektiivisesta näkökulmasta. Lisäksi se voidaan jakaa emotionaaliseen, psykologiseen 

ja sosiaaliseen puoleen (mm. Keyes 2005; 2007). McAdams (1997) on liittänyt hyvinvoin-

nin käsitteen sekä toimintakykyyn, selviytymiskeinoihin, psykososiaalisten kehitystehtä-

vien täyttämiseen että yhteiskunnan normeihin sopeutumiseen. Psykologisen toimintaky-

vyn näkökulmasta hyvinvoinnin onkin katsottu ilmentävän 1) koherenssin tunnetta,          

2) oman kehityksen hallinnan tunnetta sekä 3) itsearvostusta (Feldt 2000). 

 

Jos nuori saa kotoa hyvän pohjan elämälleen, hän kykenee yleensä itsenäistymään ja hänen 

elämänhallinnan tunteensa on hyvä. Tätä tukevat myös Lea Pulkkisen johtaman ”Lapsesta 
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aikuiseksi” -pitkittäistutkimuksen tulokset. Tutkimuksessa on seurattu samojen ihmisten 

kehitystä ja sosiaalista toimintakykyä 8-vuotiaasta pitkälle keski-ikään saakka (Fadjukoff 

2007, 58). Vaikka varhaisnuoruuden lapsilähtöisellä kasvatuksella ei ole todettu olevan 

yhteyttä myöhempään identiteettiin, sen on todettu ennustavan yhdessä koulumenestyksen 

kanssa hyvää elämänhallinnan tunnetta (Ibid., 59). Epävakaat kasvuolot ovat näkyneet tut-

kimuksessa etupäässä poikien kohdalla, mutta kahdenkymmenen vuoden iässä kasvuolojen 

vaikeudet ja sopeutumisongelmat ovat yhdistyneet sekä poikien runsaaseen alkoholinkäyt-

töön että tyttöjen tupakointiin (Pulkkinen 1984, 268). 

 

Vaikka vanhemmuudella on suuri vaikutus lasten perusturvallisuuteen sekä heidän tapaan-

sa reagoida erilaisiin asioihin ja ilmaista luontaisia taipumuksiaan, lapsia ei voida tarkastel-

la pelkästään suhteessa vanhemmuuteen. Lapset ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa ympä-

ristönsä kanssa ja heidän elämäänsä vaikuttaa koko yhteiskunta hyvin- ja pahoinvointei-

neen. (Kristeri 1999, 13.) Näin yksilön elämänkulkuun vaikuttavat paitsi hänen omat valin-

tansa, myös yhteiskunnan ja muiden yhteisöjen tekemät valinnat (Antikainen & Komonen 

2003).  

 

Elämänkulun kannalta keskeisenä pidetään yleensä sitä, kykeneekö ihminen pääsemään 

omiin tavoitteisiinsa ja saamaan sitä kautta motivoivia onnistumisen kokemuksia, vai sor-

tuuko hän toistuvasti niin kutsuttuun epäonnistumisansaan, jolloin epäonnistumisten ai-

heuttama avuttomuuden tunne johtaa toistuviin epäonnistumisiin. Epäonnistumisansaan 

ajautuminen on tyypillistä henkilöille, joilla on heikko itsetunto ja jotka pelkäävät epäon-

nistumista. Sen sijaan, että he pyrkisivät suunnitelmallisesti tavoitteisiinsa, heidän toimin-

taansa leimaa usein tehtävään liittymätön irrelevantti toiminta. Heillä on myös tapana antaa 

kunnia onnistumisistaan muille tai selittää niitä olosuhteilla, mutta syyttää epäonnistumi-

sista itseään. Toistuvat epäonnistumiset saattavat johtaa syrjäytymiseen. (Nurmi, Salmela-

Aro, Anttonen & Kinnunen 1992, 496.) 

 

Epäonnistumisansaan ajautuminen ja syrjäytyminen on mahdollista myös liikunnassa ja 

urheilussa. Liikuntaharrastusten osalta erityisen suuri syrjäytymisen riski on maahanmuut-

tajilla (Zacheus 2010; Zacheus, Koski & Mäkinen 2011). Urheilijoilla taas yksipuolinen 

urheilijan identiteetti ja koulutuksen laiminlyönti voivat johtaa elämänmuutosten myötä 

identiteettikriisiin (Gilmore 2008, 106–108). Vaikeinta urheilu-uran päättyminen on tutki-

musten mukaan uran päättyessä yllättäen esimerkiksi loukkaantumisen seurauksena. Täl-
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löin entinen urheilija voi juuttua menneeseen pääsemättä eteenpäin. (Anderson 2012, 50–

51; Gilmore 2008, 95.) Helpointa muutos taas on silloin, kun urheilu-ura jää lyhyeksi tai 

muutokseen on ehditty varautua esimerkiksi perustamalla perhe tai kouluttautumalla am-

mattiin (Anderson 2012, 39–50; Gilmore 2008, 96–98).  

 

Syrjäytyminen on aina syrjäytymistä omasta elämänkulusta, jolloin elämän sisäinen hallin-

ta ei toimi (Loijas 1994, 24–25). Suomessa syrjäytyminen ymmärretään kuitenkin lähinnä 

koulutukselliseksi, työmarkkinalliseksi, sosiaaliseksi, vallankäytölliseksi ja normatiiviseksi 

ilmiöksi (Jyrkämä 1986, 37–58). Näin se liitetään osallisuuden ja toimijuuden käsitteisiin 

sekä instituutioihin, jotka määrittelevät odotuksiamme siitä, millaista elämän tai ihmissuh-

teiden tulisi olla (Vehviläinen 2014, 18).  

 

Myös perheet ovat instituutioita, joissa tehdään arvokasta kasvatustyötä, ja yhteiskunnan 

vanhemmille osoittamien tehtävien ansiosta yhteiskuntarakenteen on katsottu säilyvän 

elinvoimaisena ja järjestyksen kontrollissa (Jallinoja 1985, 12). Suuret asutuskeskukset 

vetävät kuitenkin maaseudun väestöä puoleensa ja muutto kaupunkiin katkaisee usein suh-

teet isovanhempiin ja sukulaisiin. (Jalovaara 2005, 57). Lisäksi perinteinen familistinen 

perhekäsitys, jossa perhe on yhteisönä tärkein ja yksilön etu tulee vasta yhteisen edun jäl-

keen, on saanut rinnalleen yhä voimakkaammin individualistisen perhekäsityksen, jossa 

yksilön edut menevät perheen edelle (Jallinoja 1985, 21). Valtio on tukenut avioliittoon 

perustuvaa familistista perhekäsitystä, koska vakaiden ja kiinteiden perheiden on katsottu 

edistävän koko yhteiskunnan vakautta ja toimivuutta rakkauteen perustuvaa individualistis-

ta perhekäsitystä paremmin (Berg 2012).  

 

Perheet ovatkin menettämässä perustehtäväänsä, eli sosiaalistamista, sekä perhesiteiden 

heikkenemisen, kiireisen elämänrytmin että taloudellisten vaikeuksien vuoksi (Mäki-

Kulmala 1989, 8–11). Kun vanhemmille itselleenkään ei ole kehittynyt arvo- ja roolimalle-

ja mitä välittää lapsilleen, ainoaksi kasvatukseksi jää koulutus (Mäki-Kulmala 1989, 8–11). 

Sukupolvi, joka palvoo nuoruutta ja elää vain tässä hetkessä, menettää yhteytensä sekä 

menneisyyteensä että tulevaan. Jos vanhemmuutta ei arvosteta ja jos vanhemmilla ei ole 

enää mitään annettavaa lapsilleen, vanhemmuus käy turhaksi ja se ”delegoidaan” yhteis-

kunnalle (Hellsten 2004, 17).  
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

 

 

Tarkastelen tässä luvussa tutkimukseni toteuttamista eli sitä, millä tavalla pyrin ratkaise-

maan tutkimusongelmani. Aloitan perustelemalla metodologisia valintojani, minkä jälkeen 

esittelen tutkimuskysymykseni sekä täsmennän ne tutkielmani teoreettisen viitekehyksen 

avulla. Kuvaan myös tutkimukseni metodia, aineiston hankintaa sekä analyysin etenemistä 

vaihe vaiheelta, minkä jälkeen päätän luvun tutkimukseni eettisten lähtökohtien ja luotetta-

vuuden arviointiin. 

 

Tutkimukseni oli tyypiltään laadullinen tutkimus. Tieteelliset tutkimukset voidaan jakaa 

taustafilosofiansa perusteella laadullisiin (eli "kvalitatiivisiin") ja määrällisiin (eli "kvanti-

tatiivisiin") tutkimuksiin. Laadullinen tutkimus perustuu aristoteeliseen ja määrällinen tut-

kimus galileilaiseen tutkimusperinteeseen. Aristoteelisessa perinteessä lähdetään teoriasta 

ja päädytään empiriaan. Inhimillisen toiminnan aiheuttajina pidetään subjektin omia aiko-

muksia ja päämääriä. Laadullinen tutkimus pohjautuu fenomenologis-hermeneuttiseen tie-

teenfilosofiaan ja sen tavoitteena on tosiasioiden löytäminen sekä niiden näkyviksi ja ym-

märrettäviksi tekeminen. Päinvastoin kuin aristoteelisessa, galileilaisessa perinteessä läh-

detään empiriasta ja päädytään teoriaan. Inhimillinen toiminta rinnastetaan luonnon toimin-

taan, jolloin sitä voidaan tutkia objektiivisesti ja ennalta asetettujen hypoteesien pohjalta. 

Tiedon ajatellaan perustuvan invariansseihin (eli muuttumattomuuteen ja säännönmukai-

suuteen), ja se on luonteeltaan olemassa olevan kuvaamista ja selittämistä. (Tuomi & Sara-

järvi 2012, 27–35.) Määrällinen tutkimusote perustuu positivistiseen ja postpositivistiseen 

tieteen ihanteeseen (Metsämuuronen 2006, 208).   

 

Laadullisen tutkimuksen lisäksi tutkimukseni oli tapaustutkimus. Tapaustutkimuksissa 

perehdytään syvällisesti yhteen tai muutamaan yksittäiseen tapaukseen, mutta tapaus voi 

olla yhtä lailla yksi henkilö kuin kokonainen yhteisökin, jolla on jokin tutkimuksen kannal-

ta tärkeä erityispiirre. Tapaustutkimuksella ei ole filosofisia kytkentöjä ja sitä käytetään 

usein yhdistettynä johonkin toiseen laadulliseen tutkimusmetodiin. Tapaustutkimusten his-

toria alkaa varhaisista sosiologista tutkimuksista, joita alettiin kuitenkin vähitellen pitää 

epätieteellisinä ja ne korvattiin laajoilla kvantitatiivisilla tutkimuksilla. Tapaustutkimuksia 

on myös käytetty aina esimerkiksi psykologisissa arvioinneissa tai vaikkapa uusien tuottei-
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den testaamisessa ja markkinoinnissa. Tapaustutkimuksen suosio on lisääntynyt 1980-

luvun lopulta lähtien niiden käytön yleistyttyä useiden muiden laadullisten metodien ta-

paan kasvatustieteessä. (Lichtman 2014, 90–91.)  

 

Syy siihen, miksi tutkimukseni oli luonteeltaan kvalitatiivista tapaustutkimusta, on varsin 

selkeä. Ensiksikin olin kiinnostunut ”tietyissä tapahtumissa mukana olleiden yksittäisten 

toimijoiden merkitysrakenteista” (Syrjälä 1994, 12–13). Toiseksi juniorijääkiekkoilijoiden 

vanhemmat olivat selkeästi oma erityisryhmänsä tai ”tapauksensa” (Lichtman 2014, 90). Li-

säksi lähes kaikki kvalitatiiviset tutkimusstrategiat käyttävät lähestymistapanaan tapaustut-

kimusta ja se voidaan ymmärtää keskeiseksi laadullisen metodologian tiedonhankinnan 

strategiaksi. Itse asiassa lähes kaikki laadullinen tutkimus on tapaustutkimusta, ja erot kva-

litatiivisen tiedonhankinnan strategioissa ilmenevät periaatteessa vain tiedon hankinnan 

tavassa ja tutkimuksen kohteessa. (Metsämuuronen 2006, 212.)  

  

 

4.1 Tutkimuskysymykset 

 

Tutkimukseni tarkoituksena oli vanhemmuuden hahmottaminen ilmiönä juniorijääkiekon 

kontekstissa tutkimalla juniorijääkiekkoilijoiden vanhempien käsityksiä omasta vanhem-

muudestaan. Tutkimusongelmani kuului "Miten juniorijääkiekkoilijoiden vanhemmat ym-

märtävät vanhemmuutensa?" ja pyrin vastamaan tutkimukseni avulla kolmeen kysymyk-

seen: 

 

1. Millaisia kokemuksia vanhemmilla on lastensa urheiluharrastuksesta?  

2. Millaisia ovat heidän käsityksensä itsestään kasvattajina? ja 

3. Mitä he toivovat lastensa tulevaisuudelta? 

   

Lähdin tutkimuskysymysteni muodostamisessa liikkeelle tutkimusongelmastani sekä tut-

kimukseni keskeisistä käsitteistä, ja keskeisiksi käsitteiksi muodostuivat ”juniorijääkiek-

ko” ja ”vanhemmuus”. Koska juniorijääkiekon käsitettä ei ole tieteellisesti määritelty eikä 

vanhemmuuden käsitteellekään ole olemassa kokonaisvaltaista teoriaa (O’Connor 2002), 

tarkastelin molempia käsitteitä lähdekirjallisuudessa esille nousseiden teemojen kautta.  
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Juniorijääkiekon keskeisiksi teemoiksi nousivat lähdekirjallisuuden perusteella pelaajan 

kehitys, liikuntakasvatuksen laatu sekä yhteistyö eri toimijoiden välillä. Käsitykseni junio-

rijääkiekosta muodostui näin pelaajien, valmentajien ja vanhempien yhteistyöksi, jonka 

onnistumisesta riippuu pitkälti se, miten hyvin harrastuksen urheilullisiin ja kasvatukselli-

siin tavoitteisiin päästään.  

 

Vanhemmuuden käsite taas hahmottui juniorijääkiekon muodostamaa taustaa vasten van-

hemmuuden tyylien, lapsen identiteetin kehityksen sekä nuoren sosiaalistumisen ja hyvin-

voinnin teemojen kautta. Ymmärsin vanhemmuuden lopulta vanhempana (eli äitinä tai 

isänä) olemiseksi ja toimimiseksi, johon sisältyy kokonaisvaltainen huolenpito alaikäisestä, 

ja jonka merkitys korostuu ennen muuta lapsen identiteetin kehityksessä sekä nuoren sosi-

aalistumisessa ja hyvinvoinnissa.  

 

Ensimmäinen tutkimuskysymykseni ”Millaisia kokemuksia vanhemmilla on lastensa ur-

heiluharrastuksesta?” liittyi tutkimukseni kontekstin hahmottamiseen sekä siihen, että ole-

tin vanhempien kokemusten jääkiekkoharrastuksesta olevan erilaisia pelaajan eri ikävai-

heissa. Toinen kysymys ”Millaisia ovat heidän käsityksensä kasvatuksesta?” liittyi van-

hemmuuden tyyleihin ja vanhempien rooleihin, ja kolmas kysymys ”Mitä he toivovat lap-

sensa tulevaisuudelta?” lapsen identiteetin kehitykseen sekä nuoren sosiaalistumiseen ja 

hyvinvointiin. Kysymyksenasetteluun vaikutti myös olettamukseni siitä, että vanhempien 

vastauksista muodostuisi McAdamsin (1985) narratiivisen identiteettiteorian mukainen 

menneisyydestä nykyhetkeen ja tulevaisuuteen ulottuva kuvauskategoria, joka kuvaisi hei-

dän käsitystensä ”kirjoa”, ja jonka toivoin antavan mahdollisimman kokonaisvaltaisen ja 

ajanmukaisen käsityksen jääkiekkovanhemmuudesta.  

