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Tutkimuksessa kuvataan 15-vuotiaiden nuorten fyysistä aktiivisuutta ja koettua fyysistä pätevyyttä. Lisäksi kuvataan 
nuorten kokemuksia Taisto kampanjasta. Taisto on Nuoren Suomen perustama lihaskuntoilukampanja, joka on 
suunnattu yläkoululaisille. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Taisto kampanjan vaikutuksia 9.-luokkalaisten 
nuorten vapaa-ajan fyysiseen aktiivisuuteen ja koettuun fyysiseen pätevyyteen. Nuorten kokemuksia tarkastellaan 
liikunta-aktiivisuusryhmittäin.  
 
Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisena tutkimuksena, jonka aineisto kerättiin kahdessa eri vaiheessa yhden yläkoulun 
9.luokan oppilailta. Ensimmäinen vaihe suoritettiin ennen Taisto kampanjan alkua ja toinen vaihe kaksi kuukautta 
Taisto kampanjan loputtua. Molemmat tutkimusaineistot kerättiin kyselylomakkein kevään 2013 aikana. Aineiston 
analysoimiseen käytettiin SPSS-ohjelmaa. Tutkimuksen lopulliseksi kohderyhmäksi muodostui 81 nuorta, joista tyttöjä 
oli 49 ja poikia 32. Ensimmäisen vaiheen vastausten perusteella nuorista muodostettiin kolme liikunta-
aktiivisuusryhmää: paljon liikkuvat, keskivertaisesti liikkuvat ja vähän liikkuvat. Koettua fyysistä pätevyyttä mitattiin  
Pereived Physical Competense Scale –mittarilla. Koetun fyysisen pätevyyden tärkeyttä mitattiin Perceived Importance 
Scale – mittarilla. Taisto kampanjana kokemuksia selvitettiin  5-portaisella Likertin asteikolla sekä avointen 
kysymysten avulla. 
 
Nuorten vapaa-ajan liikunta-aktiivisuus oli kohtalaisen korkea. Paljon liikkuviksi lukeutui 40,7 % nuorista, 
keskivertaisesti liikkuviksi 30,9 % ja vähän liikkuviksi 28,4 %. Pojat osoittautuivat liikunnallisesti hieman 
aktiivisemmaksi kuin tytöt. Nuoret kokivat koetun fyysisen pätevyytensä melko korkeaksi. Koettu fyysinen pätevyys ja 
liikunta-aktiivisuus olivat vahvasti yhteydessä toisiinsa. Korkea fyysinen aktiivisuus selitti korkeaa fyysistä pätevyyttä 
ja toisinpäin. Paljon liikkuvien ja vähän liikkuvien nuorten välillä oli tilastollisesti erittäin merkitsevä ero koetussa 
fyysisessä pätevyydessä. Sen sijaan fyysisen pätevyyden tärkeys eli se, kuinka tärkeää sinulle itselle on se, että olet 
fyysisesti pätevä eri osa-alueilla, oli tärkeintä vähän liikkuville ja vähiten tärkeää paljon liikkuville. Liikunta-
aktiivisuudessa ja koetussa fyysisessä pätevyydessä ei tapahtunut tilastolliseti merkitseviä muutoksia ennen ja jälkeen 
Taisto kampanjan. Nuorista yli puolet olivat sitä mieltä, että Taisto kampanja sopii kaikille yläasteikäisille. Kuitenkin 
nuoret kokivat, ettei Taisto kannustanut heitä liikunnan pariin. Nuorista 71,6 % oli sitä mieltä, etteivät he saaneet 
parannettua lihaskuntoa Taiston aikana. Vähän ja keskivertaisesti liikkuvista nuorista muutama kuitenkin koki 
saaneensa lisättyä vapaa-ajan liikunnan määrää. Nuoret tiedostivat Taistosta saatavan hyödyn mahdollisena liikunnan 
lisääjänä sekä lihaskunnon parantamisen keinona, mutta nuorten motivaatio Taistoa kohtaan oli vähäistä. Suurimmaksi 
syyksi nuoret nostivat esiin informaation ja ajan puutteen. Nuoret kokivat, ettei heitä kannustettu tarpeeksi Taiston 
pariin, eikä Taistoa toteutettu tarpeeksi koulun liikuntatunneilla. 
 
Tutkimus osoitti, että korkea fyysinen pätevyys ennustaa korkeaa fyysistä aktiivisuutta, joten on tärkeää vahvistaa 
nuoren käsityksiä itsestään liikkujana. Erityisesti yläasteikäisten nuorten fyysiseen aktiivisuuteen tulee kiinnittää 
huomiota, sillä juuri tässä iässä tapahtuu dropp-off ilmiö eli liikunnan iän mukainen väheneminen. Nykyään Taisto 
kampanja on Suomen suurin nuorille suunnattu liikuntatapahtuma. Tutkimus hetkellä Taisto oli vasta toista vuotta 
käynnissä, joten osaltaan se voi vaikuttaa tutkimuksessa saatuihin tuloksiin. Olisikin syytä selvittää, millaisena Taisto 
tällä hetkellä koetaan ja mikä on sen kohderyhmä, sillä Taistosta ei ole saatavilla aikaisempaa tutkimustietoa. 
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1 JOHDANTO 

 

Huolestuttavaa lasten ja nuorten liikunnassa on murrosikään sijoittuva vieraantuminen fyy-

sisestä aktiivisuudesta. 15-vuotiaista pojista viidennes ja tytöistä joka kahdeksas saavuttaa 

fyysiselle aktiivisuudelle määrätyn minimisuosituksen. Peruskoulunsa päättävistä enää noin 

10 prosenttia yltää päivittäiseen liikuntasuositukseen. (Inchley ym. 2016, 135–137; Kokko 

& Hämylä 2015.) Lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuuden vähenemistä ja siitä aiheutuvaa 

ylipainoisuutta ja fyysisen kunnon heikentymistä voidaan pitää kansanterveydellisenä tule-

vaisuuden uhkakuvana (Sarkomaa 2008). Jotta liikunta-aktiivisuuden väheneminen saatai-

siin pysähtymään, on tutkittava sen taustalla vaikuttavia tekijöitä ja keksittävä ratkaisuja lii-

kunnan edistämiseksi.  

 

Aikaisemmat tutkimukset osoittavat, että suomalaisten lasten ja nuorten fyysinen aktiivisuus 

on vähentynyt. Lasten ja nuorten liikunnan määrä ja harrastaminen vähenevät iän myötä. 

Erityisesti tyttöjen liikunnan määrä on alhainen nuoruusiässä. (Inchley ym. 2016, 136–137; 

Kokko ym. 2015, 15–16.) Liikunta aktiivisuus ja fyysisen pätevyyden kokemukset ovat yh-

teydessä toisiinsa (Lintunen 1995, 69; Sarlin 1995, 61; Sonstroem 1997, 21; Hirvensalo ym. 

2015, 45). Koettu fyysinen pätevyys eli yksilön kokemukset omista liikuntataidoista ja kun-

totekijöistä on tärkeä lasten ja nuorten liikunta-aktiivisuutta ennustava tekijä (Laakso ym. 

2007, 58). Useissa tutkimuksissa pojat kokevat itsensä pätevämmiksi kuin tytöt. Erityisen 

alhaisia pätevyyden kokemukset ovat nuoruudessa. (Kokko ym. 2015, 11–12; Hirvensalo 

ym. 2015, 41.) 

 

Suomen nuorisolaki määrittelee nuoriksi kaikki alle 29 – vuotiaat (Finlex § 3). Määritelmä 

on melko laaja, eikä sitä ole tarkemmin rajattu iän mukaan. Nuoria käsittelevät Nuorisoba-

rometri – tutkimukset käyttävät nuoren määritelmänä 15–29 ikävuotta. Tutkimuksessani 

käytän YK:n määritelmää nuorista, jonka mukaan kaikki 15–24 -vuotiaat ihmiset ovat nuoria 

(Yhdistyneet kansakunnat, viitattu 22.5.2017).  

 

Tutkimuksen aiheen valintaan vaikutti sen ajankohtaisuus, kiinnostukseni liikuntaa kohtaan 

ja oma harrastuneisuuteni. Erityisesti haluan nostaa esille fyysiseen aktiivisuuteen vaikutta-
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vista tekijöistä koetun fyysisen pätevyyden, sillä sen on katsottu olevan merkittävästi yhtey-

dessä lasten ja nuorten fyysiseen aktiivisuuteen. Erilaisten ohjelmien, hankkeiden ja kam-

panjojen myötä on pyritty liikunnallistamaan koulupäiviä sekä mahdollistamaan yhä useam-

man lapsen ja nuoren saavuttamaan fyysisen aktiivisuuden suosituksen.  