 

 

4.2 Metodi 

 

Käytin aineiston analyysissä fenomenografista lähestymistapaa, joka on professori Ference 

Martonin ja hänen tutkimusryhmänsä Göteborgin yliopistossa 1970-luvulla kehittämä tut-

kimusmenetelmä. Perusteluna metodin valinnalle oli se, että halusin tutkia juniorijääkiek-

koilijoiden vanhempien käsityksiä heidän oman kokemusmaailmansa kautta. Lisäksi valin-

taan vaikutti metodin soveltuvuus suurten laadullisten aineistojen analysointiin. Feno-

menografian avulla tutkitaan ihmisten käsityksiä todellisuudesta ja sitä käytetään yleisim-
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min avoimilla kysymyksillä kerättyjen haastatteluaineistojen analysointiin. Tyypillinen 

fenomenografinen kysely toteutetaan kysymällä ihmisiltä, mikä on heidän käsityksensä 

jostakin asiasta (esimerkiksi inflaatiosta, sosiaaliturvasta, verotuksesta tai erilaisista poliit-

tisista kysymyksistä). (Marton 1988, 141, 144, 151, 154.)  

 

Fenomenografia perustuu ajatukseen, jonka mukaan tietyssä yhteisössä tai kulttuurissa on 

tiettynä ajankohtana vain rajallinen määrä laadullisesti erilaisia tapoja käsittää jokin ilmiö 

(Huusko & Paloniemi 2006; Marton 1988, 143). Fenomenografia on kiinnostunut ihmisten 

ja maailman välisestä suhteesta sekä ihmisten ajattelun sisällöstä, jolloin ajattelua kuvataan 

erottamatta havainnon kohdetta tai sisältöä ajattelusta. Asioita ei yritetä kuvata niin kuin ne 

ovat, vaan siten kuin ne ihmisille ilmenevät, minkä vuoksi myös heidän väärät 

käsityksensä todellisuudesta otetaan huomioon. (Marton 1988, 144–146). 

 

Fenomenografia tarjoaa kuvauksia, jotka ovat suhteellisia, kokemusperäisiä, sisältöön 

kohdistuvia sekä laadullisia. Fenomenograafikot työskentelevät jaottelemalla tutkittaviensa 

kuvauksia selvimmin erottuvien piirteiden perusteella eri kategorioihin, jolloin 

fenomenografisen tutkimuksen tuloksena on kuvausten lajitelma. Jokainen kategoria voi 

olla myös osa laajempaa kokonaisuutta ja suhteessa muihin kategorioihin, ja tutkijan 

tavoitteena on hahmottaa erilaisista käsitysryhmistä muodostuva rakenteellinen 

kokonaisuus. Tällä tavoin muodostuvien kuvauskategorioiden tarkoituksena on auttaa 

ihmisiä ymmärtämään toisten ihmisten ymmärrystä. Fenomenografisen tutkimuksen 

katsotaan olevan ainakin periaatteessa toistettavissa, koska jos keksitään koe ja toteutetaan 

se, toisten tutkijoiden ei enää tarvitse keksiä koko koetta uudelleen päästäkseen samaan 

lopputulokseen. (Marton 1988, 146–148).  

 

Fenomenografiaa ei ole johdettu fenomenologisesta tutkimuksesta, vaan oppimiseen ja 

opettamiseen liittyvistä havainnoista. Kun fenomenologia pyrkii tavoittamaan empiirisesti 

inhimillisen kokemuksen sisällön kokijan itsensä näkökulmasta, fenomenografia tutkii niin 

ihmisten kokemuksia, ajatuksia kuin toimintaakin ulkoa päin. (Marton 1988, 152, 154.) 

Fenomenografisessa lähestymistavassa ollaan myös ensisijaisesti kiinnostuneita käsitysten 

vaihtelusta kollektiivisella tasolla, eikä niinkään yksilöiden käsityksistä tai siitä, mikä on 

kaikille käsityksille yhteistä (Marton 1996).  
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Fenomenografian suurimpana ongelmana pidetään sen vaikeasti määriteltävää ”käsityk-

sen” käsitettä. Ference Martonin varhaisimman määritelmän mukaan fenomenografiassa 

kuvataan sitä, mitä kokemuksen pohjalta on ajateltu, jolloin käsityksellä on suhde koke-

mukseen ja käsityksen voidaan ajatella tarkoittavan joko kokemukseen perustuvaa yleistet-

tyä ajatusta tai ”sanoiksi puettua kokemusta” (Marton 1982, 31; Valkonen 2006, 22). Sit-

temmin Marton on määritellyt käsityksen ensin ”perustavaa laatua olevaksi ymmärtä-

miseksi tai näkemykseksi jostakin” (Marton 1988) sekä myös tavaksi  kokea  (”way of 

experiencing”) (Marton 1996). Lisäksi käsitys on fenomenografiassa määritelty tavaksi, 

jolla ollaan suhteessa maailmaan tai ymmärretään jokin ilmiö (Uljens 1996, 112). Käytin 

tutkimuksessani ensiksi mainittua käsityksen määritelmää (Marton 1982; Valkonen 2006), 

koska se oli mielestäni kaikkein selkein ja yksiselitteisin.  

 

Myös tutkielmani taustafilosofian ontologiset ja epistemologiset lähtökohdat tulivat feno-

menografiasta. Ontologialla tarkoitetaan oppia olevaisen luonteesta, kun taas epistemologia 

tarkoittaa oppia tiedosta ja sen olemuksesta (Metsämuuronen 2008, 204–205). Koska vain 

olemassa olevasta voidaan saada tietoa, ontologia kysyy, millaisia asioita voimme tutkia. 

Epistemologiset kysymykset taas liittyvät tutkijan ja tutkittavan suhteeseen sekä siihen, 

mitä ylipäätään voidaan tietää ja onko tieto mahdollista. (Guba & Lincoln 2000, 165.) 

 

Ontologisesti fenomenografia sijoittuu realismin ja konstruktivismin väliin (Huusko & 

Paloniemi 2006). Fenomenografisen tutkimuksen kohteena on ihmisen suhde maailmaan, 

minkä vuoksi sen ontologiset kysymykset koskevat tietoisuuden ja todellisuuden välistä 

suhdetta (Marton 1988, 144; Uljens 1996). Fenomenografian epistemologiset kysymykset 

taas koskevat teorian (eli kielen) ja todellisuuden suhdetta (Uljens 1996). Koska feno-

menografiassa tietoa ovat tietoisuuden ja todellisuuden suhdetta ilmentävät käsitykset, 

epistemologiset lähtökohdat sisältyvät jo sinänsä fenomenografian ontologiseen olemuk-

seen (Ibid.). 

 

 

4.3 Tutkimusaineisto 

 

Tutkimuksessa käyttämäni aineisto kerättiin Oulun Kärppien juniorijääkiekkoilijoiden 

vanhemmilta pääasiassa touko-, elo- ja lokakuussa 2015. Perusteluna tutkittavien valinnal-

le oli urheilulajin kiinnostavuuden ja suuren harrastajamäärän ohella urheiluseuran urhei-
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lullis-suorituksellinen tyyppi. Aineiston keräämistä varten laatimani sähköinen kyselylo-

make sisälsi neljä osaa, joiden kysymyksillä kartoitettiin (I) vanhempien kokemuksia ju-

niorijääkiekosta (Walters 2011, 293), (II) osallistumista lastensa urheiluharrastukseen (Lee 

& MacLean 1997: Parental Involvement in Sport, PISQ), (III) kasvatuskäsityksiä          

(Robinson, Mandleco, Olsen & Hart 2001: Parenting Styles and Dimensions Question-

naire, PSDQ) sekä (IV) toiveita lastensa tulevaisuuden suhteen. Osat I ja IV olivat kvalita-

tiivisia ja ne sisälsivät lähinnä avoimia kysymyksiä. Osat II ja III olivat kvantitatiivisia ja 

ne sisälsivät monivalintatehtäviä. Analysoin tässä tutkimuksessa kuitenkin vain osien I ja 

IV kysymysten vastaukset.   

 

Strukturoidun kyselylomakkeeni ensimmäinen osa sisälsi taustatietoja kartoittavia moniva-

lintatehtäviä sekä avoimia kysymyksiä, joiden tarkoituksena oli kartoittaa vanhempien ko-

kemuksia organisoidusta joukkueurheilusta. Lomaketta oli käytetty alun perin uusseelanti-

laisessa väitöstutkimuksessa (Walters 2011, 293–294), jossa selvitettiin vanhempien osal-

listumista lastensa urheiluharrastukseen. Kysymykset oli suunniteltu siten, että ne antoivat 

suhteellisen yksinkertaiset, lyhyet ja kuvailevat vastaukset, ja ne oli analysoitu temaattista 

analyysiä käyttäen (Ibid., 106).  

 

Kyselylomakkeen neljännen osan kysymykset olivat itse laatimiani ja ne liittyivät väljästi 

osan III (PSDQ) kyselyyn, joka perustui Baumgrindin (1966) teoriaan vanhemmuuden 

tyyleistä. Kysymysteni tarkoituksena oli kartoittaa vastaajien käsityksiä omasta vanhem-

muudestaan nykyhetki-tulevaisuus -akselilla ja nostaa samalla esille tämän päivän jääkiek-

kovanhemmuuden vahvuudet ja haasteet.     

 

Osallistumispyynnöt, jotka sisälsivät linkit tutkimuskyselyyn, toimitettiin vanhemmille 

sähköpostitse Oulun Kärpät 46 ry:n toiminnanjohtaja Mika Pieniniemen välityksellä. Kyse-

lyn alustana oli Google Forms -palvelu, josta vastaukset siirtyivät välittömästi lomakkeen 

lähettämisen jälkeen henkilökohtaiselle Google-tililleni. Näin kerätty aineisto oli autenttis-

ta ja editoimatonta, ja kyselyyn pystyivät vastaamaan vain henkilöt, jotka saivat siihen 

osallistumispyynnön sähköpostitse. Kyselyyn vastaaminen tapahtui siis täysin anonyymisti 

ja vapaaehtoisesti, eikä minulla ollut tutkimuksen missään vaiheessa osallistujien henkilö- 

tai yhteystietoja.  
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4.4 Aineiston analyysi 

 

Laadullinen sisällönanalyysi voi olla joko aineistolähtöistä, teorialähtöistä tai teoriaohjaa-

vaa. Aineistolähtöisessä analyysissa käytetään väljää analyysirunkoa. Analyysiyksiköt 

valitaan aineistosta tutkimusongelman mukaisesti ja tutkimusaineistosta pyritään luomaan 

teoreettinen kokonaisuus. Teorialähtöisessä analyysissä taas käytetään strukturoitua ana-

lyysirunkoa sekä jotain olemassa olevaa teoriaa tai mallia. Aineistosta kerätään vain niitä 

asioita, jotka sopivat analyysirunkoon. Teorialähtöistä analyysiä käyttämällä testataan 

usein aikaisempaa teoriaa tai käsitejärjestelmää uudessa kontekstissa. Teoriaohjaavassa 

sisällönanalyysissä analyysirunko voi puolestaan olla joko väljä tai strukturoitu. Analyysi 

etenee aineiston pohjalta, mutta luokittelussa käytetään jotain aikaisempaa teoriaa tai käsit-

teitä. (Tuomi & Sarajärvi 2006, 116–118; 2009, 95–99.) Käytin omassa tutkimuksessani 

teoriaohjaavaa lähestymistapaa.  

 

Sisällönanalyysin tapa vaikuttaa myös siihen, mitä päättelyn logiikkaa tutkimuksessa käy-

tetään. Ladullista tutkimusta voidaan analysoida joko induktiivisella (yksittäisestä yleiseen 

etenevällä), deduktiivisella (yleisestä yksittäiseen etenevällä) tai abduktiivisella (edellisiä 

tapoja vuorottelevalla) päättelytavalla. Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä, jossa tutkit-

tavaa asiaa tarkastellaan ilman teoriaa ja jossa teoreettiset käsitteet nousevat suoraan ai-

neistosta, käytetään induktiivista päättelyä. Teorialähtöisessä analyysissä, jossa aineistoa 

analysoidaan teorian pohjalta ja jossa palataan vielä empiirisen osan jälkeen teoriaan, käy-

tetään deduktiivista päättelyä. Teoriasidonnaisessa analyysissa käytetään abduktiivista 

päättelyn logiikkaa, jossa induktiivinen ja deduktiivinen päättely vuorottelevat. (Tuomi & 

Sarajärvi 2012, 95–98, 117.) Oman tutkimukseni päättelyn logiikkana oli abduktiivinen 

päättely.    

 

Tapaustutkimuksen analysointi alkaa yleensä jo suunnitteluvaiheessa siitä kysymyksestä, 

mikä on tutkimuksen ”tapaus”. ”Tapaus” voi olla luonteeltaan joko (1) tyypillinen, (2) 

esimerkillinen tai (3) tavalla tai toisella erityinen. Viimeksi mainituksi ”tapaukseksi” käsi-

tetään usein jonkin yhteisen kokemuksen omaava tai tietynlaisessa tilanteessa elävä ihmi-

nen tai ryhmä, kuten oman tutkimukseni juniorijääkiekkoilijoiden vanhemmat. Tapaustut-

kimuksissa ei pyritä yleistyksiin, vaan tutkijan tarkoituksena on luoda yksityiskohtainen ja 

rikas kuvaus tutkittavasta tapauksesta. Analyysissä tutkija perehtyy syvällisesti valitse-
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maansa ”tapaukseen” ja käytetyt tutkimuskysymykset alkavat tyypillisesti ”mitä” tai ”mi-

ten” -sanalla. (Lichtman 2014, 90–93.)  

 

Käytin tutkimusaineistoni analyysissä fenomenografista neljän vaiheen analyysimallia. 

Vaikka ”ainoaa” tai ”oikeaa” fenomenografisen analyysin tapaa ei ole olemassa, sen vai-

heet ovat Ference Martonin (1988, 154–155) mukaan seuraavat:  

 

1. Tutkimusongelman kannalta merkityksellisten ilmaisujen poimiminen. Valitaan ja 

merkitään ne ilmaisut, jotka liittyvät tutkittavaan aiheeseen. Ilmaisun merkitys voi 

löytyä joko ilmaisusta itsestään tai sen asiayhteydestä. 

2. Ilmaisujen luokittelu vertailun avulla. Ilmaisut tulkitaan ja luokitellaan aluksi siinä 

asiayhteydessä mistä ne on otettu. Valituista ilmaisuista muodostetaan teemoja, 

jotka luovat perustan seuraavalle vaiheelle analyysissä. 

3. Käsitysryhmien (eli alakategorioiden) muodostaminen. Jokaista ilmaisua 

tarkastellaan sekä sen alkuperäistä asiayhteyttä että käsitysryhmää vasten. Tulkinta 

on "vuoropuhelua" näiden kahden yhteyden välillä.   

4. Kuvauskategorioiden muodostaminen. Tulkintavaiheen jälkeen ilmaisut kootaan 

niiden sisältämien yhtäläisyyksien perustella kuvaus- eli yläkategorioiksi. 

 

Analysoin siis tutkimusaineistoni avointen kysymysten vastaukset (1) poimimalla niistä 

tutkimusongelmani kannalta merkitykselliset ilmaisut, (2) luokittelemalla vastauksia ver-

tailun avulla, (3) muodostamalla niistä käsitysryhmiä eli alakategorioita sekä (4) esittämäl-

lä tutkimukseni tulokset ajallisesti (menneestä nykyhetkeen ja tulevaisuuteen) etenevinä 

kuvauskategorioina eli ”kokemusten kirjona”. 

  

Analyysin ensimmäisessä vaiheessa merkitsin ne avointen kysymysten vastaukset, jotka 

antoivat selkeän vastauksen vähintään yhteen tutkimuskysymykseeni. Korostin teksteistä 

eri värein ne sanat, lauseet tai pitemmät kohdat, joissa kirjoittaja vastasi johonkin 

tutkimuskysymykseeni kertomalla omista kokemuksistaan. Lisäksi merkitsin tekstien 

sisään hakasulkeisiin omia huomioitani ja muistiinpanojani.  

 

Analyysin toisessa vaiheessa tarkastelin jokaista tutkimusaineistosta poimimaani ilmaisua 

sen alkuperäisessä kontekstissa. Samalla pohdin jokaisen ilmaisun tarkoitusta ja 

merkitystä, minkä jälkeen kävin aineistoon tekemäni merkinnät uudelleen läpi. 
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Analyysin kolmannessa vaiheessa tarkasteluni kohteena olivat enää vain 

tutkimuskysymyksiini löytämäni vastaukset, eli tutkittavien sanallisesti ilmaisemat 

kokemukset ja käsitykset. Teemoittelin tutkimuskysymysteni alle kaikki aineistostani 

löytyneet vastaukset. Vastausten ”kirjo” oli kuitenkin sellaisenaan varsin laaja ja siinä oli 

päällekkäisyyksiä. Tarkastelin jokaista vastausta sekä sen alkuperäistä asiayhteyttä että 

teemaa vasten ja jaoin samantyyppiset vastaukset omiin käsitysryhmiinsä eli 

alakategorioihin. Joidenkin käsitysryhmien alle kertyi useita vastauksia, joihinkin vain 

yksi. Luokittelu oli vaikea, koska vastaukset sisälsivät yleensä useita käsityksiä.  

 

Koska aineistoni oli laadulliseksi aineistoksi suuri, jouduin tekemään edellä kuvaamani 

vaiheen kolmeen kertaan. Luokittelin lopulta jokaisen vastauksen vain sen käsityksen 

mukaisesti, jonka perusteella se erottui mielestäni selkeimmin perusjoukosta, sekä laskin 

yhteen ensisijaisten ilmaisujen määrät. Samalla valitsin jokaisesta alakategoriasta 

vähintään yhden vastauksen tutkielmani aineistositaatteja varten. Vaikka 

tutkimustuloksiani ei voida asettaa ”paremmuusjärjestykseen” pelkkien ensisijaisten 

ilmaisujen perusteella, ne olivat suureksi avuksi keskeisten teemojen löytämisessä ja 

aineiston luokittelussa.      

   

Analyysin neljännessä vaiheessa yhdistin luomani käsitysryhmät kuvauskategorioiksi ja 

muodostin kolmiosaisen menneisyydestä nykyhetkeen ja tulevaan ulottuvan mallin 

juniorijääkiekkoilijoiden vanhempien omaa vanhemmuuttaan koskevista käsityksistä. 

Poistin myös päällekkäisyydet ja asettelin samaa asiaa (esimerkiksi ”lapsen fyysistä 

kehitystä” tai ”arjen hallintaa”) kuvaavat käsitysryhmät rinnakkain ajallisesti eteneväksi 

kokonaisuudeksi. Koska vanhemmat olivat tarkastelleet vanhemmuuttaan sekä oman 

toimintansa että lapsen kehityksen näkökulmasta, täydensin joitakin käsitysryhmiä 

ymmärrettävyyden parantamiseksi alakategorioiden käsitysryhmiin sisältyneillä teemoilla. 

Esitin yläkategorioiden vastaukset kuitenkin mahdollisimman lyhyessä muodossa, jotta 

niiden ydinsisältö hahmottuisi selkeästi. 

 

 

4.5 Tutkimuksen arviointi 

 

Arvion tässä luvussa tutkimustani sen eettisten lähtökohtien ja luotettavuuden osalta. 

Eettisten kysymysten pohdinta liittyy niin tutkimukseen suunnitteluun, valmisteluun, 
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toteuttamiseen kuin raportointiinkin (Jyväskylän yliopisto, Koppa 2016a). Tutkimuksen 

luotettavuutta taas kuvataan yleensä reliabiliteetin (tutkimuksen toistettavuuden) ja 

validiteetin (mittarin luotettavuuden) käsitteillä (Metsämuuronen 2006, 64). Laadullisen 

tutkimuksen arvioinnissa keskitytään yleensä vain tutkimuksen luotettavuuden 

arvioimiseen (Jyväskylän yliopisto, Koppa 2016b).  

 

4.5.1 Eettiset lähtökohdat 

 

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan mukaan ”tieteellinen tutkimus voi olla eettisesti hy-

väksyttävää ja luotettavaa ja sen tulokset uskottavia vain, jos tutkimus on suoritettu hyvän 

tieteellisen käytännön edellyttämällä tavalla”. Hyvän tieteellisen käytännön keskeisiä läh-

tökohtia ovat tiedeyhteisön tunnustamien toimintatapojen (rehellisyyden, huolellisuuden ja 

tarkkuuden) noudattaminen tiedonhankinnassa, tutkimustyössä, tulosten esittämisessä ja 

aineistojen säilyttämisessä. Lisäksi tutkimustyössä tulee huolehtia muun muassa tarvitta-

vien tutkimuslupien hankkimisesta, eettisen ennakkoarvioinnin teettämisestä sekä tutkijoi-

den esteettömyydestä. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012–2014.)   

 

Olen pyrkinyt työssäni hyvään tieteelliseen käytäntöön toteuttaen työni mahdollisimman 

rehellisesti, huolellisesti ja tarkasti, arvostaen muiden tutkijoiden työtä sekä keräämällä ja 

tallentamalla aineistoni asianmukaisella tavalla. Tutkimuslomakkeet ja tutkimuksen toteu-

tustapa suunniteltiin siten, että tutkimukseen osallistuminen olisi vastaajille anonyymiä ja 

täysin vapaaehtoista. Tutkimuksen valmisteluvaiheeseen kuului myös lausuntopyynnön 

(4/2015) tekeminen Oulun yliopiston ihmistieteiden eettiselle toimikunnalle. Toimikunnan 

puoltava lausunto tutkimusprojektille saatiin 22.5.2015. Minulla ei myöskään ollut mitään 

henkilökohtaisia sidonnaisuuksia tutkimaani tahoon. Tutkimukseni eettiset ongelmat liittyi-

vät lähinnä lähteiden käyttöön sekä aineiston analyysin osalta ”puheenvuoron” antamiseen 

jokaiselle vastaajalle (tai vastaajaparille) ja vastaajien anonymiteetin suojaamiseen.  

 

4.5.2 Luotettavuustarkastelu 

 

Koska laadullisen tutkimuksen luotettavuuden tarkastelemiseen ei ole yksiselitteisiä ohjei-

ta, tutkimusta on arvioitava kokonaisuutena käyttäen arvioinnin kriteerinä sen johdonmu-

kaisuutta. Ollakseen johdonmukainen, tutkimuksesta on käytävä ilmi tutkimuksen kohde ja 
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tarkoitus, tutkijan motiivi, ennakko-olettamukset tutkimuksen tekemiselle sekä niissä tut-

kimusprosessin aikana mahdollisesti tapahtuneet muutokset. Tutkimuksessa on myös se-

lostettava aineistonkeruun tapa ja tekniikka, sekä kerrottava keitä tutkittavat olivat ja pe-

rusteltava heidän valintansa. Lisäksi tutkijan on mainittava tutkimuksen kesto ja aineiston 

analysoinnin tapa, sekä pohdittava tutkimuksen eettisyyttä. (Tuomi & Sarajärvi, 2004, 135, 

138.)  

   

Tutkimukseni täyttää Tuomen ja Sarajärven (2004, 135, 138) esittämät laadullisen 

tutkimuksen luotettavuuden kriteerit mielestäni melko hyvin. Tutkimuksen kohde ja 

tarkoitus ilmenevät tutkielmani johdannosta, kuten myös oma motiivini. Vaikka 

laadullisessa tutkimuksessa ei yleensä esitetä hypoteeseja, esitin johdannossa myös 

ennakko-olettamukseni tutkimieni henkilöiden kasvatuskäsityksistä. Syynä tähän oli se, 

että tutkimuskyselyssäni oli myös kaksi kvantitatiivista osaa ja suunnittelin toteuttavani 

tutkimukseni yhdistelmämetodia käyttäen. Suunnitelmani kuitenkin muuttuivat ja myös 

ennakko-olettamukseni vanhempien kasvatuskäsityksistä osoittautuivat hieman odotettua 

sallivammaksi.  

 

Tutkimusaineistoni oli autenttista ja editoimatonta kirjallista materiaalia, jota pääsi 

antamaan vain henkilö, joka oli saanut sähköpostitse pyynnön osallistua tutkimukseen. 

Pyrin aineiston analyysissä huolellisuuteen ja tarkkuuteen sekä tekemään 

tutkimustuloksistani oikeat johtopäätökset. Analyysin tapana oli fenomenografia. 

Perusteluna tutkittavien valinnalle olivat urheilulajin kiinnostavuus, suuri harrastajamäärä 

sekä seuratyyppi. Tutkimusprojektimme alkoi tammikuussa 2015 ja tutkielmani valmistui 

toukokuussa 2016. Tutkimukseni eettisyyttä olen pohtinut luvussa 4.5.1. 

 

Edellä kuvaamieni asioiden lisäksi fenomenografisen tutkimuksen luotettavuuden arvioin-

nin kriteerinä voidaan pitää myös sitä, kuinka hyvin luodut kategoriat kuvaavat tutkimus-

aineiston sisältämiä merkityksiä (Ahonen 1995, 129). 

 

Tutkimusaineistoni oli suuri ja käyttämäni kysely sopi tutkimukseeni mielestäni 

suhteellisen hyvin, vaikkakin tein tutkimukseni vain laadullisesta aineistosta ja vähensin 

myös tutkimuskysymysten määrän tutkimuksen loppuvaiheessa neljästä kolmeen. Syynä 

tähän oli se, että neljäs kysymys ei ollut tutkimusongelmani kannalta 

tarkoituksenmukainen. Lisäksi ongelmaksi nousi kasvatuksen vahvuuksien ja haasteiden 
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kohdalla se, että vastaajat ilmaisivat käsityksiään kahdesta eri näkökulmasta tarkastellen 

joko lastaan tai omaa itseään. Sain heiltä kuitenkin mielestäni tyydyttävät vastaukset 

tutkimuskysymyksiini. 

 

Vaikka suuren aineiston analysoiminen laadullisella metodilla oli työlästä, 

fenomenografinen analyysin tapa sopi tutkimukseeni mielestäni hyvin. Käytin aineiston 

keräämiseen strukturoitua kyselyä, muodostin tutkimukseni kategoriat aineistolähtöisesti ja 

tarkastelin niitä tutkimukseni teoreettista viitekehystä vasten vasta tulosten yhteenvedossa. 

Koska pyrin luomaan kokonaiskuvaa vain yhdestä ”tapauksesta”, tutkimukseni tulokset 

eivät ole yleistettävissä. Uskon tutkimusaineiston pohjalta luomieni kategorioiden 

vastaavan hyvin tutkimusaineistoni sisältämiä (ja tutkimieni henkilöiden kuvaamia) 

merkityksiä sekä oletan tutkielmani kommentoijien, tarkastajien ja lukijoiden pystyvän 

seuraamaan päättelyäni ja saavan perusjoukosta luotettavan kokonaiskuvan. 

Fenomenografiseen lähestymistapaan liittyy myös jo sinänsä ajatus tutkimuksen 

toistettavuudesta (Marton 1988, 148).   
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5 TULOKSET 

 

 

Käyttämäni tutkimuskysely sisälsi neljä osaa, mutta esittelen tutkielmassani vain osien I ja 

IV tulokset. Alkuperäinen tarkoitukseni oli analysoida tutkimusaineistoni kvalitatiivisen 

(fenomenografisen) ja kvantitatiivisen analyysin yhdistelmällä, mutta luovuin suunnitel-

masta aineiston koon vuoksi. Kvantitatiivista aineistoa oli tilastollisen luotettavuuden kan-

nalta liian vähän, kun taas kvalitatiivista aineistoa oli enemmän kuin tarpeeksi. Lisäksi 

kvalitatiivinen aineisto vastasi mielestäni riittävän hyvin tutkimuskysymyksiini, eikä tulos-

ten tarkentaminen kyselyn kvantitatiivisten osien vastauksilla ollut tarpeen. Tutkimukseni 

rakentui tutkimuskyselyn pohjalta seuraavasti (kuvio 1):  

 

 

KUVIO 1: Tutkimuksen rakenne 

 

 

 

Olen tulkinnut tässä pääluvussa avointen kysymysten vastaukset sijoittamalla aineistositaa-

tit (eli vanhempien vastaukset) leipätekstin sisään kursivoidulla tekstillä. Lähes kaikki si-

teeratut vastaukset on esitetty lyhentämättöminä alkuperäisessä muodossaan ja ilmiselvät 

kirjoitusvirheetkin on säilytetty. Sitaattien pitämiseksi yhtenäisinä tyhjät rivit tekstikappa-

leiden välistä on kuitenkin poistettu. Sitaatit on myös nimetty sen mukaisesti, mistä vas-

tauksesta ne ovat peräisin (esimerkiksi ”Vastaus 1” tai ”Vastaus 46”). Aineiston laajuuden 

vuoksi jokaisesta vastauksesta on poimittu vain ensisijainen käsityksen ilmaus. Jos jokin 

osa tekstistä on poistettu esimerkiksi vastaajan anonymiteetin suojaamiseksi, poistettu koh-

ta on merkitty hakasulkeilla ja kolmella pisteellä […]. Vastaajien perustiedot sekä tutki-

muksen ala- ja yläkategoriat on esitetty asioiden selkiyttämiseksi myös kuvioina ja taulu-

koina.   
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5.1 Vanhempien kokemukset juniorijääkiekosta 

 

Tutkimuskyselyn osan I kysymykset koskivat vastaajan yhteyttä urheilijaan (kysymys 1), 

vanhempien osallistumisen määrää lapsen harjoituksissa ja kilpailuissa (kysymykset 2–3), 

vanhemman käsitystä urheilun merkityksestä lapselle (kysymys 4) sekä vanhempien posi-

tiivisia ja negatiivisia kokemuksia lasten urheiluharrastuksesta (kysymykset 5–6). Van-

hemmilta kysyttiin myös, olivatko muiden kilpailijoiden huoltajat vaikuttaneet koskaan 

negatiivisesti heidän lapsensa intoon harrastaa liikuntaa ja jos olivat, niin miten (kysymyk-

set 6–7). Esitän tutkimukseni alakategoriat myös taulukkona tulosten yhteenvedossa. 

 

Kyselyyn pystyi vastaamaan äiti, isä tai muu huoltaja, jonka lapsi pelasi tutkimushetkellä 

jääkiekkoa Oulun Kärppien juniorijoukkueessa ja joka oli saanut osallistumispyynnön ky-

selyyn sähköpostitse. Vanhemmat saivat halutessaan täyttää tutkimuslomakkeen myös yh-

dessä. Kyselyyn saatiin ajalla 15.5.–2.11.2015 yhteensä 46 vastausta. Vastaajista 22 oli 

äitejä, 22 isiä ja kahdessa vastauksessa vastaajina olivat molemmat vanhemmat, jolloin 

vastausten yhteismääräksi tuli 46 ja vastaajien 48 (kuvio 2). 

 

 

KUVIO 2: Vastaajan yhteys urheilijaan 

 

 

Vastaajat osallistuivat lapsensa harjoituksiin keskimäärin melko vähän. Asteikolla aina-

useimmiten-joskus-harvoin 6 vastaajaa ilmoitti osallistuvansa lapsensa harjoituksiin aina, 9 

useimmiten, 9 joskus ja 24 harvoin (kuvio 3, s. 42). Osallistuminen lapsen kilpailuihin oli 

huomattavasti yleisempää. Vastaajista 14 ilmoitti osallistuvansa lapsensa kilpailuihin aina, 

25 useimmiten, 8 joskus ja 2 harvoin (kuvio 4, s. 42). Yksi vastaaja oli valinnut kaksi vaih-

toehtoa, jolloin vastaajien yhteismääräksi tuli tässä kohdassa 49.  
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KUVIO 3: Osallistuminen lapsen harjoituksiin 

 

KUVIO 4: Osallistuminen lapsen kilpailuihin 
 

Äidit osallistuivat lapsensa harjoituksiin ja kilpailuihin hieman isiä useammin (kuvio 5) ja 

urheileminen oli kaikkien vanhempien mielestä lapselle tärkeää (kuvio 6).  