 

Mielenkiintoni heräsi yläkoululaisille suunnattuun Taisto kampanjaa kohtaan, koska juuri 

murrosiässä fyysisen aktiivisuuden on todettu olevan erityisen matalalla. Tutkimuksellani 

tarkastelen, tavoittaako Taisto kampanja nuoria ja saako se heissä fyysisen aktiivisuuden 

määrän kasvuun. Lisäksi tutkin, millaisia vaikutuksia Taistolla on heidän koetun fyysisen 

pätevyyden kokemuksiin ja millaisena nuoret kokevat Taisto kampanjan. 

 

Tutkimus on laadultaan määrällinen. Tutkimuksen kohderyhmän muodostavat yhden oulu-

laisen koulun yhdeksäsluokkalaiset nuoret. Aineistonkeruumenetelmänä tässä tutkimuk-

sessa käytetään kyselylomaketta kahdessa vaiheessa. Ensimmäisen vaiheen kyselylomake 

toimii alkukartoituksena ja liikunta-aktiivisuusryhmien jakamisen perusteena. Liikunnan 

harrastamisen määrän perusteella nuorista muodostettiin kolme liikunta-aktiivisuusryhmää: 

paljon liikkuvat, keskivertaisesti liikkuvat ja vähän liikkuvat. 

 

Teoreettinen viitekehys pohjautuu pitkälti liikunta-aktiivisuutta ja koettua fyysistä päte-

vyyttä tutkivaan empiiriseen opinnäytetyöhön (Järvitalo & Tuomikoski 2010). Teoreettinen 

viitekehys rakentuu neljästä osasta. Ensimmäisessä osassa käsitellään fyysistä aktiivisuutta 

ja siihen yhteydessä olevia tekijöitä. Toisessa osassa käsitellään tämän hetkiset fyysisen ak-

tiivisuuden suosituksia kouluikäisille lapsille ja nuorille sekä tarkastellaan aikaisempia tut-

kimuksia fyysisestä aktiivisuudesta. Kolmas osa teoreettisesta viitekehyksestä muodostuu 

koetun fyysisen pätevyyden määrittelystä ja sen yhteydestä fyysiseen aktiivisuuteen. Nel-

jännessä osassa esitellään erilaisia ohjelmia, hankkeita ja kampanjoita, joilla pyritään vai-

kuttamaan lasten ja nuorten fyysisen aktiivisuuden lisäämiseen. 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata Taisto kampanjan vaikutuksia 9.-luokkalaisten 

nuorten fyysiseen aktiivisuuteen ja koettuun fyysiseen pätevyyteen. Tutkimuksessa tarkas-

tellaan vapaa-ajan fyysistä aktiivisuutta ja koettua fyysistä pätevyyttä ennen ja jälkeen Taisto 

kampanjan sekä fyysisen aktiivisuuden ja koetun fyysisen pätevyyden yhteyksiä toisiinsa. 
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2 FYYSISEEN AKTIIVISUUTEEN YHTEYDESSÄ OLEVAT TEKI-

JÄT 

 

Fyysisellä aktiivisuudella tarkoitetaan kaikkea lihasten tahdonalaista energiankulutusta li-

säävää toimintaa. Fyysinen inaktiivisuus eli liikkumattomuus on puolestaan niin vähäistä 

fyysistä aktiivisuutta, ettei se riitä ylläpitämään elimistön rakenteita tai toimintoja niiden 

normaaleja tehtäviä vastaavina. Fyysisellä kunnolla tarkoitetaan liikuntasuoritusten kannalta 

merkityksellistä elimistön rakenteiden ja toimintojen tilaa. Se rakentuu erilaisista fyysisistä 

ominaisuuksista. (Tammelin & Karvinen 2008, 88.) Fyysistä aktiivisuutta voidaan arvioida 

sen määrän, keston, intensiteetin ja laadun perusteella. Sitä voidaan mitata mm. sykemittarin, 

observoinnin ja itsearvioinnin avulla. (Heikinaro ym. 2009, 7.) 

 

Suomalaisten nuorten vähäinen fyysinen aktiivisuus on puhuttanut jo pidemmän aikaa.  Ar-

jen liikunta on vähentynyt, eikä liikunta kuulu enää luonnollisena osana kouluikäisen päi-

vään. Tämän myötä myös lasten ja nuorten hyvinvointi ja terveys huolestuttaa. Fyysinen 

kunto on heikentynyt ja lihavuutta esiintyy yhä useammalla kouluikäisellä. (Tammelin & 

Karvinen 2008, 12.) Erot hyvä- ja huonokuntoisten nuorten välillä ovat kasvaneet yhä suu-

remmiksi (Fogelholm 2006, 163).  

 

Yksilön liikunta-aktiivisuus on riippuvainen eri tekijöistä, toiset tekijät rajoittavat sitä ja toi-

set puolestaan edistävät sitä. Toiset tekijöistä ilmenevät nykyisyydessä ja toiset kumpuavat 

menneisyydestä. Yksilön liikunta-aktiivisuuteen yhteydessä olevat ja sitä säätelevät tekijät 

muodostavat monimutkaisen ja moniulotteisen jatkuvassa muutoksessa olevan kokonaisuu-

den. Nämä tekijät voidaan jakaa eri perustein erilaisiin ryhmiin. Yksi malli on jaotella lii-

kunta-aktiivisuuteen yhteydessä olevat tekijät liikuntaan liittyvän merkityksen perusteella 

altistaviin, mahdollistaviin ja vahvistaviin tekijöihin (Vuori 2003, 79–81, 102). Jaottelun 

taustalla on Greenin (1980) PRECEDE-malli, jossa nostetaan esille useita liikuntaan sosiaa-

listumiseen vaikuttavia ympäristömuuttujia (Vuori 2006, 233).  

 

Altistavat tekijät ovat olemassa yksilöllä jo ennen tiettyä liikuntakäyttäytymistä ja voivat 

vaikuttaa siihen joko myönteisesti tai kielteisesti. Altistaviin tekijöihin kuuluvat mm. yksilön 

tiedot, asenteet, aikaisemmat kokemukset, uskomukset, ikä ja sukupuoli. Liikuntakäyttäyty-

misen mahdollistavat tekijät ovat olemassa jo ennen toiminnan toteutumista. Mahdollistavat 
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tekijät tekevät mahdolliseksi toteuttaa aiotun liikuntakäyttäytymisen tai sitä vastoin estävät 

tai rajoittavat sitä. Mahdollistavia tekijöitä ovat saavutettavissa olevat suorituspaikat, väli-

neet, palvelut sekä yksilön liikuntataidot, kunto, koettu pystyvyys. Vahvistavat tekijät liitty-

vät toiminnan vahvistamiseen ja tekevät liikuntakäyttäytymisestä pysyvämpää. Ne muodos-

tuvat vähitellen liikuntakäyttäytymisen kuluessa ja voivat vaikuttaa siihen myönteisesti tai 

kielteisesti. Sosiaalinen tuki perheeltä, kavereilta, työyhteisöltä sekä liikunnan tuottamat 

symboliset ja konkreettiset palkinnot kuuluvat liikuntakäyttäytymistä vahvistaviin tekijöi-

hin. (Vuori 2003, 102–103.) 

 

Liikunta-aktiivisuuteen yhteydessä olevat tekijät voidaan jakaa myös muunteleviin ja välit-

täviin tekijöihin. Muuntelevat tekijät vaikuttavat kahden eri tekijän vuorovaikutukseen.  

Muuntelevia tekijöitä ovat mm. sukupuoli, ikä, koulutus, tulotaso, terveydentila, paino, et-

ninen ja kulttuurinen tausta sekä liikuntakäyttäytymisen muutosvaihe. Välittävät tekijät vai-

kuttavat nimensä mukaisesti epäsuorasti liikuntakäyttäytymiseen. Ennen kuin käyttäytymi-

nen muuttuu, on välittävässä tekijässä tapahduttava muutos. Välittäviin tekijöihin kuuluu 

mm. henkilön kokema pystyvyys liikuntaan, asenteet, tiedot, motivaatio, sosiaalinen tuki ja 

läheisten suhtautuminen liikuntaan. (Vuori 2003, 99–101.)  

 

Tässä tutkimuksessa lähestyn fyysiseen aktiivisuuteen yhteydessä olevia ja sitä sääteleviä 

tekijöitä yksilöön ja sosiaaliseen ympäristöön liittyvien tekijöiden kautta. Tarkastelun jaot-

telun taustalla on sosialisaatioteorioihin perustuva käsitys yksilön biologisen ja psykologisen 

taustan sekä sosiaalisen ja fyysisen ympäristön merkityksestä liikuntaan sosiaalistumiselle 

(Laakso ym. 2007, 57). 