 

 

KUVIO 5: Vanhempien osallistuminen lapsensa 

harjoituksiin ja kilpailuihin 

 

KUVIO 6: Urheilemisen merkitys lapselle 

 

 

5.1.1 Positiiviset kokemukset 

 

Vanhempien kokemukset lapsensa jääkiekkoharrastuksesta olivat suurelta osin positiivisia. 

Myös käsitysten hajonta oli positiivisten kokemusten osalta suhteellisen pieni, joten junio-

rijääkiekon positiiviset puolet nousivat tutkimuksessani selkeästi esille.  

 

Selkeimmin vanhempien positiivisissa kokemuksissa nousi esille lapsen kasvaminen ihmi-

senä (1 ilmaus), johon sisällytin itsestä huolehtimisen (3 ilmausta), pettymysten sietämisen 

(3 ilmausta), sosiaalisen kehityksen (2 ilmausta), energian purkamisen urheiluun (2 ilmaus-

ta) sekä auktoriteettien arvostamisen (1 ilmaus). Urheilijana kehittymisen lisäksi lapset 

oppivat muun muassa huolehtimaan itsestään ja tavaroistaan pelimatkoilla, ja joissakin 
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tapauksissa myös asuessaan itsenäisesti eri paikkakunnalla kuin vanhempansa. Useat van-

hemmat mainitsivatkin positiivisena asiana lapsensa itsenäistymisen. 

 

Oppinut huolehtimaan itsestään/tavaroistaan/ aikaisin juuri jääkiekkoharrastuksen 

avulla. Nähnyt kuinka käy tsemppaamassa pelikaveria tämän epäonnistumisen jäl-

keen. Lapsi nauttii pelaamisesta, nähty kuinka kehittynyt, nähty kuinka lapsi pääsee 

porukkaan ja luo kavrisuhteita, ihan mahtavaa hommaa! (Vastaus 24.) 

 

Eräs asia, joka nousi tutkimusaineistossani yllättävän vähän esille, oli energian purkaminen 

urheiluun. Se mainittiin vain kahdessa vastauksessa, mutta sitäkin selvemmin. Henkilökoh-

taisissa tapaamisissa monet vanhemmat ovat kuitenkin pitäneet hyvinkin positiivisena 

asiana sitä, että lapsi voi purkaa energiaansa jääkiekkoharrastukseen, mitä on kutsuttu jos-

kus myös ”ryskäämiseksi” tai ”möykkäämiseksi”.   

 

Yhteisiä hienoja hetkiä lapsen menestymisen myötä. Ja ei ole ostareilla ilkeyttä te-

kemässä kun harrastaa. Voi luottaa että saa purettua urheiluun energiansa. (Vas-

taus 38.) 

 

Lisään tähän väliin myös sitaatin lähdekirjallisuudestani:  

 

”Pojat haluavat tapella. Poikien syntymässään saamat sukupuolihormonit tekevät heistä 

tyttöjä aggressiivisempia. Pojat nauttivat silminnähden saadessaan käyttää lihaksiaan, ja 

poikalapsen on usein mahdotonta istua hiljaa. Mikäli vaadimme poikia hillitsemään vilk-

kauttaan liian tiukasti, teemme itse asiassa väkivaltaa heidän pojanluonnolleen. Tämä tekee 

heistä entistä vaikeampia. Painileikeissä ja muussa fyysisessä toiminnassa pojat saavat 

tilaisuuden kuluttaa luontaista energiaansa ja kehittää kehoaan.” (Hougaard 2005, 97.) 

 

Vanhemmat kokivat jääkiekkoharrastuksen kehittäneen lasta kokonaisvaltaisesti ja tuoneen 

mukanaan muun muassa hyviä käytöstapoja ja muita sosiaalisia taitoja. Jääkiekko käsitet-

tiin mitä suurimmassa määrin ”yhteispelin oppimiseksi”, vaikkei kukaan vanhemmista 

lapsen sosiaalista kehitystä juuri sillä nimellä kutsunutkaan. Harrastus opetti vanhempien 

mielestä määrätietoiseen, kurinalaiseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn, sekä toimimaan 

yhteistyössä muiden ihmisten kanssa. Jotkut vanhemmat mainitsivat harrastuksen parissa 

opituista taidoista olevan hyötyä myös työelämässä.   
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Liikunnallisuus, kaverit, yhteishenki, sosiaalisuus, joukkueharrastus antaa eväät 

työelämään (Vastaus 15.) 

 

Toinen vanhempien positiivisia kokemuksia kuvaava piirre oli harrastuksen palkitsevuus. 

Lajin koettiin antavan paljon myös vanhemmille (1 ilmaus), ja palkitsevina pidettiin myös 

lasten onnistumisia (6 ilmausta) sekä kehittymistä urheilijana (3 ilmausta). Vanhempien 

vastauksissa korostuivat erityisesti sosiaaliset suhteet, yhteisöllisyys ja onnistumiset. Mo-

net vanhemmat mainitsivat positiivisena asiana lapsen kasvun ja kehittymisen urheilijana, 

johon liitettiin usein myös terve elämäntapa.  

 

Joukkueen hyvä henki sekä pelaajien että vanhempien keskuudessa. Suomen mesta-

ruuden voittaminen. Kokonaisvaltaiseksi urheilijaksi kasvaminen. Terveet arvot ja 

elämäntapa. (Vastaus 6.)  

 

Monissa vastauksissa korostui myös joko suoraan tai epäsuorasti urheiluharrastuksen yh-

teys perheen arvoihin tai elämäntapaan. Jääkiekko ei yleensä ollut pelkkä lapsen harrastus, 

vaan se käsitettiin koko perheen yhteiseksi projektiksi, jonka taustalla olivat liikunnalliset 

arvot ja vanhempien halu välittää niitä lapsilleen. Useille vanhemmille jääkiekko oli myös 

oma harrastus, olivatpa he siinä mukana valmentajina tai muina huoltajina. Vanhemmat 

nauttivat lastensa onnistumisista ja vaikka he käyttivät lapsensa urheiluharrastukseen pal-

jon aikaa ja rahaa, he olivat tyytyväisiä ”sijoitukseensa”. Yksikään vastaaja ei maininnut 

tutkimuskyselyn missään kohdassa katuneensa sitä. 

 

[...] Olemme olleet toiminnassa aktiivisesti mukana ihan alusta asti ja vaikka har-

rastus on vienyt paljon aikaamme ja rahaamme, laji ja harrastus on ehdottomasti 

antanut meille enemmän kuin mistä olemme "joutuneet luopumaan". Harrastus on 

tuonut mukanaan mukavia ihmiskontakteja, yhteenkuuluvuutta, terveellisiä elämän-

tapoja ja hyviä käytöstapoja. Nuori on myös opetellut huolehtimaan itsestään ja ta-

varoistaan pelireissuilla, joka on myös edesauttanut itsenäistymistä. (Vastaus 7.) 

 

Vanhempien positiivisissa kokemuksissa korostuivat hyvin voimakkaasti myös sosiaaliset 

suhteet, kuten mukanaolo lapsen harrastuksessa ja elämässä (4 ilmausta), ihmissuhteet      

(4 ilmausta), yhteisöllisyys (1 ilmaus) sekä tyytyväisyys valmennussuhteeseen (1 ilmaus). 

Positiiviseksi koettiin monissa vastauksissa se, että lapsi oli saanut harrastuksen myötä 

uusia ystäviä ja muita kaverisuhteita. Lisäksi lapsen harrastus toi mukanaan uusia ystäviä 

myös vanhemmille. Hyvät ihmissuhteet olivatkin vanhemmille mitä suurimmassa määrin 
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arvo, ja monissa vastauksissa korostuvat myös lämpimät ja kiinteät perhesuhteet. Tämä piti 

paikkansa myös niiden vanhempien kohdalla, jotka asuivat eri taloudessa kuin lapsensa. 

Eräissä vastauksissa nousi esille myös tyytyväisyys lapsen valmennussuhteeseen. Positii-

viseksi valmennussuhteessa koettiin erityisesti valmentajan kannustavuus ja oikeudenmu-

kaisuus sekä lapsen huomioiminen yksilönä. Samoin se, jos lapsella oli mahdollisuus pela-

ta omalla suoritustasollaan.    

 

Lapsemme on otettu hyvin joukkueeseen ja hän on saanut paljon uusia kaverei-

ta:).valmentajat ovat huippuja ja kannustavia.Jokainen lapsi otetaan huomioon 

joukkueessa. Vastuuvalmentajalla on aina aikaa kuunnella ja jutella lasta koskevis-

sa asioissa. Vanhempana olen myös saanut lapsen harrastuksen kautta uusia ystä-

viä. (Vastaus 12.) 

 

Myös mukanaolo tai yhteinen ”juttu” lapsen harrastuksen parissa oli monille vanhemmille 

tärkeä ja positiivinen kokemus, ja yhteistä aikaa pyrittiin löytämään kiireenkin keskellä. 

Aineistoni perusteella jääkiekkoharrastus vaati vanhemmilta selvästi aktiivisempaa osallis-

tumista lapsensa elämään kuin moni muu urheilulaji. Tämä ilmeni vanhempien vastauksis-

sa kiinnostuksena olla mukana lapsensa elämässä, ja joissakin tapauksissa myös huonona 

omanatuntona siitä, jos aikaa tai mahdollisuutta yhdessäoloon ei ollut riittävästi. 

 

Yhteinen matka urheilun parissa. (Vastaus 8.) 

Tällä hetkellä katkaisee päivät työnteosta ja mahdollistaa yhteisen ajan vaikkakin 

treenien yhteydessä. (Vastaus 17.) 

 

Vanhempien positiivisissa kokemuksissa nousivat palkitsevuuden ohella esille myös har-

rastuksen tuottamat elämykset (2 ilmausta), kuten lapsen nautinto (4 ilmausta), pelireissut 

(3 ilmausta) ja ilo (1 ilmaus). Harrastus tuotti iloa ja nautintoa sekä lapsille että vanhem-

mille, ja useat vanhemmat mainitsivat tässä yhteydessä positiivisina kokemuksina myös 

kilpailumatkat sekä muut yhteiset tapahtumat.  

 

Pienempänä yhteiset pelireissut. Onnistumisen ilo ja kaverit. Ilo katsella kun lapsi 

nauttii tekemisestä. (Vastaus 30.) 

Olen itse valvemtanut [...] vuotta ja kaikki harrastukseen liittyvät yhteiset matkat ja 

tapahtumat isoja juttuja molemmille. Myös yhteinen juttu on lähentänyt lapsi-

vanhempi suhdetta (Vastaus 41.) 
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Joukkuekaverit ja mukavat pelimatkat, taitotason kehittymisen myötä onnistumiset 

harjoituksissa ja peleissä (Vastaus 18.) 

 

Viimeisenä käsitysryhmänä vanhempien positiivisissa kokemuksissa nousivat esille terveet 

elämäntavat (1 ilmaus). Terveillä elämäntavoilla tarkoitettiin yleensä liikuntaa ja kaksi 

vastaajaa mainitsi myös paremmat ruokailutottumukset (2 ilmausta). Terveiden elämänta-

pojen merkitys korostui etenkin nuorempien pelaajien kohdalla, kun taas lapsen kasvaessa 

terveyteen liittyvät kysymykset muuttuivat yksityiskohtaisemmiksi ja koskivat yhä enem-

män myös loukkaantumisilta välttymistä tai henkistä hyvinvointia.      

 

liikunta, iän myötä myös terveellinen lähestyminen ruokailuun/herkkuihin, kaveri-

suhteet, yhteisöllisyys, ilo ! (Vastaus 35.) 

 

Yksi vastaaja ei vastannut kysymykseen 5 lainkaan (1 ilmaus). 

 

5.1.2 Negatiiviset kokemukset  

 

Monet vanhempien negatiivisista kokemuksista liittyivät muiden ihmisten huonoksi koet-

tuun käytökseen, kuten valmentajan toimintaan tai luonteeseen (6 ilmausta), aikuisten huo-

noon käytökseen lasten urheilussa (3 ilmausta), muiden ihmisten kateuteen (2 ilmausta) tai 

lapsen tulemiseen kiusatuksi (1 ilmaus). Useat vanhemmat kokivat, että valmentajat saat-

toivat laittaa lapset väärin perustein eriarvoisiin asemiin tai suosivat vääriä pelaajia. Joissa-

kin vastauksissa viitattiin myös valmentajan ei-toivottuun käyttäytymiseen tai luonteenpiir-

teisiin, kuten huutamiseen, sosiaalisten taitojen puutteeseen tai ”narsistisuuteen”. Lisäksi 

negatiivisia kokemuksia aiheutti muiden vanhempien tai lasten huono tai aggressiivinen 

käytös, kuten kilpailu, kateus ja ilkeät puheet.   

 

Valmentajan huutaminen ja epäreilu arvostelu. (Vastaus 46.) 

Pääosin ei negatiivisia kokemuksia nykyisessä joukkueessa. Peluuttaminen ainut 

negatiivinen kokemus (Vastaus 45.) 

Monet vanhemmat palaavat liikaa itse menetettyä "urheilu uraansa". Aikuisten 

huutelu kentälle - valmentajien arvosteleminen, sekä törkeyksien huutelu. Mitä 

kunninanhimoisemmat vanhemmat ja varsinkin yksilölajeja harrastaneet ovat kaik-

kein pahimpia katsomossa.(Vastaus 13.) 
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Lasta kiusattu jos ei menesty ja ole hyvä. Kustannukset ovat liian suuret. Harrastus 

on asettanut perheen talouden hyvin "tiukalle" ja monista asioista on pitänyt luo-

pua (meillä pelaa useampi poika jääkiekkoa). Perheen KAIKKI vapaa aika menee 

jääkiekon parissa. (Vastaus 14.) 

 

Yli viidesosalla vanhemmista ei kuitenkaan ollut negatiivisia kokemuksia lainkaan tai niitä 

oli hyvin vähän (10 ilmausta). Negatiivisten kokemusten puuttumista ei useimmiten perus-

teltu millään tavalla. Tilanteen vain katsottiin vastaavan odotuksia tai lievään epämukavuu-

teen oli sopeuduttu ja sen katsottiin kuuluvan asiaan.  

 

Tässä vaiheessa ei mitään sillä lapsi päässyt harrastamaan joukkueessa jossa on 

samalla tasolla olevia pelaajia. (Vastaus 21.) 

Ei juuri mitään. Toki harrastus vie paljolti aikaa muulta perheeltä ja yhdessä olol-

ta, mutta meidän perheessä se ei luokittaudu negatiiviseksi asiaksi. (Vastaus 22.) 

 

Vanhempien negatiivisissa kokemuksissa nousivat suhteellisen voimakkaasti esille myös 

kilpaurheilun varjopuolet, kuten ”nokkimisjärjestys” (3 ilmausta), epäoikeudenmukaisuu-

den tunne (3 ilmausta), vääristynyt kilpailutilanne tai joukkueen sisäinen kilpailu              

(1 ilmaus), pelin koveneminen lapsen kasvaessa (1 ilmaus), pelaajien kohteleminen "peli-

nappuloina" (1 ilmaus) sekä valmentajien ja muiden huoltajien toiminta urheiluseurassa         

(1 ilmaus). Harrastuksen vakavoituminen alkoi vanhempien mukaan jo varhaisessa vai-

heessa, jolloin lapsilla ei välttämättä jäänyt enää aikaa muille harrastuksille. Samalla kou-

lun ja harrastuksen yhteensovittamisesta tuli entistä hankalampaa. Pelin kovenemisen myö-

tä myös valmentajien toiminnan koettiin muuttuvan entistä tulostavoitteisemmaksi ja hei-

dän saatettiin kokea kohtelevan pelaajia jopa ”pelinappuloina” joukkueen menestyksen 

mennessä yksilöiden edelle.  

 

Mitä enemmän tulee ikää ja harrastus muuttuu vakavammaksi sekä haasteellisem-

maksi, lisäänty myös negatiivisten kokemusten määrä. Pelaajien kohteleminen val-

mentaien, valmennuspäälliköjen jne taholta "pelinappuloina" on lienee se kaikken 

negatiivisin asia. [...] (Vastaus 1.) 

[...] junnujen vaatimus on mielestäni liian varhain liian kova, jyvät erotellaan aka-

noista liian aikaisin. Lapset joutuvat luopumaan mahd. toisen lajin harrastuksesta, 

sillä aikaa ei enää jää. (Vastaus 23.)   
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Yleisiä negatiivisten kokemusten aiheuttajia olivat myös tiukat peli- ja harjoitustilanteet, 

kuten lasten epäonnistumiset (2 ilmausta), pettymykset (1 ilmaus), lapsen haluttomuus teh-

dä vaadittuja asioita (1 ilmaus), lapsen liiallinen harjoittelu (1 ilmaus), ”penkittäminen”    

(1 ilmaus) tai vanhemman oma vaativuus lastaan kohtaan (1 ilmaus).  

 

Koskaan ei ole mukava hävitä vaikka se lajiin kuuluukin. (Vastaus 36.) 

Äidin mielestä liiallinen harjoittelu, vapaapäiviä liian vähän, lapsi ei uskalla pitää 

huilipäiviä, joudutaan pakottamaan.. Riittävä lepo ja palautuminen pitäisi huomi-

oida kasvavassa iässä. Lapsi on ollut negatiivisella mielellä tilanteissa joissa ei ole 

saanut pelata mielestään tarpeeksi. " kun olen sitä häntäporukkaa" mutta ymmär-

tää hyvin sen että treenamisella tilanteen voi muuttaa, hienoa nähdä kuinka taidot 

kehittyneet. (Vastaus 24.) 

Ehkä vanhempana/valmentajana olen joskus ollu liian vaativa omaa lasta kohden. 

Isossa kuvassa ei negatiivista (Vastaus 41.) 

 

Huomattavan paljon negatiivisia kokemuksia aiheutti arjen hallinta, lähinnä ajankäyttö    

(3 ilmausta) ja harrastuksen kalleus (2 ilmausta). Jääkiekko näyttäytyi tutkimusaineistoni 

valossa harrastuksena, joka täytti usein koko perheen vapaa-ajan. Ongelmia tuotti paitsi 

vapaa-ajan vähyys, myös aikataulujen yhteensovittaminen. Tämä näkyi niin vanhempien 

kuin lastenkin kohdalla ja jääkiekon parissa vietetyn ajan koettiin usein olevan poissa jos-

tain muusta asiasta. 

 

ajankäyttö, harjoituspäivänä jäähallissa menee helposti kuitenkin 3h illasta, ehkä 

joskus vanhempana harmittaa esim. viikonloppupelien takia väliin jääneet/siirretyt 

muut perhetapahtumat - juhlat ja muut harrastukset. (Vastaus 35.) 

 

Viimeisenä, mutta ei suinkaan vähäisimpänä käsitysryhmänä nousivat negatiivisten koke-

musten osalta esille loukkaantumiset (2 ilmausta). Vaikka loukkaantumiset mainittiin ensi-

sijaisesti vain kahdessa vastauksessa, ne näyttivät tutkimukseni muiden osien perusteella 

olevan vanhempien suurin huolenaihe.  

 

[...] Loukkaantuminen oli myös meille vanhemmille raskasta aikaa, [...]. Koetteli 

henkisesti meitä kaikkia, mutta positiivisella suhtautumisella uskomme sen käänty-

neen pitkällä ajalla jopa vahvuudeksi. (Vastaus 11.) 
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Lisäksi neljä vastaajaa ilmoitti, että toisten kilpailijoiden huoltajat olivat vaikuttaneet jos-

kus negatiivisesti heidän lastensa intoon harrastaa liikuntaa (kysymykset 6–7, kuvio 7). 

Yksi vastaajista vastasi kysymykseen sekä ”kyllä” että ”ei”.   

 

 

KUVIO 7: Muiden huoltajien negatiivinen vaikutus 

lapsen intoon harrastaa liikuntaa 

 

 

 

 

 

 

Muiden aikuisten negatiivista käyttäytymistä kommentoitiin vastauksissa kateudeksi        

(2 ilmausta), mustamaalaamiseksi (2 ilmausta) sekä arvosteluksi (1 ilmaus). Vaikeuksia oli 

selvitelty keskustelemalla kotona lapsen kanssa sekä harjoitteluun panostamalla, eivätkä 

lapset olleet lopettaneet niiden vuoksi harrastustaan. 

 

 

5.2 Vanhempien käsitykset itsestään kasvattajina 

 

Tutkimuslomakkeen osassa IV vanhempia pyydettiin arvioimaan Baumgrindin (1966) kas-

vatustyylien jakoon perustuvan PSDQ-testin kuvausten perusteella omaa kasvatustyyliään 

ja antamaan itselleen kasvattajana/kasvattajina kouluarvosanan 4–10 (kysymys 1, kuvio 8). 

 

 

KUVIO 8: Kouluarvosana omasta kasvatustyöstä 
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Vastaajista (tai vastaajapareista) 20 antoi itselleen arvosanan yhdeksän, 27 arvosanan kah-

deksan ja 1 arvosanan 7. Vanhemmilta kysyttiin myös, missä he kokivat onnistuneensa 

hyvin ja missä heidän mielestään oli vielä parantamisen varaa (kysymykset 2–3). 

 

5.2.1 Kasvatuksen vahvuudet 

 

Vanhemmat näkivät omassa kasvatustyössään monia vahvuuksia ja ne liittyivät niin lapsen 

tai nuoren kehitykseen, kuin vanhempien omaan toimintaankin. Monissa vastauksissa ko-

rostui vastaajan (tai vastaajien) kokemus onnistumisesta kasvattajana (3 ilmausta): lapsen 

kasvaminen ihmisenä (3 ilmausta), lapsen kasvaminen vastuuntuntoiseksi (3 ilmausta), 

lapsen koulumenestys (1 ilmaus) ja lapsen itsetunto (1 ilmaus). Lisäksi yksi vastaajista 

kertoi (hieman humoristisesti) olevansa tyytyväinen puolisoonsa kasvattajana perustellen 

vastaustaan sopivalla kannustuksen ja vaativuuden määrällä (1 ilmaus), mikä on tavallaan 

myös tässä tutkimuksessa käyttämäni Baumgrindin (1966) teorian ydin.  

 

Kotikasvatus onnistunut mielestäni hyvin. Lapsi saanut kotoa riittävät "eväät" on 

pystynyt nuoresta pitäen asumaan yksin. Luottamus vanhempien ja lapsen välillä 

hyvä. Pystytään avoimesti keskustelemaan kipeistäkin asioista. Ollaan onnistuttu 

myös siinä, että koulunkäynti on pysynyt tasavertaisena urheilun rinnalla. Urheilu 

tukee koulumenestystä ja koulumenestys tukee urheilua. Lapsi on sosiaalinen ja tu-

lee hyvin toimeen eri ihmisten kanssa. Ottaa myös muut huomioon. (Vastaus 11.) 

Valinnut hyvän vaimon, joka hanskaa vanhemmuuden. Sopivan kannustava, eikä 

liian vaativa. (Vastaus 4.) 

  

Huomattavan monet vanhemmat pitivät vanhemmuutensa vahvuutena tapakasvatusta       

(3 ilmausta). Käsitysryhmän teemoiksi nousivat lapsen sosiaalistuminen (2 ilmausta), ko-

din arvojen ja ihanteiden välittäminen lapselle (1 ilmaus), lapsen liikuntakasvatus ja ter-

veellinen elämäntapa (1 ilmaus), hyvän mallin antaminen lapselle (1 ilmaus), oikean ja 

väärän erottaminen (1 ilmaus) sekä se, että lapsi oppi sietämään harrastuksensa kautta pet-

tymyksiä (1 ilmaus). Tapakasvatus oli siis pitkälti kodin arvojen ja tapojen siirtämistä lap-

sille sekä lasten kasvattamista ”olemaan ihmisiksi”. Kasvatuksen keinoina vanhemmat 

kertoivat käyttäneensä sekä keskusteluja, sääntöjä että mallin antamista.    

 

Olen yrittänyt kannustamalla ja omalla käytöksellä vaikuttaa lapsen tekemiseen. 

Tehdä selvät säännöt, mikä on kiellettyä/sallittua. (Vastaus 20.) 
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Olen kasvattanut pojistani toiset huomioon ottavia yksilöitä. Pojat eivät kiusaa toi-

sia, ovat suvaitsevaisia ja osaavat toimia ryhmässä. Olen kasvattanut heitä puhu-

malla laajasti asioista ja käymme usein vuorokeskusteluita. Jääkiekkoa harrasta-

van pojan olen opettanut kertomaan tuntemuksistaan ja siitä että pitää olla tietty 

oman arvon tunne ja jos kokee että kohdellaan väärin niin pitää uskaltaa ottaa asia 

esille ja puolustaa itseään. Myös terve itsetunto on tärkeää. Osaa tulla toimeen 

muiden kanssa mutta ei tarvitse miellyttää muita sosiaalisen pakon alla. Jos ei ole 

kavereita niin osaa olla myös yksin. Iloa joukkueen puolesta, yhteisestä tekemisestä 

se ilo löytyy eikä toisen onnistuminen ole sinulta pois vaan siitä voi iloita kaverin 

kanssa. (Vastaus 26.) 

 

Kolmanneksi kasvatuksen vahvuudeksi nousi vanhempien vastauksissa lapsen tukeminen 

ja kannustaminen, eli vanhempien tuki ja läsnäolo lapsen elämässä (7 ilmausta), sekä kul-

jettaminen, kustantaminen ja kannustaminen (eli KKK) (2 ilmausta). Koska menestyminen 

jääkiekossa edellyttää junioritasollakin kurinalaista ja määrätietoista harjoittelua, vanhem-

pien aito kiinnostus lapsen elämään ja joskus myös valvonta oli tarpeen lapsen urheiluhar-

rastuksen turvaamiseksi.  

 

Vaikka vanhemmat eivät osallistuneet useinkaan lapsensa harjoituksiin, he pyrkivät pää-

semään mukaan lasten kilpailuihin. Toisaalta vanhempien osallistumisaktiivisuudessa oli 

suuria eroja, eivätkä kaikki vanhemmat pystyneet olemaan mukana lapsensa harrastuksessa 

esimerkiksi pitkien matkojen vuoksi. Kaikki pyrkivät kuitenkin tavalla tai toisella kannus-

tamaan lastaan ja olemaan lapsensa tukena. Osa vanhemmista toimi myös lapsensa kuljet-

tajina, eikä juniorijääkiekon perinteinen kolmen K:n sääntökään näyttänyt aineistoni perus-

teella vielä unohtuneen.  

        

Kannustan lastani mahdollisimman paljon(päivittäin).istun melkein aina katsomas-

sa hallilla harkat ja niiden jälkeen annan aina positiivista palautetta.Pelit käyn 

katsomassa kaikki ja jännitän niissä todella paljon,miten poikani/joukkue pär-

jää.Pelin jälkeen,kun ajamme kotiin käymme peliä joskus läpi ja kerron miltä se 

näytti.positiiviset asiat ja joskus sanon missä olisi vielä parantamisen varaa;). 

(Vastaus 12.) 

Kkk (Vastaus 25.) 

Olen läsnä lasten harrastuksissa riittävästi eli olen mukana peleissä mutta harjoi-

tuksissa hyvin harvoin, annan lapsen harjoitella rauhassa. Olen muutenkin läsnä 

elämässä eli olen kuuntelemassa mahdollisista ongelmista tai onnistumisista mitä 

lapsi haluaa jakaa kanssani. Kannustan omasta mielestä sopivasti ja yritän poimia 

onnistumisia tappionkin jälkeen. (Vastaus 31.)  
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Monet vanhemmat pitivät kasvatuksen vahvuutena rakkautta ja rajoja, joilla tarkoitettiin 

lapsen rakastamista (4 ilmausta), rajojen asettamista (2 ilmausta) sekä kasvatuksen joh-

donmukaisuutta (2 ilmausta). Vastausten hajonta oli tässä käsitysryhmässä suuri. Osa van-

hemmista painotti rakkautta, osa rajoja, osa molempia puolia ja jotkut kasvatuksen joh-

donmukaisuutta. Vaikka suurin vanhempien vastauksista näytti jäävän nykyiseen länsimai-

seen tapaan keskimääräistä sallivammalle puolelle, mukana oli myös runsaasti vastauksia, 

joissa korostui tiukempi ja jossain määrin jopa ”vanhanaikainen” kasvatuskäsitys.      

 

Selkeät säännöt ja niistä pidetään kiinni. Rangaistuksista pidetään kiinni ja ohjat 

on aikuisilla ei lapsilla. Kuunnellaan ja ollaan läsnä mutta ei painosteta eikä kriti-

soida. Epäonnistuakin saa ja se kuuluu elämään, silloin tuetaan ja kannustetaan 

normaalia enemmän. (Vastaus 5.) 

Rajat on ja rajoista pidetään kiinni. Säännöt on olemassa ja niistä on sovittu ran-

gaistukset mistä myös pidetään kiinni. Lasta kannustetaan puhumaan ja kertomaan 

asioita. Lapsi tietää että ei ole murhetta mistä ei voi puhua ja vanhemmat kannus-

taa ja tukee, hyvinä ja huonoina hetkinä. Rakkautta on aina ja se pysyy mutta nuo-

ren tulee ymmärtää että vanhempien velvollisuus on huolehtia hyvinvoinnista sekä-

kasvatuksesta ja heitä tulee kunnioittaa. Päätökset tekee vielä vanhempi ei lapsi. 

(Vastaus 36.) 

 

Muutamissa vastauksissa korostui erityisen vahvasti myös lapsen ja vanhemman välinen 

luottamus (3 ilmausta), joka ilmeni keskustelemisena lapsen kanssa (2 ilmausta) ja lapsen 

kuuntelemisena (1 ilmaus). Monet vanhemmat pitivät omaa läsnäoloaan lapsen elämässä ja 

hyvää suhdetta lapseen erittäin tärkeänä. Paitsi, että lasten toivottiin kertovan vanhemmille 

avoimesti sekä iloistaan että suruistaan, luottamus näkyi vanhempien vastauksissa myös 

suuremman tilan ja vapauden antamisena itsenäistyvälle nuorelle. 

 

Hyvä isä/poika suhde 

Annan lapsen harrastaa omilla vahvuuksilla kannustamalla häntä en puutu pelilli-

siin asioihin enkä harjoituksiin ...enään (entinen valmentaja) (Vastaus 27.) 

 

Yksi vastaaja ei osannut sanoa, missä koki onnistuneensa kasvattajana (1 ilmaisu). 
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5.2.2 Kasvatuksen haasteet  

 

Ehdottomasti yleisimmäksi kasvatuksen haasteeksi nousivat ensisijaisten ilmaisujen mää-

rän perusteella vuorovaikutustaidot, joihin laskin tämän kysymyksen osalta mukaan tunne-

taidot (10 ilmausta), kommunikoinnin lapsen kanssa (7 ilmausta), motivoinnin (1 ilmaus) 

sekä avarakatseisuuden puutteen (1 ilmaus). Siinä missä monet etsivät vanhemmuuden 

vahvuuksia lapsensa kehityksestä, syitä vanhemmuuden haasteisiin etsittiin yleensä itsestä. 