 

2.1 Yksilölliset tekijät 

 

Yksilöllisistä tekijöistä on sukupuolen havaittu olevan selvästi yhteydessä lasten ja nuorten 

liikunnan harrastamiseen sekä suomalaisissa että kansainvälisissä tutkimuksissa. Pojat ovat 

liikunnallisesti tyttöjä aktiivisempia. Myös ikä on yhteydessä liikunnan harrastamiseen. Lii-

kunnan harrastaminen vähenee murrosiässä, mutta jonkin verran on myös näyttöä liikunnan 

löytymisestä osaksi arjen elämää tässä ikävaiheessa. (Fogelholm 2006, 164: Takalo 2016, 

169–170.)  
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Suomessa poikien liikunnan harrastaminen vähenee iän mukana tyttöjä enemmän ja näin 

ollen sukupuoliero pienenee tai jopa häviää kokonaan. Poikien liikuntaan käyttämä aika ja 

osallistuminen intensiiviseen liikuntaan ja urheiluseuratoimintaan on kuitenkin yhä tyttöjä 

korkeampaa, vaikka Suomessa sukupuolten väliset erot liikunta-aktiivisuudessa ovat vähäi-

sempiä kuin monissa muissa maissa. Erityisesti poikien liikunnanharrastamisessa on havait-

tavissa polarisoitumista iän mukana siten, että liikuntaa harrastamattomien määrä sekä pal-

jon liikkuvien määrä lisääntyy ja puolestaan kohtuuliikkujien määrä vähenee. (Laakso ym. 

2006, 6; Kokko ym. 2015, 15–16.)  

 

Biologisista tekijöistä ylipainon tai lihavuuden ei voida suoraan tarkoittavan sitä, että lapsi 

tai nuori ei harrasta liikuntaa. Rajala (2010) toteaa, että liikkumattomuus on kuitenkin yleistä 

osalla ylipainoisista lapsista ja nuorista. (Rajala 2010, 20.) Haapalan (2015) väitöskirjasta 

käy ilmi,  että Suomessa 20 prosenttia 7–13 vuotiaista lapsista on ylipainoisia tai liikalihavia. 

Liiallinen rasvakudoksen määrä heikentää motorista suorituskykyä.. Fyysisen aktiivisuuden 

on esitetty olevan vähintään yhtä tärkeä tekijä painonnousua vastaan kuin ruokavalion. (Haa-

pala 2015, 8–9, 39.) 

 

Yksilöllisiin tekijöihin kuuluvilla psykologisilla muuttujilla on voimakas yhteys liikunta-

aktiivisuuteen ja -motivaatioon. Useimmat psyykkiset tekijät, jotka ovat yhteydessä liikun-

taan, liittyvät minäkäsitykseen. Yksilön itsearvostus on positiivisesti yhteydessä liikunnan 

harrastamiseen, samoin koettua pätevyyttä voidaan pitää yhtenä avaintekijöistä fyysisesti 

aktiivisen elämäntavan omaksumisen taustalla. (Laakso ym. 2006, 7; Liukkonen & Jaakkola 

2013, 150.) Liikuntaan motivoitunut lapsi tai nuori osallistuu koulun liikuntatunteihin, har-

rastaa liikuntaa vapaa-ajallaan ja valitsee muussakin elämässään sellaisia toimintatapoja, 

jotka tukevat liikunnallista elämäntapaa. Positiiviset kokemukset ja innostavat tilanteet lii-

kunnasta voivat vahvistaa lapsen tai nuoren yleistä käsitystä itsestään liikkujana. (Liukkonen 

& Jaakkola 2013, 145–146.) 

 

Pätevyyden arvioinnin perusteista on tehtäväsuuntautuneisuuden todettu olevan positiivi-

sesti yhteydessä tyttöjen ja poikien liikunnan harrastamiseen. Tehtäväsuuntautuneisuudella 

tarkoitetaan motivaatiota, joka tähtää yrittämiseen ja oman suorituksen parantamiseen. Sen 

sijaan liiallisella minäsuuntautuneisuudella, joka tähtää toisten voittamiseen, on todettu ole-

van heikosti yhteydessä liikunnan harrastamiseen. (Laakso ym. 2007, 58; Liukkonen & Jaak-
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kola 2013, 153–155.) Tehtäväsuuntautuneisuuden on lisäksi katsottu olevan yhteydessä ko-

ettuun fyysiseen pätevyyteen, kun taas minäsuuntautuneisuus on yhteydessä lapsen tai nuo-

ren heikkoon sisäiseen motivaatioon, heikkoon itseluottamukseen ja ahdistuksen tunteisiin 

suoritustilanteissa. (Liukkonen & Jaakkola 2013, 155.) 

 

2.2 Sosiaalisen ympäristön tekijät 

 

Lapsi ja nuori sosiaalistuvat sellaiseen kulttuuriin, millaisen hänen toimintaympäristössään 

olevat ihmiset käyttäytymisellään hänelle välittävät. Sosialisaation tehtävänä on kulttuurin 

siirtäminen jälkipolville, niinpä liikunnallisen elämäntavan siirtäminen lapsiin ja nuoriin on 

sosialisaation yksi muoto. Sosiaalinen ympäristö ja erityisesti siinä toimivat yksilölle tärkeät 

ihmiset, perhe ja ystävät, liittyvät jo lapsuudesta asti liikkumiseen. (Takalo 2004, 31–32). 

Liikunnan käytännöt ja merkitykset omaksutaan jo lapsuudenkodissa. (Lehmuskallio 2007, 

21–24). 

 

Vanhempien liikunnallisen tuen on osoitettu olevan yksi johdonmukaisista lapsen ja nuoren 

fyysiseen aktiivisuuteen yhteydessä olevista tekijöistä (Yao & Rhodes 2015; Takalo 2016, 

139). Kaikissa maissa perheellä ei ole kuitenkaan todettu olevan yhteyttä liikuntaan sosiaa-

listumiseen. Perheen merkitys liikunta-aktiivisuuteen vaihtelee iän, sukupuolen, rodun ja ke-

hitystason mukaan. (Armstrong & Welsman 2000, 248.) Vanhempien vaikutus liikunta-ak-

tiivisuuteen voi perustua liikuntaa tukeviin asenteisiin, käyttäytymismalleihin, taloudelli-

seen tukeen, kannustukseen, ohjeiden antamiseen ja opettamiseen (Laakso ym. 2007, 58). 

Takalon (2016) väitöskirjassa yksi tärkeimmistä lapsuuden aikaisen liikunnallisen toiminnan 

suuntaajista oli oma perhe. Tunnusomaista oli liikuntaa harrastava perhe ja vanhempien tuki. 

(Takalo 2016, 139.) 

 

Vanhempien omalla liikunta-aktiivisuudella on todettu olevan yhteyttä lasten ja nuorten lii-

kunta-aktiivisuuteen. Sekä äidin että isän liikunnallisuus ovat yhteydessä lapsen liikunnalli-

suuteen, mutta pojilla tämä yhteys on suurempi. (Laakso ym. 2007, 58; Takalo 2016, 141–

142.) Isän liikunnallisuuden yhteys lasten liikunnallisuuteen on useissa tutkimuksissa todettu 

vahvemmaksi kuin äidin. Erityisesti pojilla isä on vahva liikuntaan innostaja (Laakso ym. 

2006, 8; Takalo 2016, 142.) Myös sisarusten liikunta-aktiivisuus voi edistää lasten ja nuorten 

liikuntaharrastusta (Laakso ym. 2007, 58; Takalo 2016, 143). 
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Varhainen sosiaalistuminen liikuntaan on vahva myöhempää liikunta-aktiivisuutta ennus-

tava tekijä. Vanhempien antama liikunnallinen malli vaikuttaa lapsen sen hetkiseen ja myös 

myöhempään liikunta-aktiivisuuteen. Lapsuuden liikuntakokemukset ja opitut liikuntataidot 

helpottavat uusien liikuntataitojen omaksumista nuoruudessa ja aikuisuudessa ja madaltavat 

näin kynnystä liikunnan harrastamiseen. (Yang ym. 1999, 125.) Takalon (2016) väitöskir-

jassa kävi ilmi, että liikunta-aktiivisuuteen innostamisessa olennaista oli lapsen ja vanhem-

man yhteinen liikunnan parissa tekeminen (Takalo 2016, 140). Myös Nuorisobarometrin 

(2012) mukaan lapsuudessa perheen kanssa yhteinen liikunnan harrastaminen ja liikkuminen 

olivat yhteydessä nuoren myöhempään liikunta-aktiivisuuteen (Myllyniemi 2012, 56–57). 