Vuorovaikutustaitojen puute nähtiin kuitenkin useissa vastauksissa molemminpuolisena 

haasteena. Vaikeuksia tuottivat etenkin asioiden selittäminen lapselle, kommunikointi mur-

rosikäisen kanssa sekä tunteiden hallinta.  

 

Hermostun liian helposti jos asia ei mene perille vaikka siitä on useasti jo mainittu. 

Voisi silti olla huutamatta. (Vastaus 10.) 

Joskus iltaisin ääni nousee liikaa kun iltatoimet venyvät ja kaikkia väsyttää. 

Enenmmän positiivisuutta voi olla aina. (Vastaus 31.)  

Itsehillintää murrosikäisen kanssa..... Siinä meinaa kaikkien tunteet vällillä kuu-

mua. (Vastaus 36.)  

Lasten kannustaminen, johdonmukaisuus, mielipiteen huomioonottaminen (Vastaus 

44.) 

 

Koska tutkimusaineistossani nousi niin valmentajien kuin vanhempienkin kohdalla esille 

huutaminen, siteeraan tässä yhteydessä Hougaardia (2005, 73): ”Vahva käsitykseni on siis 

se, että huutamista on kasvatuksessa mahdotonta välttää.”    

 

Lapsen tukeminen (4 ilmausta) osoittautui vanhempien vastauksissa sekä kasvatuksen vah-

vuudeksi että haasteeksi. Tuen puute tuli vastauksissa esille vanhemman läsnäolon puut-

teena (4 ilmausta), vähäisenä vastuun ottamisena (3 ilmausta) sekä vanhemman huolena 

lapsen itsetunnosta (1 ilmaus). Vanhemmat kokivat erityisen suurena haasteena sen, jos he 

eivät syystä tai toisesta kyenneet olemaan riittävästi mukana lapsensa elämässä.  

 

Lapsellani voisi olla parempi itsetunto ja hän voisi iloita enemän onnistumisistaan. 

Tässä vaiheessa en voi vaikuttaa hänen päivittäiseen elämäänsä, kun emme enää 

asu samassa taloudessa. Voin vaan olla taustatukena. (Vastaus 3.) 
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Syystä tai toisesta vanhemmat vastasivat kaikkein niukimmin juuri kysymykseen kasva-

tuksen haasteista. Vastaukset olivat lyhempiä kuin muissa avoimissa kysymyksissä ja seit-

semässä vastauksessa kasvatuksen haasteet oli kiteytetty tarkemmin erittelemättä joko il-

maisulla ”monessa asiassa” (5 ilmausta), ”ei missään” (1 ilmaus) tai ”en osaa sanoa”        

(1 ilmaus). Toisaalta moni vanhempi kertoi myös avoimesti omista käsityksistään. 

 

Huomattavan suureksi kasvatuksen haasteeksi nousi tutkimuksessani arjen hallinta, millä 

tarkoitettiin lähinnä ajankäyttöä sekä koulun ja harrastuksen yhteensovittamista (5 ilmaus-

ta). Vaikka arjen hallintaa kuvaavaan käsitysryhmään kertyi kasvatuksen haasteiden koh-

dalla vain viisi ensisijaista ilmaisua, suurin osa vanhemmista mainitsi sen jossain kohdassa 

tavalla tai toisella. Jääkiekkoharrastus aiheutti monissa perheissä kiirettä, mikä saattoi nä-

kyä niin vanhemmilla kuin lapsillakin vähäisempänä kiinnostuksena muihin asioihin, kuten 

kotitöihin tai koulunkäyntiin.  

 

Kodin huushollauksessa ja ruoanlaitossa. (Vastaus 7.) 

Enemmän yhteistä aikaa! Viikonloppu isän rooli joskus henkisesti raskas (Vastaus 

27.) 

Koulukiinnostus (Vastaus 34.) 

 

Kasvatuksen haasteena mainittiin vanhempien vastauksissa myös rajoista ja vaatimuksista 

kiinni pitäminen (2 ilmausta), johon laskin mukaan ahkeruuden ja työnteon korostamisen 

(1 ilmaus). Jotkut vanhemmat kokivat, että heidän olisi syytä olla kasvattajana tiukempia 

tai johdonmukaisempia.   

 

Liikaa lapsille kaveri, tiukempi kuri (Vastaus 15.) 

Välillä ei jaksa joka asiasta huomauttaa, jos esim. jokin kotityö jäänyt tekemättä tai 

jokin vaatekappale lojuu keskellä lattiaa. (Vastaus 20.) 

Kovemman kurin pitämisessä. (Vastaus 42.) 

 

Siteeraan tässä yhteydessä jälleen Hougaardia (2005, 85): ”Olen monessa yhteydessä ky-

synyt vanhemmilta, mikä vanhemmuudessa on vaikeinta. Vastaus on aina sama. Vaikeinta 

on olla johdonmukainen. Pitää kiinni edes muutamista selkeistä ja yksinkertaisista kasva-

tusperiaatteista. Pysyä kannassaan.” 
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5.3 Vanhempien tulevaisuuden toiveet 

 

Tutkimuslomakkeen osassa IV vanhempia pyydettiin vielä kertomaan, mitä he toivoivat 

lapsilleen urheilijoina ja elämässä yleensä (kysymykset 4–5).  

 

5.3.1 Lapsen urheilu-uraa koskevat toiveet  

 

Vanhempien toiveet lapsensa urheilu-uran suhteen riippuivat selvästi lapsen iästä, mikä 

selittyy todennäköisesti sillä, että vanhempien tuki lapsen elämässä on erilaista junioriur-

heilijan eri ikäkausina. 

 

”Lapsen harrastuksen muuttuessa intensiivisemmäksi myös vanhempien rooli yleensä 

muuttuu ja he osallistuvat lapsensa harrastukseen entistä tiiviimmin” (Aarresola & Kontti-

nen 2012).  

 

Nuorempien pelaajien kohdalla tärkeimpänä pidettiin usein harrastuksen palkitsevuutta, 

kuten liikunnan iloa (4 ilmausta), positiivisia kokemuksia (2 ilmausta), menestystä (2 il-

mausta), onnistumisia (2 ilmausta) ja hyviä muistoja (1 ilmaus). Vanhemmat toivoivat har-

rastuksen tarjoavan lapselleen motivoivia ja palkitsevia elämyksiä myös jatkossa.    

 

Lapsemme nauttii jääkiekosta ja toivoo/unelma on,että joskus pelaisi sm- liigas-

sa/änärissä":). Unelmiahan lapsella tulee olla!! (Vastaus 12.) 

Hyviä muistoja vanhempana. (Vastaus 19.) 

 

Monen vanhemman toivomuslistalla oli myös lapsen omien tavoitteiden toteutuminen ur-

heilijana, mahdollisuus näyttää taitonsa (6 ilmausta), into harjoitella (2 ilmausta) sekä 

oman tason mukainen suorittaminen (1 ilmaus). Alle kouluikäisten ja lasten jääkiekossa 

vanhempien suurimpia toiveita näyttivät tutkimusaineistoni perusteella olevan riittävä peli-

aika sekä lapsen mahdollisuus pelata omalla tasollaan ja näyttää taitonsa, kun taas aikuis-

tuvan nuoren kohdalla omien tavoitteiden toteutumisella saatettiin tarkoittaa jopa ammatti-

laisuraa jääkiekossa. 
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Nautinnon saamista ja mahdollisuutta kokeilla mihin taidot riittää niin kauan kuin 

nauttii pelaamisesta ja koppielämästä .Toivottavasti yli murrosiän kynnyksen. (Vas-

taus 2.) 

Etta yrittää rajojensa puitteissa kaikkensa (Vastaus 9.)  

Saisi harjoittaa urheilijan elämään terveenä. Saisi testata omat rajansa urheilijana 

ja saisi mahdollisuuden katsoa jääkiekkokorttinsa loppuun asti. Itsensä asettamat 

tavoitteensa urheilun suhteen toteutuisivat eli saisi siitä itselleen toivomansa am-

matin. (Vastaus 11.) 

Että hän menestyisi omien tavoitteidensa mukaisesti ja saisi loppuelämän kestävän 

urheilullisen elämäntavan. (Vastaus 29.) 

 

Kolmannen käsitysryhmän nimeksi annoin ”ammattilaisuus tai ei” sen mukaisesti, toivoi-

vatko vanhemmat lapselleen ammattiurheilijan uraa (4 ilmausta) tai unelmien tavoittele-

mista (1 ilmaus), vai toivoivatko he lapselleen ensisijaisesti jotain muuta kuin ammattiur-

heilijan uraa (3 ilmausta). Ajatus ammattilaisuudesta jakoi osan vanhemmista selkeästi 

”kyllä” tai ”ei” -linjoille. Useimmat eivät kuitenkaan ottaneet asiaan selkeää kantaa. Vaik-

ka urheilumenestystäkin toivottiin, useimmat vanhemmat eivät pitäneet sitä mitenkään 

välttämättömänä. 

    

Toivon, että hän saavuttaa urheilijana sen, mitä on lähtenyt tavoittelemaan. Tässä 

vaiheessa hänellä on ammattiurheilijan ura ykkösenä. (Vastaus 3.) 

Nauttii harrastamisesta, itsensä likoon laittamisesta. Uskaltaa unelmoida ja tavoi-

tella.  (Vastaus 37.)  

 

Toivoivatpa vanhemmat lapselleen urheilusta ammattia tai eivät, heidän toiveenaan oli 

yleensä aina pysyvä liikuntaharrastus, lähinnä liikunnallinen elämäntapa (5 ilmausta) tai 

harrastuksen jatkuminen (2 ilmausta). Toive nousi esiin myös muiden kysymysten kohdal-

la ja kaiken kaikkiaan pysyvä liikuntaharrastus oli yksi kaikkein yleisimmistä ilmauksista 

vanhempien vastauksissa.    

 

Liikunnallista elämäntapaa, kaverisuhteita ja onnistumisen/epäonnistumisen käsit-

telyä. Jos lahjukkuutta ja työntekoa löytyy kannustetaan myös yrittämään kilpaur-

heiluun. (Vastaus 10.) 

Onnistumisen kokemuksia ja että urheilusta tulisi ainakin elämäntapa jos ei jopa 

ammatti (Vastaus 44.) 
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Monet vanhemmat toivoivat myös lapsensa sosiaalistumista, kuten hyviä sosiaalisia suh-

teita (2 ilmausta) ja niiden lisääntymistä (1 ilmaus), ihmisenä kasvamista (1 ilmaus), elä-

mäntaitojen omaksumista (1 ilmaus), hyvää itsetuntoa (1 ilmaus) sekä häviämisen oppimis-

ta (1 ilmaus). Useat vastaajat pitivät tärkeänä myös sitä, että lapset oppivat suhtautumaan 

positiivisesti urheilun mukanaan tuomiin haasteisiin ja käsittivät yhdeksi jääkiekkoharras-

tuksen kasvattavimmista puolista sen, että harrastus opetti lasta selviytymään haasteista. 

 

Menestystä ja hyviä kokemuksia. Oppia käsittelemään myös häviöt (Vastaus 39.) 

 

Vanhemmat toivoivat lapsilleen myös urheilijana terveyttä, jota kuvaavaan käsitysryhmään 

sisällytin fyysisen kunnon säilymisen (2 ilmausta), loukkaantumisilta välttymisen (1 il-

maus) sekä hyvän mielen ja positiivisen elämänasenteen (1 ilmaus). Vaikka urheileminen 

vaatii hyvää kuntoa ja positiivista asennetta, ne mainittiin vastauksissa ensisijaisesti vain 

muutaman kerran. Vanhempien suurimmat pelot liittyivät tässäkin kohdassa loukkaantumi-

siin ja lasten toivottiin välttyvän niiltä. 

 

Toivon, että hän voisi harjoitella ja pelata terveenä. Toivon, että hän voisi harjoitel-

la, pelata tasollansa ja kehittyä paremmaksi pelaajaksi aina niin pitkälle kuin hänel-

lä itsellään riitää tavoitteita ja motivaatiota. Toivon, että hän solmisi hyviä ihmis-

suhteita urheilun parissa ja kasvaisi myös ihmisenä positiivisesti. Toivon, että hän 

saisi  reissata urheilun parissa ja kokea erilaisia tapahtumia. Toivon, että urheilusta 

jäisi hänelle liikunnallinen ja terveellinen elämäntapa loppuiäksi. (Vastaus 7.) 

Että voi pelata rakastamaansa lajia niin pitkään kuin haluaa! Ei tarvitse tulla huip-

pu urheilijaa, kunhan urheilu jäisi aikuisiällä osana elämää. Myös se, että kroppa 

kestää eikä tulisi sen vuoksi toppia urheiluun. (Vastaus 30.) 

 

5.3.2 Lapsen elämää koskevat toiveet 

 

Lapsen ikä vaikutti selvästi myös siihen, mitä vanhemmat toivoivat lapsilleen elämässä 

yleensä. Toiveet tarkentuivat lapsen kasvaessa ja aikuistuvien nuorten kohdalla ne saattoi-

vat olla hyvinkin selkeästi määriteltyjä.  

 

Erityisen voimakkaasti vanhempien tulevaisuuden toiveissa korostuivat terveys ja hyvin-

vointi (5 ilmausta), kuten terveet elämäntavat (1 ilmaus), positiiviset kokemukset ja onnel-

lisuus (2 ilmausta), tasapainoinen elämä (2 ilmausta), arjen iloista nauttiminen (1 ilmaus), 
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normaali elämä (1 ilmaus), itsensä näköinen elämä (1 ilmaus), positiivinen elämänasenne 

(1 ilmaus), hyvä mieli (1 ilmaus) sekä turvallisuus (1 ilmaus). Vaikka keskeisellä sijalla 

lasten terveyttä koskevissa toiveissa oli fyysinen terveys tai ”normaali” elämä, monet mai-

nitsivat vastauksissaan myös henkiseen tai sosiaaliseen hyvinvointiin viittaavia asioita.  

 

Hyvää mieltä ja onnistumisia sekä hyvää itsetuntoa. (Vastaus 21.) 

Nautinnollista ja elämisen arvoista elämää, oppimaan elämän varjopuolien kanssa, 

mutta nauttien myös pienistä arkisista hetkistä (Vastaus 23.) 

 

Monet vanhemmat toivoivat lapsilleen tulevaisuudessakin onnistumisia, kuten menestystä 

(4 ilmausta), unelmien toteutumista (2 ilmausta) sekä kaikkea hyvää (2 ilmausta). He kui-

tenkin korostivat sitä, että päätöksen urheilu-ura jatkamisesta tai päättämisestä teki lapsi 

itse, ja menestyminen elämässä voitiin nähdä monella tavalla.    

 

Toivon että hänestä tulee hieno mies. Toivon että hän löytää oman paikkansa maa-

ilmasta, osaa elää toiset huomioon ottaen ja toivon että hän menestyy elämässään. 

Menestys mielestäni tarkoittaa sitä että on tyytyväinen itseensä ja elämäänsä. (Vas-

taus 26.)  

 

Muiden vanhempien tapaan myös jääkiekkovanhemmat toivoivat lapsilleen koulutusta, 

työtä ja toimeentuloa, johon liitin tässä käsitysryhmässä sosiaalisen pääoman (4 ilmausta), 

ammatin (2 ilmausta) ja koulutuksen (1 ilmaus) sekä taloudellisen toimeentulon (1 ilmaus). 

Useat vanhemmat pitivät erityisen positiivisena asiana sitä, jos lapset menestyivät harras-

tuksen lisäksi myös koulussa. Lasten toivottiin kouluttautuvan ammattiin ja saavuttavan 

vähintäänkin riittävän taloudellisen toimeentulon. Lisäksi vanhemmat toivoivat lapsensa 

viihtyvän tulevassa työssään ja kokevan sen mielekkääksi.     

 

Toivon, että hänellä on myös muutakin elämää kuin urheilu, että hän opiskelee 

myös itselleen ammatin. Että hänellä oli joskus oma perhe ja ystäviä. (Vastaus 3.) 