 

Lapsen vanhetessa vanhempien vaikutus liikunta-aktiivisuuteen vähenee ja vertaisryhmän 

eli kaveripiirin vaikutus kasvaa . Ystäviltä saatu sosiaalinen tuki edistää liikuntaharrastusta, 

niin organisoitua kuin myös ei- organisoitua liikuntaharrastusta. (Armstrong & Welsman 

2000, 247–248; Edwardson ym. 2013.)  Lapsilla ja nuorilla kaverit määrittyvät tärkeimmiksi 

liikuntakiinnostuksen lisääjiksi (Lehmuskallio 2011). Kaveripiirillä on myös yhteyksiä lap-

sen ja nuoren lajivalintaan (Laakso ym. 2007, 59). 

 

Sosiaalisella asemalla, koulutuksella ja ammattiasemalla, on yhteyttä liikunta-aktiivisuuteen 

maailmanlaajuisesti. Pääsääntöisesti keski- ja hyvätuloiset harrastavat enemmän liikuntaa 

kuin vähätuloiset. (Coakley 2009, 350.) Perheen tulot ovat positiivisessa yhteydessä nuorten 

fyysiseen aktiivisuuteen ja urheiluseurassa harrastamisen yleisyyteen (Palomäki ym. 2016). 

Nuorisobarometrissa 2012 heikosti toimeentulevien perheiden lapsista vain kuusi prosentti 

oli mukana kilpaurheilussa, kun taas hyvin toimeentulevien perheiden lapsista 20 prosenttia 

oli mukana kilpaurheilussa (Myllyniemi 2012, 54). Monissa nuorisourheilun lajeissa kus-

tannukset ovat nousseet ja näin ollen kodin taloudellisen aseman korostus on lisääntynyt 

(Laakso ym. 2007, 59).  

 

Vanhempien koulutuksen tavoin myös nuorten omalla koulutuksella on yhteyttä heidän lii-

kunta-aktiivisuuteen. Liikunnallisesti passiivisia ja vähän liikuntaa harrastavia nuoria oli 16- 

ja 18-vuotiaiden joukossa vähemmän lukiolaisissa kuin ammattikoululaisissa tai työssäkäy-

vissä. Koulussa hyvin menestyvien nuorten on todettu olevan liikunnallisesti aktiivisempia 

kuin huonosti koulussa menestyvien. (Laakso ym. 2007, 59; Myllyniemi 2015, 52–52.)  
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Nuorisobarometrin 2015 mukaan peruskoulun päättötodistuksen keskiarvo selitti liikku-

mista. Yli yhdeksän keskiarvon saaneista 91 % harrasti liikuntaa, 6,1-7 keskiarvon saaneista 

75 % ja enintään kuuden keskiarvon saanneista enää 61 %. (Myllyniemi 2016, 52–53.) 

 

2.3 Fyysisen ympäristön tekijät 

 

Päivittäisen liikkumisen mahdollistava lähiympäristö on yksi edellytys lasten ja nuorten riit-

tävälle liikkumiselle. Koulujen ja päiväkotien pihat sekä kodin lähellä olevat puistot tarjoa-

vat parhaimmillaan mahdollisuuksia omatoimiselle liikkumiselle. Lähiliikuntapaikkoja on 

kunnostettu kuntien toimesta eri puolella Suomea. Lisäksi erilaiset hankkeet pyrkivät kehit-

tämään liikkumisolosuhteita ja ohjatun toiminnan järjestämistä lähiliikuntapaikoilla on ko-

keiltu. (Rajala 2010, 30.) 

 

Ympäristö, joka tarjoaa mahdollisuuksia liikuntaan, ennustaa nuorten runsaampaa liikuntaan 

osallistumista. Liikuntapaikat, jotka ovat kaikkien helposti saavutettavissa, lähellä kotia ja 

muuta päivittäistä asuinympäristöä, kannustavat liikkumaan. (Vuori 2006, 234; Takalo 

2016, 121.) Suurin puute vaivattomasti saavutettavista liikuntamahdollisuuksista on haja-

asutusalueiden asukkailla, lapsilla, nuorilla, iäkkäillä ja erityisryhmiin kuuluvilla. (Vuori 

2006, 234.) Asuinpaikan sijainti on nuorilla selvimmin yhteydessä liikunta-aktiivisuuteen. 

Urheiluseurojen järjestämään liikuntaan osallistuvat vähiten haja-asutusalueen nuoret, mutta 

sitä vastoin koulujen kerhotoimintaan osallistumisen ei ole todettu olevan yhteydessä taa-

jama-asteeseen. Fyysisen ympäristön tekijöiden on havaittu olevan enemmän yhteydessä 

poikien ja miesten liikuntaan osallistumiseen kuin tyttöjen ja naisten. (Laakso ym. 2006, 9; 

Yang  ym. 1999, 125.) 

 

Maantieteellisillä alueiden välillä on eroja eri liikuntamuotojen harrastamisessa. Erot ovat 

selitettävissä ilmaston ja luonnonolosuhteiden erilaisuudella sekä kulttuuriperinnöllisillä 

syillä. Liikunta-aktiivisuudessa eri alueiden kesken on havaittu pientä vaihtelua, mutta erot 

eivät ole merkittäviä. Vuodenajat vaikuttavat Suomessa lajiharrastukseen ja liikunta-aktiivi-

suuden kokonaismäärään. 9–12-vuotiaiden lasten liikunta-aktiivisuus on korkeimmillaan ke-

väällä ja kesällä, ja sitä vastoin syksyllä ja talvella liikkuminen on vähäisempää. (Laakso 

ym.2006, 10.) 
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3 FYYSISEN AKTIIVISUUDEN SUOSITUS KOULUIKÄISILLE 

 

Nuorten fyysisen aktiivisuuden suositukset ovat vaihdelleet eri vuosikymmenien ja vuosien 

välillä sekä eri maiden ja asiantuntijoiden välillä (Nupponen & Telama 1998, 45). Yleisesti 

ottaen lasten ja nuorten liikuntasuositukset on johdettu aikuisten suosituksista. Fogelholmin 

mukaan (2006, 169) eri tutkijoiden yhteinen näkemys on ollut, että lasten ja nuorten on lii-

kuttava aikuisia enemmän ja liikunnan tulee olla monipuolista ja riittävän runsasta. 

 

Vuonna 2008 Suomessa julkaistiin opetusministeriön tuella fyysisen aktiivisuuden suosituk-

set kouluikäisille 7–8-vuotiaille. Suositukset kirjoitti Nuoren Suomen perustama asiantunti-

jaryhmä. Fyysisen aktiivisuuden perussuositus on terveysliikunnan minimisuositus ja se on 

kohdistettu terveysliikunnan näkökulmasta kaikille kouluikäisille lapsille ja nuorille, niin 

urheileville kuin erityistuen tarpeessa oleville. Suositus ottaa kantaa liikunnan määrään, laa-

tuun ja toteuttamistapoihin sekä liikkumattomuuteen ja paikallaan olon määrään. Fyysisen 

aktiivisuuden perussuositus pohjautuu asiantuntijoiden mielipiteeseen ja tieteellisiin tutki-

muksiin liikunnan vaikutuksista kouluikäisen terveyteen ja hyvinvointiin. (Tammelin & 

Karvinen 2008, 16–17.) 

 

3.1 Fyysisen aktiivisuuden määrä 

 

Fyysisen aktiivisuuden perussuositus kouluikäisille: 

 

Kaikkien 7–18-vuotiaiden tulee liikkua vähintään 1–2 tuntia päivässä monipuolisesti ja 

ikään sopivalla tavalla. Yli kahden tunnin pituisia istumisjaksoja tulee välttää. Ruutuaikaa 

viihdemedian ääressä saa olla korkeintaan kaksi tuntia päivässä. (Tammelin & Karvinen 

2008, 18.) 

 

Fyysisen aktiivisuuden suosituksen mukaan liikunnan tulee sisältää päivittäin useita vähin-

tään 10 minuuttia kestäviä reippaan liikunnan jaksoja, jolloin sydämen syke ja hengitys kiih-

tyvät ainakin jonkin verran. Tällaisia liikuntamuotoja ovat mm. pyöräily, hiihto ja ripeä kä-

vely. Kestävyyskunnon ja sydänterveyden kannalta tehokas liikunta on vaikuttavampaa kuin 

kevyt tai reipas liikunta ja se saa aikaan elimistössä voimakkaampia muutoksia ja vaikutuk-

sia. Myös tehokasta liikuntaa tulisi olla päivittäin, silloin hengästyy selvästi ja sydämen syke 
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nousee huomattavasti. Se toteutuu mm. vauhdikkaiden pelien ja leikkien sekä juoksupyräh-

dyksien myötä. Nuorilla tehokas liikunta on yhteydessä eri urheilulajien harrastamiseen 

omaehtoisesti tai urheiluseurassa. (Tammelin & Karvinen 2008, 19–20.) 

 

3.2 Fyysisen aktiivisuuden laatu ja toteutus 

 

Fyysisen aktiivisuuden suosituksen mukaan liikunnan tulee pitää sisällään vähintään kolme 

kertaa viikossa lihaskuntoa, liikkuvuutta ja luiden terveyttä edistävää liikuntaa. Lihaskunnon 

eli lihasvoiman ja lihaskestävyyden kehittämiseksi tulee kuormittaa lihaksistoa, esimerkiksi 

lihaskuntoliikkeet, kuntopiiri ja aerobic kehittävät tätä osa-aluetta. Verrattaessa liikunnalli-

sesti aktiivisia ja vähän liikkuvia on luuston mineraalimäärä suurempi ja rakenne vahvempi 

liikunnallisesti aktiivisilla. Luuston vahvistamiseksi parasta liikuntaa lapsille ja nuorille on 

hypyt ja nopeita suunnanmuutoksia sisältävät pelit, leikit ja urheilulajit. Liikkuvuuden ja 

niveltenliikelaajuuksien ylläpitämiseksi tulisi harrastaa myös liikkuvuutta kehittävää liikun-

taa, kuten voimistelua ja venyttelyä. (Tammelin & Karvinen 2008, 22–23.) 

 

Fyysisen aktiivisuuden päivittäinen minimimäärä nuoruusiässä, 13–18-vuotiaana, on 1,5 

tuntia. Liikunnan tarve ei eroa paljon lapsuusajan tarpeesta, sillä nuoruusikä on voimakasta 

kasvun ja kehityksen aikaa. Nuoruusiässä monilla on jo oma käsitys itsestään liikkujana. Eri 

liikuntalajien kokeileminen auttaa nuorta löytämään itselleen sopivan liikuntamuodon. Fyy-

sistä kuntoa ja hyvinvointia voi kehittää osallistumalla ohjattuun liikuntaan tai itsenäisesti 

liikkumalla. (Tammelin & Karvinen 2008, 19.) 

 

Fyysistä aktiivisuutta lisätäkseen on vähän liikkuvien lasten ja nuorten liikuntaa hyvä lisätä 

vähitellen puoleen tuntiin päivässä ja pikkuhiljaa liikuntasuositusten minimitasoa vastaa-

valle tasolle. Minimitasolle pääseminen ei tapahdu hetkessä vaan lapsi tai nuori tarvitsee 

siihen aikaa. Tärkeää on vähentää samanaikaisesti istumiseen käytettyä aikaa.  (Tammelin 

& Karvinen 2008, 24–25.) 

 

Tutkimuksessani käytän yllä esiteltyä suositusta määrittelemään tutkittavan joukon fyysistä 

aktiivisuutta. Keskityn tutkimaan pelkästään nuorten vapaa-ajan liikunnan määrää, tarkoit-

taen sillä kaikkea koulun ulkopuolella tapahtuvaa liikuntaa.  
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3.3 Aikaisempia tutkimuksia fyysisestä aktiivisuudesta 

 

Nuorten fyysistä aktiivisuutta on tutkittu paljon eri tutkijoiden toimesta. Suomalaisista ky-

selytutkimuksista käy ilmi, että kouluikäiset ovat aktiivisimmillaan subjektiivisilla mittauk-

silla mitattuna noin 12-vuotiaina ja tunnin päivässä liikkuvien nuorten osuus on vaihdellut 

20 ja 60 prosentin välillä eri tutkimuksien mukaan (Fogelholm 2006, 160).  

 

Vuonna 2014 WHO:n tekemään koululaistutkimukseen osallistui Suomesta yhteensä 5925 

viides-, seitsemäs- ja yhdeksäsluokkalaista. Fyysisen aktiivisuuden rajana pidettiin liikunta-

suositusta, joka täyttyi jos liikkui vähintään tunnin ajan kohtalaisen rasittavasti viikon jokai-

sena päivänä. Viidesluokkalaisista pojista lähes puolet ja tytöistä joka kolmannes ilmoitti 

liikkuneensa päivittäin lähes tunnin. Tässä ikäryhmässä suomalaiset olivat verrattaessa mui-

hin maihin fyysisesti aktiivisin. Seitsemäsluokkalaisista pojista 29 % ja tytöistä 23 % saa-

vutti liikuntasuosituksen. Liikuntasuosituksen täyttyminen pieneni iän myötä. Yhdeksäs-

luokkalaisista tytöistä enää joka kahdeksas ja pojista joka viidennes saavutti minimisuosi-

tuksen. (Inchley ym. 2016, 136–137.) 

 

Verrattaessa vuoden 2014 ja vuoden 2006 WHO:n koululaistutkimusta on lasten ja nuorten 

fyysinen aktiivisuus pysynyt lähes samana. Vuonna 2006 viidesluokkalaiset pojat olivat niin 

ikään aktiivisin ikäryhmä, mutta heistäkin vain noin puolet liikkui liikuntasuosituksen mu-

kaisesti. Yhdeksäsluokkalaisista pojista vain noin joka seitsemäs liikkui vähintään tunnin 

jokaisena päivänä. Tytöistä tämän kriteerin täytti vain yksi kymmenestä. (Vuori ym. 2007, 

10–11.)  

 

LIITU-tutkimuksessa (2014) tutkittiin muun muassa 11, 13 ja 15-vuotiaiden koululaisten 

liikunta-aktiivisuutta. Tutkimuksessa kerättiin tietoa viides-, seitsemäs- ja yhdeksäsluokka-

laisten lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymisestä ja siihen yhteydessä olevista tekijöistä. 

Tutkimukseen osallistui 916 viidesluokkalaista, 935 seitsemäsluokkalaista ja 951 yhdeksäs-

luokkalaista. LIITU-tutkimuksessa käytettiin mrlnterview-ohjelmalla tehtyä internet-loma-

ketta. Liikuntasuosituksen täyttyessä täytyi liikkua vähintään tunnin päivittäin. Tulosten mu-

kaan vain reilu viidesosa lapsista ja nuorista täytti liikuntasuosituksen. Päivittäin vähintään 

tunnin liikkui viidesluokkalaisista 31 %, seitsemäsluokkalaisista 19 % ja yhdeksäsluokka-

laisista 10 %. Pojat liikkuivat yleisimmin kuin tytöt. (Kokko ym. 2015, 15–16.) 
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Kansallisen liikuntatutkimuksen (2009–2010) mukaan omatoiminen, yksin tai kavereiden 

kanssa harrastettu liikunta ja urheilu ovat tällä hetkellä suositumpaa kuin urheiluseurojen 

järjestämät harjoitukset. Lähes puolet tutkimukseen vastanneista lapsista ilmoitti harrasta-

vansa urheilua omatoimisesti kavereiden kanssa. Yksin liikkujia oli reilu kolmannes (37 %). 

Pojista 53 % ja tytöistä 43 % liikkui kavereidensa kanssa. Tytöille yksin liikkuminen oli 

tyypillisempää. (Husu, ym. 2011, 24.) 

 

Nuorten terveystapatutkimuksen mukaan vuonna 2009 riittävästi liikkuvia 12-vuotiaita poi-

kia oli 62 %, 14-vuotiaita 45 %, 16-vuotiaita 35 % ja 18-vuotiaita 27 % ja tytöistä vastaavasti 

53, 42, 34 ja 26 prosenttia. Erittäin vähän liikkuvia oli 10−35 %. Vähän liikkuvien osuus 

kasvoi iän myötä, sen sijaan tyttöjen ja poikien välillä ei ollut kovin suurta eroa. Tutkimuk-

sessa riittäväksi liikunnaksi arvioitiin, NTTT:n tietojen perusteella, liikkuminen vapaa-ajalla 

vähintään viisi kertaa viikossa joko urheiluseurassa ja/tai urheiluseuran ulkopuolella. Mää-

ritelmää voidaan pitää melko sallivana, eli sen pitäisi pikemminkin yli- kuin aliarvioida riit-

tävästi liikkuvien määrää. (Husu ym. 2011, 24–26.) 