Toivon, että hän voisi elää tasapainoista elämää, tehdä työtä jossa viihtyisi, solmia 

hyviä ihmissuhteita ja parisuhteen samoja arvoja ja elämäntapoja arvostavan ih-

misen kanssa. Toivoisin hänelle terveyttä. Toivoisin hänelle sen verran menestystä 

taloudellisesti, että ei tarvisi siitä liikaa huolta kantaa ja voisi auttaa myös huo-

nompiosaisia. (Vastaus 7.) 
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Vanhempien toivomuslistalla oli myös rohkeus, millä tarkoitettiin vahvuutta ja jaksamista 

(2 ilmausta), sinnikkyyttä (1 ilmausta), pärjäämistä (1 ilmausta), tarmokkuutta (1 ilmaus) 

sekä uskallusta kohdata haasteita (1 ilmaus). Lasten toivottiin luottavan itseensä ja tarttu-

van rohkeasti elämän haasteisiin.  

 

Vahvuutta ja rehellisyyttä. (Vastaus 8.) 

Sinnikkyyttä, sosiaalisia taitoja, selviytymistä ja onnistumisen kokemuksia (Vastaus 

32.) 

Kaikkea hyviä kokemuksia ja voimaa vaikeuksiin ja rohkeutta kokeilla ja mennä 

uusiin haasteisiin. (Vastaus 40.) 

tasapainoisuutta, itseluottamusta, positiivista asennetta ja tarmokkuutta (Vastaus 

43.) 

 

Useat vanhemmat pitivät tärkeänä lastensa itsenäistymistä ja kasvamista vastuulliseen ai-

kuisuuteen, millä tarkoitettiin muun muassa sopeutumista yhteiskuntaan tai oman paikan 

löytämistä elämässä (3 ilmausta), tervettä maalaisjärkeä (1 ilmaus) sekä vastuun kantamis-

ta myös muista (1 ilmaus).  

 

Että hän löytäisi oman paikkansa maailmassa työn ja perheen (Vastaus 28.) 

Sopeutumista ja vastuunkantoa tässä yhteiskunnassa (Vastaus 45.) 

 

Vaikka vanhemmat korostivat muiden kysymysten kohdalla hyvinkin voimakkaasti sosiaa-

listen suhteiden merkitystä, heidän tulevaisuuden toiveissaan ihmissuhteet eivät nousseet 

kovinkaan voimakkaasti esille. Muutamissa vastauksissa vanhemmat kuitenkin toivoivat 

lapselleen parisuhdetta, perhettä ja rakkautta (1 ilmaus), anteeksiantamisen taitoa (1 il-

maus) sekä hyviä ihmissuhteita ja suhteiden säilymistä (myös vanhempiin) (1 ilmaus).  

 

Rakkautta, riittävää onnellisuutta, kykyä nousta suosta, anteeksiantamisen taitoa 

(Vastaus 16.) 

Terveyttä, onnistumisia, hyvää ammattia. Hyvät suhteet vanhempiin. (Vastaus 46.) 
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5.4 Tulosten yhteenveto 

 

Esittelen tässä luvussa aluksi tutkimukseni alakategoriat taulukon muodossa (taulukko 1), 

minkä jälkeen esittelen tutkimustulokseni fenomenografisen analyysin yläkategorioina eli 

"käsitysten kirjona". Lopuksi tarkastelen vielä fenomenografisen analyysin tuloksia tutkimuk-

seni teoreettisen viitekehyksen pohjalta. 

 

TAULUKKO 1: Tutkimuksen alakategoriat, käsitysryhmät ja ensisijaisten ilmausten määrät. 

Positiiviset kokemukset juniorijääkiekosta Negatiiviset kokemukset juniorijääkiekosta 

Lapsen kasvaminen ihmisenä (12 ilmausta) 

Harrastuksen palkitsevuus (10 ilmausta) 

Sosiaaliset suhteet (10 ilmausta) 

Elämykset (10 ilmausta) 

Terveet elämäntavat (3 ilmausta) 

Tyhjä vastaus (1 ilmaus)  

Muiden ihmisten huonoksi koettu käytös 

(12 ilmausta) 

Ei lainkaan tai hyvin vähän (10 ilmausta)  

Kilpaurheilun varjopuolet (10 ilmausta) 

Tiukat peli- ja harjoitustilanteet (7 ilmausta) 

Arjen hallinta (5 ilmausta) 

Loukkaantumiset (2 ilmausta) 

Kasvatuksen vahvuudet Kasvatuksen haasteet 

Kokemus onnistumisesta kasvattajana (12 ilmausta) 

Tapakasvatus (10 ilmausta) 

Lapsen tukeminen ja kannustaminen (9 ilmausta) 

Rakkaus ja rajat (8 ilmausta)  

Lapsen ja vanhemman välinen luottamus  

(6 ilmausta) 

Ei osaa sanoa (1 ilmaus) 

Vuorovaikutustaidot (19 ilmausta) 

Lapsen tukeminen (12 ilmausta) 

Ei erityisiä haasteita (7 ilmausta) 

Arjen hallinta (5 ilmausta) 

Rajoista ja vaatimuksista kiinni pitäminen  

(3 ilmausta) 

 

Lapsen urheilu-uraan liittyvät toiveet Lapsen elämään liittyvät toiveet 

Harrastuksen palkitsevuus (11 ilmausta) 

Lapsen omien tavoitteiden toteutuminen  

(9 ilmausta) 

Ammattilaisuus tai ei (8 ilmausta) 

Pysyvä liikuntaharrastus (7 ilmausta) 

Lapsen sosiaalistuminen (7 ilmausta) 

Terveys (4 ilmausta) 

Terveys ja hyvinvointi (16 ilmausta) 

Onnistumiset (8 ilmausta) 

Koulutus, työ ja toimeentulo (8 ilmausta) 

Rohkeus (6 ilmausta) 

Vastuullinen aikuisuus (5 ilmausta) 

Ihmissuhteet (3 ilmausta) 

 

  

Tutkimusaineistoni ja siitä muodostamieni alakategorioiden perusteella hahmotin feno-

menografisen analyysin yläkategoriat lopulta kuusiosaiseksi ”kokemusten kirjoksi” (tau-

lukko 2, s. 61), jonka mukaan jääkiekkovanhempien elämässä olivat keskeisellä sijalla (1) 

lapsen fyysinen kehitys, (2) lapsen psyykkinen kehitys, (3) lapsen sosiaalinen kehitys, (4) 

ihmissuhteet, (5) arjen hallinta sekä (6) harrastuksen palkitsevuus. Se, että yläkategorioista 

muodostui menneisyydestä nykyhetkeen ja tulevaisuuteen etenevä ajallinen jatkumo, johtui 

paitsi tutkimuskysymyksistäni, myös siitä että ihminen elää historiallisesti aina mennei-

syyden ja tulevaisuuden välissä. 
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TAULUKKO 2: Tutkimuksen yläkategoriat. Juniorijääkiekkoilijoiden vanhempien käsitykset vanhemmuu-

destaan: positiiviset (+) ja negatiiviset (-) puolet menneisyys-nykyhetki-tulevaisuus -akselilla. Taulukko 

kuvaa vanhempien kokemuksia ja käsityksiä, joita he ilmaisivat sekä lapsen kehityksen että oman toimintan-

sa näkökulmasta.  

MENNEISYYDEN  

KOKEMUKSET 

NYKYHETKI TULEVAISUUDEN  

TOIVEET 

Lapsen fyysinen kehitys 

+ lapsen kehittyminen 

+ terveiden elämäntapojen omak-

suminen 

- loukkaantumiset 

Lapsen fyysinen kehitys 

+ lapsen kasvaminen urheilijana 

 

 

Lapsen fyysinen kehitys 

+ lapsen omien tavoitteiden toteu-

tuminen urheilijana 

+ pysyvä liikuntaharrastus 

+ terveys ja hyvinvointi 

Lapsen psyykkinen kehitys 

+ lapsen kasvaminen ihmisenä 

 

 

Lapsen psyykkinen kehitys 

+ lapsen tukeminen ja kannusta-

minen 

- vanhemman läsnäolon puute 

Lapsen psyykkinen kehitys 

+ positiivinen elämänasenne 

+ tasapainoinen elämä 

+ rohkeus 

Lapsen sosiaalinen kehitys 

+ yhteispelin oppiminen 

- muiden ihmisten huono käytös 

 

 

Lapsen sosiaalinen kehitys 

+ rakkaus ja rajat 

+ hyvät tavat 

+ lapsen itsenäistyminen 

- rajoista kiinni pitäminen 

Lapsen sosiaalinen kehitys 

+ oman paikan löytäminen yh-

teiskunnasta 

+ vastuullinen aikuisuus 

Ihmissuhteet 

+ harrastus lapsen ja vanhemman 

”yhteisenä juttuna” 

+ ystävien löytäminen harrastuk-

sen parista 

Ihmissuhteet 

+ lapsen ja vanhemman välinen 

luottamus 

- vuorovaikutustaidot 

Ihmissuhteet 

+ hyvät ihmissuhteet 

+ parisuhde ja perhe 

 

Arjen hallinta 

- harrastus vaatii aikaa ja rahaa 

 

Arjen hallinta 

- perheen aikataulujen, koulun ja 

harrastuksen yhteen sovittaminen 

Arjen hallinta 

+ ammattilaisuus tai ei 

+ lapsen koulutus, työ ja toimeen-

tulo 

Harrastuksen palkitsevuus 

+ elämykset 

- tiukat peli- ja harjoitustilanteet 

Harrastuksen palkitsevuus 

+ onnistumiset 

- kilpaurheilun varjopuolet 

Harrastuksen palkitsevuus 

+ onnistumiset 

 

 

Tarkastelen myös tutkimustuloksiani tutkielmani teoreettisen viitekehyksen pohjalta käyt-

täen tutkimustulosteni vertailukohtana Baumgrindin (1966) teoriaa vanhemmuuden tyy-

leistä sekä Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän (2013) ”Vanhemmuuden rooli-

karttaa”, joka toimi tutkimuksessani eräänlaisena tämän päivän vanhemmuuden ideaali-

mallina. Viitekehyksenä vanhemmuuden ”onnistumiselle”, eli lapsen identiteetin kehityk-

selle sekä nuoren sosiaalistumiselle ja hyvinvoinnille, käytin Eriksonin (1950, 1968) psy-

kososiaalisen kehitysteorian pääpiirteitä sekä Pekosen ja Pulkkisen (2002) Colemanin 

(1988) ja Putnamin (1995, 2000) teorioista johtamaa sosiaalisen alkupääoman käsitettä. 

Tarkasteluni kohteena olivat ensisijaisesti kasvatuksen vahvuudet ja haasteet. 

 

Tutkimustulosteni pohjalta jääkiekkovanhemmuutta voidaan pitää Baumgrindin (1966, 

891) vanhemmuuden kriteereillä tarkasteltuna melko tasapainoisena. Useimmat juniorijää-

kiekkoilijoiden vanhemmat yrittävät varmastikin ohjata lapsensa toimintaa järkevällä ja 

asianmukaisella tavalla. Monet kertoivat myös neuvottelevansa lapsensa kanssa asioista. 
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Se, kuinka hyvin he perustelevat syyt toiminnalleen tai toimivatko he suostuttelevasti lap-

sen kieltäytyessä mukautumasta vanhemman tahtoon, ei kuitenkaan noussut aineistossani 

kovin selkeästi esille. Yksittäisten vastausten perusteella he menettelivät kovin eri tavoin. 

Jääkiekkoperheissä arvostettiin sekä lapsen omaa tahtoa että tottelevaisuutta, joskin paino-

tus näytti olevan lapsen oman tahdon kunnioittamisessa. Varmaankin suurin osa vanhem-

mista kykeni pitämään kiinni omasta arvovallastaan hukuttamatta lastaan rajoituksiin ja 

puolustamaan omia näkökantojaan kunnioittaen lapsensa henkilökohtaisia ominaisuuksia 

ja kiinnostuksen kohteita. Vanhemmat pyrkivät myös vahvistamaan lapsen olemassa olevia 

ominaisuuksia ja asettivat vaatimuksia heidän käyttäytymiselleen. He käyttivät etupäässä 

järkeä ja suostuttelua päästäkseen päämääriinsä, mutta jotkut myönsivät voiman käytön 

olevan vaikeaa ja totesivat vuorovaikutustaidoissaan olevan parantamisen varaa.  

 

Baumgrindin (1966, 890) autoritäärisen vanhemmuuden kriteerit täyttyivät jääkiekkovan-

hempien kohdalla vain pieneltä osin.  Vanhemmat eivät yleensä yrittäneet muotoilla, kont-

rolloida tai arvioida lapsen käyttäytymistä ja asenteita minkään ehdottoman tai ylempään 

auktoriteettiin viittaavan standardin mukaisesti, ellei ”ylemmäksi standardiksi” lueta jää-

kiekkoliiton yleisiä strategioita tai periaatteita (Suomen jääkiekkoliitto 2013; 2014c). Osa 

vanhemmista piti kuitenkin kuuliaisuutta hyveenä ja he saattoivat ainakin joskus käyttää 

rankaisevia toimenpiteitä, mutta tuskin nujertaakseen lapsen tahtoa asioissa, joissa lapsen 

toiminta tai uskomukset olivat ristiriidassa vanhemman omien näkemysten kanssa. Jotkut 

vanhemmista myös uskoivat suhteellisen tiukkaan kurinpitoon ja lapsen vapauden rajoit-

tamiseen, mutta kotitöitä ei lapsilla teetetty ainakaan siinä merkityksessä, että lapsi oppisi 

kunnioittamaan sillä tavalla työntekoa. Asia oli lähes päinvastoin, kun kotityöt saattoivat 

jäädä niin vanhemmilla kuin lapsillakin kiireen vuoksi tekemättä, eivätkä vanhemmat pitä-

neet järjestyksen säilyttämistä tai perinteisiä toimintamalleja itseisarvona. Vanhemmat 

olivat valmiita myös myönnytyksiin, eikä heidän sanansa ollut yleensä laki. Toisaalta hei-

dän tulevaisuuden toiveensa olivat suurelta osin varsin perinteisiä ja useat vanhemmat 

kannattivat suhteellisen tiukkaakin kasvatusmallia. 

 

Myös Baumgrindin (1966, 889) sallivan vanhemmuuden kriteerit täyttyivät jääkiekkovan-

hempien kohdalla ainakin osittain. Vaikka vanhemmat eivät todennäköisesti suhtautuneet 

hyväksyvästi tai myönteisellä tavalla kaikkiin lapsensa päähänpistoihin, haluihin ja tekemi-

siin, he saattoivat tiukan paikan tullen antaa lapselleen liiankin paljon periksi. He kuunteli-

vat lasta yhteisistä asioista päätettäessä ja saattoivat joskus selitellä lapselle sääntöjä. He 
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eivät aina vaatineet lasta ottamaan vastuuta kotitaloustöitä, mutta halusivat lapsen käyttäy-

tyvän hyvin. Vaikka ainakin jotkut vanhemmista näkivät itsensä voimavarana, jota lapsi sai 

käyttää haluamallaan tavalla, vanhemmat näkivät itsensä myös ihanteellisina esikuvina ja 

aktiivisina toimijoina, jotka olivat vastuussa lapsensa nykyisestä ja tulevasta käyttäytymi-

sestä. Vanhemmat antoivat lasten säädellä omaa toimintaansa melko paljon, mutta käytti-

vät myös määräysvaltaa ja kannustivat lastaan tottelemaan ulkoisia sääntöjä. Se, missä 

määrin vanhemmat käyttivät tavoitteisiin päästäkseen järkeä tai manipulointia ja missä 

määrin valtaa, ei noussut vanhempien vastauksista selkeästi esille. Todennäköisesti erot 

vanhempien välillä olivat tässä kohdassa suuria.  