 

Nuorten fyysisen kunnon heikentymisestä kertovat kouluissa ja puolustusvoimissa pidettä-

vät kuntotestit. Niiden mukaan nuorten fyysinen kunto on heikentynyt viimeisten vuosikym-

menien aikana. Myös nuorten ylipainoisten osuus on kolminkertaistunut viimeisten 30 vuo-

den aikana. (Tammelin & Karvinen 2008, 13–14.) WHO:n vuonna 2014 tekemässä koulu-

laistutkimuksessa ylipainoisten tai lihavien suomalaiskoululaisten osuudet olivat lähellä 

kansallista keskiarvoa. Ylipainoisiksi tai lihaviksi suomalaisnuorista luokittui 11- vuotiaista 

tytöistä 17 % ja pojista 25 %, 13-vuotiaista tytöistä 14 % ja pojista 25 % ja 15-vuotiaista 

tytöistä 15 % ja pojista 24 %. (Inchley, ym. 2016, 94–95.) Lihomista ja arkiliikunnan määrän 

vähenemistä voidaan pitää yhteydessä toisiinsa. (Tammelin & Karvinen 2008, 13–14). 

 

Fyysisen aktiivisuuden alentumiseen voidaan yhtenä syynä pitää viihde-elektroniikkaa. Ny-

kyään lapset ja nuoret viettävät yhä enemmän aikaa television ja tietokoneen ääressä. Suo-

malaisista nuorista televisiota katsoo enemmän kuin kaksi tuntia päivittäin noin puolet. 

(Tammelin & Karvinen 2008, 12–13; Kokko ym. 2015, 17). Television katselun lisäksi po-

jista neljännes käyttää päivittäin kaksi tuntia aikaa tietokoneen äärellä. Lisäksi fyysistä ak-

tiivisuutta alentaa hyötyliikunnan määrän vähentyminen. Koulumatkoja ym. lyhyitä matkoja 

ei kuljeta enää kävellen tai pyörällä. (Tammelin & Karvinen 2008, 12–13.) 
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4 KOETUN FYYSISEN PÄTEVYYDEN YHTEYS NUORTEN LII-

KUNTA-AKTIIVISUUTEEN 

 

Liikuntaharrastus ja -ympäristö antavat monenlaista tietoa oman koetun fyysisen pätevyyden 

muodostamisessa. Liikuntasuorituksen arviointi, muiden ystävien suoritukset, suorituksen 

tulos, suorituksen helppous/vaikeus ovat koetun fyysisen pätevyyden muodostamisen läh-

teitä. Erilaisten liikuntainterventioiden avulla on tutkittu liikunnan vaikutuksia koettuun fyy-

siseen pätevyyteen. (Liimatainen 2000, 38.)  

 

Koetun fyysisen pätevyyden terminologia on laaja, ja sitä on luonnehdittu useilla erilaisilla 

termeillä. Kuitenkin kaikille termeille yhteisenä tekijänä on ollut pätevyyden kokemuksen 

arviointi suhteessa ikätovereihin joko urheiluun tai liikuntalajeihin sekä suorituskykyomi-

naisuuksiin ja ulkonäköön liittyen. (Liimatainen 2000, 35–36; Fox 1997, 121, 123.) Liukko-

nen & Jaakkola (2013, 149) määrittelevät koetun fyysisen pätevyyden tarkoittavan ihmisen 

kokemusta fyysisistä ominaisuuksistaan, kuten kehosta, kunnosta ja liikuntataidoista. Lintu-

sen (1995, 38) mukaan koetulla fyysisellä pätevyydellä tarkoitetaan sitä, millaiseksi yksilö 

kokee oman fyysisen suorituskykynsä nopeus, ketteryys, voima, kestävyys, notkeus, taito, 

rohkeus ja olemuksensa. Hän jakaa koetun fyysisen pätevyyden koettuun fyysiseen suori-

tuskykyyn ja koettuun ulkonäköön. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

KUVIO 1 Koettu fyysinen pätevyys (Lintunen 1995). 

 

 

KOETTU FYYSINEN PÄTEVYYS 

KOETTU FYYSINEN SUORITUSKYKY KOETTU ULKONÄKÖ 

Taito 

Kestävyys 

Nopeus 

Ketteryys 

Notkeus 

Rohkeus 

Voima Paino 

Ulkonäkö 

Pituus 
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Lintunen (2007, 152) käyttää koetun fyysisen pätevyyden rinnalla termiä fyysinen minäkä-

sitys. Minäkäsitys jaetaan koettuun sosiaaliseen, kognitiiviseen ja fyysiseen pätevyyteen. 

Nämä pätevyyden osa-alueet edelleen jaetaan tehtäväkohtaisiin pätevyydenkokemuksiin, 

kuten esimerkiksi fyysinen minäkäsitys on jakautunut fyysisen pätevyyden ja ulkonäön ko-

kemuksiin. Pätevyysalueen merkitys itsearvostukselle määrää sen, miten tärkeäksi kukin pä-

tevyysalue koetaan. Joillekin esimerkiksi liikunnallinen taitavuus on merkitykseltään hyvin 

pieni, mutta toisille se saattaa muodostua erittäin keskeiseksi tekijäksi minäkäsityksen kan-

nalta. (Liukkonen & Jaakkola 2013, 149–150.) Parhaimmillaan liikunta voi tukea lapsen ja 

nuoren suotuisaa itsearvostuksen kehittymistä tarjoamalla pätevyyden kokemuksia esimer-

kiksi liikuntataidoissa ja kehonkuvassa (Hirvensalo ym. 2015, 40). Koettu fyysinen pätevyys 

kehittyy pitkällä aikavälillä jatkuvassa vuorovaikutussuhteessa ympäristön kanssa (Yli-Pii-

pari ym. 2009, 62). 

 

Useissa tutkimuksissa on todettu fyysisen pätevyyden kokemuksien ja liikunta-aktiivisuuden 

olevan yhteydessä toisiinsa (Lintunen 1995, 69; Sarlin 1995, 61; Sonstroem 1997, 21; Hir-

vensalo ym. 2015, 45). Liikunta-aktiivisuuden yhteyden kannalta tärkeää ei ole niinkään to-

dellinen fyysinen kunto, vaan se millaiseksi yksilö kokee itsensä (Lintunen 2000, 83). Koe-

tun fyysisen pätevyyden paranemisella ei välttämättä ole yhteyttä todellisen kunnon parane-

misen kanssa (Fox 1997, 124). Hirvensalo ym. (2015, 45) toteavatkin, että on tärkeää tukea 

pätevyyden kokemuksia kaikilla lapsilla ja nuorilla riippumatta heidän fyysisestä kunnos-

taan, taitotasostaan tai fyysisestä toimintakyvystään. Nuorisobarometri 2014 mukaan 48 % 

nuorista antoi fyysiselle kunnolleen kiitettävän arvosanan. Tulosta nosti kuitenkin maahan-

muuttajataustaisten ottaminen kyselyyn mukaan, sillä he olivat keskiarvoin mitattuna fyysi-

seen kuntoonsa niin paljon muita tyytyväisempiä. (Myllyniemi 2014, 95.) 

 

Koettua fyysistä pätevyyttä ja liikunta-aktiivisuutta käsittelevässä Lintusen (1995) nelivuo-

tisessa seurantatutkimuksessa nuoret jaettiin kolmeen ryhmään liikunta-aktiivisuuden perus-

teella. Tulosten mukaan liikuntaharrastus lisää tyttöjen fyysisen pätevyyden kokemuksia, 

etenkin 12-ikävuodesta lähtien. Liikuntaa harrastamattomien ryhmällä oli alemmat koetun 

kunnon arvot kuin liikuntaa harrastavilla tytöillä. Liikuntaharrastuksen seurauksena fyysisen 

pätevyyden kokemukset kasvavat. Tuloksista voidaan myös päätellä, että liikuntaharrastuk-

sessa mukana olo noin 13-ikävuoteen asti takaisi korkeat fyysisen pätevyyden kokemukset 

riippumatta todellisesta suorituskyvystä. Liikuntamotivaation ja myöhemmän elämän jatku-

van liikuntaharrastuksen kannalta korkeat fyysisen pätevyyden kokemukset ovat tärkeitä. 
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Tämän takia tulisikin edistää kaikin tavoin lasten ja nuorten liikunnan harrastamista. (Lintu-

nen 1995, 68–70.) 

 

LIITU-tutkimuksessa (2014) tutkittiin muun muassa koululaisten kokemaa fyysistä päte-

vyyttä. Tutkimuksessa kerättiin tietoa viides-, seitsemäs- ja yhdeksäsluokkalaisten lasten ja 

nuorten liikuntakäyttäytymisestä ja siihen yhteydessä olevista tekijöistä. Tutkimukseen osal-

listui 916 viidesluokkalaista, 935 seitsemäsluokkalaista ja 951 yhdeksäsluokkalaista. LIITU-

tutkimuksessa käytettiin mrlnterview-ohjelmalla tehtyä internet-lomaketta. Tuloksista kävi 

ilmi, että pojat kokivat itsensä tyttöjä pätevämmiksi kaikilla kolmella luokkatasolla. Korkein 

liikunnallinen pätevyys pojilla oli viidennellä luokalla ja samalla tasolla seitsemäs- ja yh-

deksäsluokkalaisilla. Tytöillä koettu liikunnallinen pätevyys oli korkeimmillaan viidennellä 

luokalla ja alhaisin yhdeksännellä luokalla. Mitä liikunnallisesti aktiivisempia lapset ja nuo-

ret olivat, sen korkeammalla tasolla koettu liikunnallinen pätevyys oli. (Kokko ym. 2015, 

11–12; Hirvensalo ym. 2015, 41.) 

 

Yhdysvaltalainen Bell (2007) tutki liikunta-aktiivisuuden ja koetun fyysisen pätevyyden yh-

teyttä. Tutkimukseen osallistui 34 viidesluokkalaista ja 49 seitsemäsluokkalaista Länsi-Vir-

giniasta. Bellin tutkimus tuki aiempia tutkimuksia siitä, että liikunta-aktiivisuudella ja fyy-

sisellä pätevyydellä oli positiivinen yhteys toisiinsa. Tutkimuksessa tytöt saivat matalampia 

koetun pätevyyden arvoja kuin pojat ja matalimmillaan tyttöjen arvot olivat seitsemännellä 

luokalla.  

 

Holopaisen (1990) koululaisten liikuntataidot -tutkimuksessa liikuntaa harrastavilla 13–16-

vuotiailla tytöillä ja pojilla oli korkeampi koettu fyysisen pätevyys ja yleinen minäkäsitys 

kuin liikuntaa harrastamattomilla. Tutkimuksessa kävi ilmi, että liikunnallisten ominaisuuk-

sien kuten nopeuden, ketteryyden ja voiman tärkeys oli sekä tytöillä että pojilla yhtä suuri. 

Kestävyys, nopeus, voima ja rohkeus olivat tärkeämmässä asemassa kuin taitavuus, notkeus 

ja ketteryys. (Holopainen 1990, 132,136.)  

 

Pätevyydenkokemusten taso vaihtelee keskiarvoin tarkastellen kouluiän aikana U-muotoi-

sesti. Tämä tarkoittaa sitä, että lapsuudessa pätevyyden kokemukset ovat korkealla. Vähitel-

len pätevyydenkokemukset ja muut minäarviot kääntyvät laskuun ja ovat kaikkien kieltei-

sempiä varhaisnuoruudessa. Selittävänä tekijänä ovat suuret fyysiset ja psyykkiset muutok-
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set. Tällöin nuoret ovat erityisen haavoittuvia ja kielteisiä liikuntakokemuksia syntyy hel-

posti, koska heillä ei ole vielä taitoa käsitellä ongelmia eikä tietoa suorituksiin liittyvistä 

tekijöistä. 12. ja 15. -ikävuoden välillä liikuntaharrastus vähenee voimakkaasti. Pätevyyden-

kokemukset kääntyvät takaisin nousuun noin 14 -ikävuodesta lähtien. Tämä tapahtuu eten-

kin nuorilla, jotka ovat tehtäväsuuntautuneita eli vertaavat omia kykyjä aiempiin suorituk-

siinsa. (Lintunen 2007, 153.)  Koettuun fyysiseen pätevyyteen vaikuttaa myös se, minkälai-

sen arvon toiminta vertaisryhmän silmissä saa. Sosiaalisen statuksen nostamisessa urheilu- 

ja liikuntataidot tai muut vertaisryhmän arvostamat taidot ovat hyvin tärkeitä välineitä. Ver-

taisryhmän arvostus kohdistuu pojilla suurelta osin liikuntasuorituksiin, tytöillä akateemi-

seen pätevyyteen, sosiaalisiin taitoihin ja fyysiseen ulkonäköön. (Liimatainen 2000, 35.)  

  

Liikuntaharrastuksen jatkumisen kannalta on tärkeää, että kokee itsensä liikunnallisesti pä-

teväksi. Useat nuoret lopettavat liikuntaharrastuksensa, koska kokevat olevansa huonoja lii-

kunnassa. Lisäksi moni nuori on kehittänyt itsestään kielteisen kuvan liikkujana ja sen vai-

kutuksesta on vetäytynyt liikunnan harrastamisesta. Myös liikuntataitojen kehittymisestä voi 

olla väärä käsitys ja nuori kuvittelee, ettei liikuntataitoja voi kehittää. Tämän takia on tärkeää 

kannustaa nuorta yrittämään ja harjoittelemaan. Liikuntataitojen oppiminen, pätevyyden ko-

kemukset, viihtyminen ja liikunnallinen yhdessäolo toisten nuorten kanssa sekä vaikuttami-

sen mahdollisuus innostavat nuoria ja luovat kestävää pohjaa koko iän kestävälle harrastuk-

selle. (Lintunen 2007, 154.)  

 

Tässä tutkimuksessa koetulla fyysisellä pätevyydellä tarkoitetaan yksilön kokemusta omista 

liikuntataidoista ja kuntotekijöistä: voima, taito, nopeus, ketteryys, kestävyys, rohkeus ja 

notkeus, ja sitä mitataan Lintusen (1995) Perceived Physical Competence Scale -mittarilla 

(liite 1, kysymys 4). 
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5 LIIKUNTA-AKTIIVISUUTTA TUKEVAT HANKKEET JA OH-

JELMAT 

 

Nuori Suomi ry ja LIKES-tutkimuskeskus ovat koonneet yhteen käytäntöjä erilaisista Suo-

messa toteutetuista hankkeista kevään 2010 aikana. Raportissa oli yhteensä 75 erilaista Suo-

messa toteutettua liikunnasta syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten liikunnalliseen 

aktivointiin liittyvää hanketta. Lapsi tai nuori, joka on liikunnasta syrjäytymisvaarassa, liik-

kuu terveytensä kannalta riittämättömästi. Tällöin liikkuminen ei täytä liikuntasuositusta tai 

on hyvin yksipuolista. Lapsi tai nuori ei ehkä koe itseään liikunnallisesti päteväksi, minkä 

taustalla voi olla esimerkiksi heikot motoriset taidot, vamma tai arkuus. Huomioitavaa on, 

että monet urheilua harrastavat lapset ja nuoret liikkuvat liikuntasuosituksiin nähden liian 

vähän. Useat hankkeet painottavat ennaltaehkäisyä, jolloin keskitytään liikunnan yleisten 

palvelujen kehittämiseen. (Rajala 2010, 36, 44–45.) 

 

Liikunnan lisääminen on elämäntapamuutos, mikä asettaa hankkeille erityisiä haasteita. Py-

syvään elämäntavanmuutokseen tarvitaan riittävästi aikaa. Hankkeiden toiminta-ajat ovat 

lyhyitä, joten pitkäkestoinen tuki liikunnallisen elämäntavan saavuttamiseksi ei ole usein-

kaan hanketoiminnassa mahdollista. Suurin haaste hanketoiminnassa on kannustaa lapset ja 

nuoret omaehtoiseen liikkumiseen. Liikuntasuositusten mukaista liikuntamäärää eivät kou-

lujen liikuntatunnit ja liikuntaryhmät riitä saavuttamaan. Useiden hankkeiden vaikutuksia ei 

ole juurikaan tutkittu ja niistä on vain vähän tietoa saatavilla. Lisäksi monet hankkeet on 

suunnattu alakouluikäisille lapsille. Yläkouluikäisten aktivointi on vaikeampaa. (Rajala 

2010, 46.) 

 

Omaehtoisen fyysisen aktiivisuuden lisäämiseen vaikuttavat päiväkotien ja koulujen koko-

naisvaltainen liikunnan kehittäminen ja perheiden arkiliikunnan lisääminen. Omaehtoisen 

liikunnan tukemiseen tarvitaan kannustava ympäristö, esimerkiksi lähiliikuntapaikat, päivä-

kotien ja koulujen pihat sekä sisätilat. Tärkeää on , että toiminta on lapselle ja nuorelle in-

nostavaa, mieluista ja yksilölliset tarpeet huomioivaa. Lasten ja nuorten osallistumisen tär-

keys suunnitteluun ja toteutukseen kasvaa mitä vanhemmaksi he kasvavat. (Rajala 2012, 

46.) 
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Seuraavaksi esittelen erilaisia hankkeita ja ohjelmia, joilla on pyritty vaikuttamaan lasten ja 

nuorten fyysiseen aktiivisuuteen. 