 

”Vanhemmuuden roolikartan” (Sihvola 2002, 74–81; Varsinais-Suomen lastensuojelukun-

tayhtymä 2013) avulla tarkasteltuna jääkiekkovanhemmat toimivat yleensä kaikissa van-

hemmuuden päärooleissa: huoltajina, rakkauden antajina, rajojen asettajina, ihmissuhde-

osaajina ja elämän opettajina. He olivat ilmaisemiensa käsitysten perusteella vahvoja eri-

tyisesti huoltajina, rakkauden antajina ja elämän opettajina. Jääkiekkovanhemmuuden suu-

rimmat haasteet taas olivat ihmissuhdeosaajan ja rajojen asettajan roolissa, eli vuorovaiku-

tustaidoissa ja rajojen asettamisessa.     

 

Huoltajan roolia on kuvattu ”Vanhemmuuden roolikartassa” tekniseksi rooliksi, mitä se 

näytti monille juniorijääkiekkoilijoiden vanhemmille melko kirjaimellisesti olevan. Koti-

askareet hoidettiin perheen arjen ja kiireen keskellä, ja ajankäyttö oli yleinen huolenaihe. 

Kuitenkin vain muutama vastaaja nimesi kotityöt vanhemmuuden haasteeksi. Huoltajan 

roolista siis selvittiin, vaikka työn, koulun, ruokailujen ja lapsen harrastuksen yhteensovit-

taminen oli hankalaa, ja joissakin perheissä harrastus kiristi myös perheen taloutta. Toi-

saalta vanhemmat ymmärsivät liikunnan tärkeyden ja ottivat huoltajan roolissaan vastuun 

lastensa liikkumisesta. Lisäksi jotkut muistuttivat myös levon merkityksestä ihmisen ter-

veydelle. Vanhemmat olivat hyviä innostamaan muita erilaisilla virikkeillä, joista jääkiek-

koharrastus oli varmaankin yksi.   

 

Rakkauden antajina juniorijääkiekkoilijoiden vanhemmat olivat hyvin vahvoja. He osasi-

vat rakastaa sekä itseään että muita, tiesivät olevansa tarpeellisia ja kokivat, että heillä oli 

lapsilleen annettavaa. Ennen kaikkea he halusivat välittää lapsilleen liikunnalliset arvonsa 

ja terveen elämäntavan. Lisäksi he arvostivat hyviä tapoja ja halusivat lapsistaan sekä kun-

non kansalaisia että onnellisia ihmisiä. Rakkautta vaalittiin, mutta monissa perheissä koros-
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tettiin myös rajojen merkitystä ja niistä pidettiin tiukasti kiinni. Myös hellyyden antajan, 

lohduttajan, myötäeläjän, heikompien suojelijan ja yhteisen hyvän puolustajan roolit nou-

sivat monissa vastauksissa esille. Samoin toisten ihmisten hyvien ja arvokkaiden ominai-

suuksien tunnistaminen.    

 

Rajojen asettajan roolissa juniorijääkiekkoilijoiden vanhemmat näyttivät olevan hyvin 

hajanainen joukko. Osalle vanhemmista rajojen asettaminen sekä yhteiset sopimukset ja 

säännöt tuntuivat olevan itsestään selvä asia, ja he vaikuttivat vastaustensa perusteella hy-

vinkin jämäköiltä. Toisaalta monet muutkin kyllä kantoivat huolta toisista ihmisistä ja asi-

oista, mutta omien rajojen tunnistamisessa ja rajojen asettamissa lapsille saattoi olla vai-

keuksia. Jotkut tuntuivat uhrautuvan hieman liikaakin huolehtiessaan muista. Toiset taas 

eivät huolehtineet asioista liikoja. Monet vanhemmat pyrkivät myös luomaan ympärilleen 

turvallista ilmapiiriä ja olivat valmiita tukemaan ja auttamaan muita. Suojelijan rooli tuli 

kuitenkin esille lähinnä vain niiden vastaajien kohdalla, joiden lapsi oli joutunut jonkinlai-

sen häirinnän kohteeksi toisten ihmisten taholta.  

 

Ihmissuhdeosaajan rooli näytti olevan juniorijääkiekkoilijoiden vanhemmille kaikkein 

suurin haaste. Vaikka vanhemmat korostivat hyvin voimakkaasti sosiaalisten taitojen ja 

ihmissuhteiden merkitystä, heidän suurimmat haasteensa olivat mahdollisesti juuri samojen 

asioiden kohdalla. Suuri osa vanhemmista oli varmasti hyviäkin keskustelijoita ja kuunteli-

joita, mutta yllättävän moni vanhempi valitteli sitä myös sitä, ettei kommunikaatio lapsen 

kanssa sujunut. Lasten kasvaessa ihmissuhdeosaajan rooli tuli vielä vaikeammaksi, ja sana 

"murrosikä" esiintyi vanhempien vastauksissa useammankin kerran. Jotkut vanhemmat 

tunnustivat myös, etteivät kyenneet toimimaan aina oikeudenmukaisesti ristiriitatilanteissa. 

Monelle haasteena olivat myös tunnetaidot, eli omien ja toisten tunteiden ymmärtäminen ja 

käsitteleminen. Toisaalta vastauksissa nousi esille myös anteeksi antamisen taito. Van-

hemmat osasivat kannustaa läheisiään ja he luottivat toisten ihmisten vahvuuteen ja oma-

toimisuuteen. Monet kannustivat lapsiaankin toimimaan itsenäisesti.  

 

Elämän opettajan roolissa juniorijääkiekkoilijoiden vanhemmat näyttivät olevan ehkä 

kaikkein vahvimpia. Moni vastaaja korosti vastauksissaan esimerkkinä olemista, oikean ja 

väärän erottamista toisistaan sekä kykyä olla rehti itselleen ja muille. Elämän opettajana 

vanhemmat olivat ilmiselvästi myös arvojen välittäjiä. He tunsivat omat arvonsa, kunnioit-

tivat hyviä tapoja ja halusivat vaalia arvokkaaksi kokemiaan perinteitä. He myös arvostivat 
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hyviä ihmissuhteita ja sosiaalisia taitoja. Vain kauneuden arvostaminen, ihmisissä, luon-

nossa, esineissä ja asioissa jäi vanhempien vastausten perusteella melko epäselväksi.  

  

Eriksonin (1950, 1968) psykososiaalisen kehitysteorian pääpiirteiden mukaan arvioituna 

juniorijääkiekkoilijoiden vanhemmat pyrkivät yleensä aktiivisesti tukemaan sekä lapsen 

identiteetin kehitystä että nuoren itsenäistymistä ja hyvinvointia. Tämä tuli esille etenkin 

vanhempien positiivisten kokemusten sekä tulevaisuuden toiveiden kohdalla. Vanhemmat 

myös tarjosivat lapsilleen kasvuympäristön, jossa vaikuttivat selvästi ainakin kaksi ensim-

mäistä sosiaalisen alkupääoman (Pekonen & Pulkkinen 2002, 32) osatekijää: (1) arvot ja 

normit sekä (2) yhteisön tuki ja sosiaaliset verkot, mikä saattaa heijastua positiivisella ta-

valla lasten mahdollisuuteen omaksua kulttuurista pääomaa (tietoja, sosiaalisia taitoja ja 

moraalista luotettavuutta) (Pulkkinen 2002, 44, 46–47). Kolmannen kohdan, eli (3) luotta-

muksen, täyttyminen on kuitenkin juniorijääkirkossa haasteellista kilpailun vuoksi. Kuten 

tutkielmani teoriaosuudesta käy ilmi, ”minä-tauti” voi horjuttaa ”yhteispeliä” niin jääkiek-

koseurassa, perheessä kuin laajemmin yhteiskunnassakin ja seurauksena on aina perusteh-

tävän kadottaminen. Aito yhteisöllisyys on perustehtävän toteuttamista toimivan ”yhteispe-

lin” avulla.  
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6 POHDINTA 

 

 

Pohdin tässä luvussa tutkimustani ja sen prosessia kokonaisuutena. Aloitan vastaamalla 

tutkimustulosteni pohjalta tutkimuskysymyksiini. Pyrin myös tarkastelemaan tutkimustani 

sekä omasta näkökulmastani että yhteiskunnallisesta perspektiivistä. Lisäksi kuvaan tutki-

mukseni kulkua ja arvioin sen onnistumista sekä kerron tutkimukseeni liittyvistä jatko-

suunnitelmistani.  

 

Millainen käsitys juniorijääkiekkoilijoiden vanhemmilla siis oli omasta vanhemmuudes-

taan? Millaisia olivat heidän (1) kokemuksensa lapsensa harrastuksesta, (2) käsityksensä 

itsestään kasvattajina ja (3) mitä he toivoivat lastensa tulevaisuudelta? Entä ja mitkä olivat 

jääkiekkovanhemmuuden vahvuudet ja haasteet?  

 

Vanhempien kokemuksissa korostuivat hyvin selkeästi juniorijääkiekon yhteisöllinen ja 

elämyksellinen puoli sekä omistautuminen lapsen harrastukselle. Useissa perheissä koko 

arki pyöri pitkälti jääkiekon ympärillä, eikä lapsen urheiluharrastus olisi varmaankaan edes 

jatkunut ilman vanhempien tukea. Lapsen jääkiekkoharrastus tarjosi vanhemmillekin sosi-

aalisia suhteita ja elämyksiä, ja monet kertoivat kokevansa lapsensa harrastuksen myös 

omakohtaisesti palkitsevana. Vanhemmat pitivät jääkiekkoa hyvänä harrastuksena ja kat-

soivat sen kehittäneen lastaan positiivisella tavalla. Sosiaaliset suhteet ja harrastuksen pal-

kitsevuus näyttivätkin olevan se ”liima”, joka piti perheet harrastuksessa kiinni.  

 

Suurimmalla osalla vanhemmista oli kuitenkin myös negatiivisia kokemuksia ja erityisen 

mielenkiintoista oli mielestäni se, että positiivisten kokemusten lailla myös negatiivisissa 

kokemuksissa nousivat merkittävään asemaan sosiaaliset suhteet. ”Yhteispeli” ei aina su-

junut toivotulla tavalla ja esille nousivat myös kilpaurheilun varjopuolet. Jääkiekkoliiton 

periaatteet ja liikuntalain vaatimukset näyttivät kuitenkin toteutuneen seuran toiminnassa 

oikeinkin hyvin ja jääkiekko näytti luovan erinomaisen kontekstin vanhemmuudelle.    

      

Tutkimusongelmani kannalta keskeisin oli vanhempien kasvatuskäsityksiä koskeva toinen 

tutkimuskysymys. Käsitysten kirjo osoittautui erityisesti kasvatuksen vahvuuksien kohdal-

la suureksi eikä tyypillistä juniorijääkiekkoilijan vanhempaa selvästikään ollut olemassa. 
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Huomioni kiinnittyi erityisesti siihen, että monet vanhemmat etsivät kasvatuksen vahvuuk-

sia lapsensa kehityksestä, kun taas syitä vanhemmuuden haasteisiin etsittiin yleensä itsestä. 

Lisäksi vanhemmat kuvasivat kasvatuksen vahvuuksia usein ihmisten ”laatua” kuvaavin 

adjektiivein ja haasteita tekoja kuvaavien verbien avulla. Vaikka vanhempien kasvatuskäsi-

tykset olivat suhteellisen sallivia, kasvatuksen tavoitteena näytti olevan yhtä lailla ”kunnon 

kansalainen” kuin ”onnellinen” ihminenkin. Vanhemmat pitivät myös tärkeänä kodin arvo-

jen ja normien välittämistä lapselle, vaikka vuorovaikutus lapsen kanssa ei aina sujunut-

kaan ja tunteetkin kävivät joskus kuumina.  

          

Tutkimustyöni suurimmaksi haasteeksi muodostui yllättäen kolmas tutkimuskysymys, joka 

koski vanhempien toiveita lastensa tulevaisuuden suhteen. Lasten urheilu-uraan ja elämään 

liittyviä toiveita oli vanhemmilla paljon, ja ne liittyivät moniin eri asioihin. Tyypillistä ju-

niorijääkiekkoilijan äitiä tai isää ei tämänkään kysymyksen perusteella ollut. Jotkut van-

hemmat esimerkiksi toivoivat lapselleen jääkiekosta ammattia, kun taas toiset eivät sitä 

missään nimessä halunneet. Olipa kanta kumpi tahansa, vanhemmat kertoivat antavansa 

lapsen itse päättää tulevaisuudestaan. Useimmat vanhemmat toivoivat lapsilleen mahdolli-

suutta kokeilla taitojaan urheilijoina, sosiaalista menestystä, liikunnallista elämäntapaa ja 

terveyttä. Vaikka lasten onnistumisista iloittiin, vanhemmat olivat yleensä hyvin varovaisia 

odotuksissaan ja suhtautuivat realistisesti tulevaisuuteen.   

 

Tutkimukseni antoi juniorijääkiekkoilijoiden vanhemmista varsin positiivisen vaikutelman. 

Vanhempien itseymmärryksessä korostuivat aktiivinen ja usein kiireinenkin elämäntapa, 

liikunnalliset arvot, sosiaalisten taitojen ja ihmissuhteiden korostaminen sekä lapsen har-

rastuksen tukeminen. Jääkiekkovanhemmuuden suurimmiksi vahvuuksiksi nousivatkin 

tutkimuksessani vanhempien tuki, kannustus ja läsnäolo lapsen elämässä, kun taas suurim-

pia haasteita olivat arjen hallinta (erityisesti ajankäyttö) sekä vuorovaikutustaidot. Tutki-

mustulosteni pohjalta suurimpana mahdollisuutena näen vanhempien voimavarojen tarkoi-

tuksenmukaisen ja ehkä entistäkin tiiviimmän hyödyntämisen liikuntakasvatuksessa. Uh-

kana taas on lasten ja nuorten liikunnan vähenemisen ohella se, saadaanko ihmisiä enää 

jatkossa kiinnitettyä mukaan urheiluseurojen toimintaan.    

 

Koska työni oli tutkimusprojektimme osalta lähinnä taustatutkimusta sekä pohjan luomista 

jatkotutkimuksille ja mahdollisille interventioille, se ei välttämättä nostanut esille kovinkaan 

paljon uutta tietoa. Kirjoitin vain ylös sen, minkä juniorijääkiekkoilijoiden vanhemmat itse 
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tiesivät. Toivon tutkimukseni kuitenkin lisäävän heidänkin itseymmärrystään ja antavan muille 

mahdollisuuden tutustua heihin muutenkin kuin uutisartikkelien ja sosiaalisen median välityk-

sellä. Tutkimustyöni edetessä esille nousi myös uusia tutkimusaiheita, kuten äitien ja isien 

osallistuminen lapsensa urheiluharrastukseen, josta olen tekemässä vertailevaa tutkimusta ai-

nakin osittain saman aineiston perusteella, jonka jätin tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Lisäksi 

teen tällä hetkellä tutkimusta entisistä juniorijääkiekkoilijoista, koska hehän ovat tavallaan 

jääkiekkovanhemmuuden ja urheiluseurojen kasvatustyön ”lopputulos”.   

 

Vanhemmuuden tutkiminen juniorijääkiekon kontekstissa osoittautui hyvin mielenkiintoiseksi 

tehtäväksi, joka opetti minulle tutkijana paljon uutta. Ihailin vanhempien aktiivisuutta ja intoa 

olla mukana lastensa jääkiekkoharrastuksessa, sekä tukea ja kannustaa heitä väsymättä perheen 

arjen ja kiireen keskellä. Vanhemmat ovat juniorijääkiekossa voimavara, jota urheiluseurojen 

ei sovi hukata. Ilman vanhempia jääkiekkoharrastusta olisi nykymuodossaan tuskin edes ole-

massa. Mutta hyödynnetäänkö vanhemmuuden potentiaalia urheiluseurojen toiminnassa edel-

leenkään optimaalisella tavalla? Entä vastaavatko junioriurheilijoiden henkisestä valmennuk-

sesta ensisijaisesti juuri vanhemmat? Mitäpä, jos käyttäisimme tätä potentiaalia täysillä?  
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