 

5.1 Liikkuva koulu 

 

Liikkuva koulu – ohjelman taustalla on vuonna 2009 Matti Vanhasen hallituksen politiikka-

riihen kannanotto lasten ja nuorten liikuntaedellytysten kehittämiseksi. Hallituksen tavoit-

teena oli liikunnan lisääminen koulupäivään ja sen välittömään yhteyteen sekä liikunnallisen 

toimintakulttuurin vakiinnuttaminen suomalaisiin kouluihin. Liikkuva koulu – ohjelmassa 

on mukana alakouluja, yläkouluja sekä yhtenäiskouluja. (Aira ym. 2012, 7.) 

 

Liikkuva koulu – ohjelman pilottivaihe alkoi kouluissa vuonna 2010 syksyllä ja päättyi ke-

väällä 2012. Pilottiaiheessa oli mukana 21 erilaista hanketta ja 45 koulua ympäri Suomea. 

Liikkuva koulu – ohjelman pilottivaiheen hankkeiden toimintamuotoja olivat muun muassa 

teemapäivät, tapahtumat, koulutus, retket ja kerhot. Lisäksi pidettiin välituntiliikuntaa, joka 

piti sisällään esimerkiksi pitkät liikuntavälitunnit ja opettajien ohjaamat välitunnit. Oppitun-

neilla kiinnitettiin huomiota istumisen vähentämiseen muun muassa taukojumpan, jumppa-

pallojen ja liikunnallisten päivänavauksien myötä. Oppilaiden osallistamista korostettiin ja 

pyrittiin tavoittamaan erityisesti vähän liikkuvat oppilaat. Lisäksi koulupihoja uudistettiin ja 

kouluille hankittiin liikuntavälineitä. (Aira ym. 2012, 7, 17, 20.) 

 

Liikkuva koulu – ohjelman alkuperäisenä tavoitteena oli selvittää, miten eri hankkeet toteu-

tuivat kouluissa ja millaisia vaikutuksia hankkeilla oli oppilaiden fyysiseen aktiivisuuteen, 

koulun toimintakulttuuriin ja kouluyhteisöön. Oppilaiden fyysisen aktiivisuuden muuttu-

mista selvitettiin kouluilla kyselyillä ja fyysisen aktiivisuuden objektiivisilla mittauksilla. 

Lisäksi hankkeiden toteutumisen seuraamisessa käytettiin kyselylomakkeita sekä hankevas-

taavien että oppilaiden haastatteluja. Pilottivaiheen seurantajakson aikana, 2010–2012, ky-

selyt ja mittaukset toistettiin samoille oppilasryhmille neljä kertaa. (Aira ym. 2012, 13–16.) 

 

Liikkuva koulu -ohjelman tuloksista kävi ilmi, että vain osa oppilaista täyttää fyysisen aktii-

visuuden minimi suosituksen.  Vaikka vaikutukset oppilaiden mitattuun fyysiseen aktiivi-

suuteen olivat suhteellisen vähäisiä, koettiin liikkuva koulu onnistuneena ja positiivisena 
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hankekokonaisuutena. (Aira ym. 2012, 54.) Likesin teettämässä tuoreimmassa arviointitut-

kimuksessa (2017) kartoitettiin Liikkuva koulu – toiminnan nykytilaa siihen osallistuneiden 

koulujen osalta. Kyselyyn vastasi 141 yläkoulua. Yläkoulujen vastauksista kävi ilmi, että 

suurin osa kouluista koki oppilaiden osallistuvan aktiivisesti koulupäivän aikaiseen liikku-

miseen kohtalaisesti. Lisäksi oppilaiden osallistuminen koulupäivän aikaisen liikkumisen 

suunnitteluun arvioitiin toteutuvan kohtalaisesti. Sen sijaan koko koulun yhteisten liikunnal-

listen tapahtumien suunnittelussa ja järjestämisessä oppilaiden osallistuminen arvioitiin hy-

väksi. (Liikkuva koulu – nykytilan arviointi, 2017.)  

 

Liikkuva koulu toimintaa laajennetaan valtakunnalliseksi ja se on tällä hetkellä osana halli-

tuksen osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeita. Laajentamisen tavoitteena on saada jokai-

nen peruskouluikäinen lapsi ja nuori liikkumaan tunnin päivässä. Vuosina 2016–2018 toteu-

tetaan kärkihankkeen toimenpidettä ”Liikuntaan tunti päivässä laajentamalla Liikkuva koulu 

– hanketta valtakunnalliseksi”. Liikkuva koulu – ohjelmassa oli vuoden 2016 alussa mukana 

jo yli puolet Suomen kouluista ja yli 300 000 oppilasta. (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 

2016.)  

 

5.2 Lasten Liike iltapäivät 

 

Nuori Suomi on ollut vahvasti mukana järjestämässä vuosittain erilaisia valtakunnallisia lii-

kuntatapahtumia kouluille ja luokille. Esimerkiksi Nuoren Suomen järjestämät Liikuntaseik-

kailu ja Vipinää Välkälle, ovat olleet suosittuja koulujen keskuudessa. (Liikkuva koulu – 

hanke, 2012, 10). Uusimpana on vuonna 2017 aloittanut Lasten Liike iltapäivät – koko-

naisuus, josta vastaa Olympiakomitea, johon Nuori Suomi siirtyi vuonna 2013.  Lasten Liike 

iltapäivät – kokonaisuuden tavoitteena on tarjota mahdollisimman monelle lapselle mahdol-

lisuutta osallistua liikunnallisen iltapäiväkerhoon tai iltapäivien harrastustoimintaan. (Olym-

piakomitea www-sivusto, viitattu 9.2.2017.) 

 

Lasten Liike iltapäivät – kokonaisuus pyrkii vastaamaan kerhotoiminnan vähyyteen. Yli 70 

prosenttia alakoululaisista on koulupäivän yhteydessä järjestettävän liikunnallisen iltapäivä-

kerhon ulkopuolella ja noin 2/3:ssa kouluista kerhotoimintaa tai sitä vastaavaa toimintaa ei 

ole lainkaan tarjolla. Lasten Liike iltapäivät – kokonaisuus pyrkii tukemaan jo olemassa ole-

vaa toimintaa ja vahvistamaan sitä uusilla resursseilla ja osaamisella sekä synnyttämään 
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uutta toimintaa yhteistyössä eri tahojen kanssa, lähtien liikkeelle paikallisista tarpeista. 

(Olympiakomitea www-sivusto, viitattu 9.2.2017.) 

 

Syksyllä 2015 Lasten Liike -monilajikerhoa testattiin pilotilla kymmenellä eri paikkakun-

nalla ja viidellä koululla. Kerhoja järjestettiin jokaisella koululla kolmena päivänä viikossa 

tunti kerrallaan. Lähes kaikilla kouluilla tarjottiin oma kerhotunti nuoremmille ja toinen van-

hemmille lapsille. Kerhojen lajit vaihtelivat paikkakuntakohtaisesti, kouluittain ja viikoit-

tain. Jokaisella koululla kerhoja toteutti 4-9 paikallista urheiluseuraa. Lajeista mukana olivat 

muun muassa voimistelu, suunnistus, tennis, lentopallo, judo, pesäpallo, miekkailu, cheer-

leading ja lumilajeja. Toiminnan arvoina olivat monipuolisuus ja lasten matala kynnys lähteä 

mukaan toimintaan ja liikkumaan. Pilotti oli onnistunut kokonaisuus, jonka pohjalta käyn-

nistettiin Lasten Liike iltapäivät lukukaudelle 2017 ja 2018. (Olympiakomitea www-sivusto, 

viitattu 9.2.2017.) 

 

5.3 Seinäjoen yhtenäiskoululla liikutaan 

 

Valtakunnallisten hankkeiden lisäksi monilla kunnilla ja yksitäisillä kouluilla on ollut hank-

keita, joiden tavoitteena on ollut liikunnan lisääminen koulupäivään. Helpointa on aloittaa 

välituntiliikunnasta esimerkiksi hankkimalla liikuntavälineitä, kouluttamalla oppilaita, opet-

tajia ja kouluavustajia välituntiliikunnan ohjaajiksi. Pienilläkin olosuhteisiin ja välineisiin 

tehdyillä satsauksilla on saatu lisää liikettä välitunteihin. (Rajala 2010, 10.) 

 

Koulupäivän liikunnallistamiseen liittyvistä hankkeista suurin osa toteutuu alakouluilla. 

Yleensä yläkoulujen koulupäivän aikaisen liikunnan lisääminen koetaan vaikeammaksi. 

Yksi yläkoululaisten koulupäivän aikaista liikkumista onnistuneesti lisännyt hanke toteutui 

Seinäjoen yhtenäiskoulussa, jossa toteutettiin pihauudistus. Pihauudistuksen myötä välitunti 

liikkuminen monipuolistui. Koulun pihalla on muun muassa mahdollisuus pelata salibandyä, 

koripalloa, lentopalloa ja pingistä sekä kiipeillä kiipeilytelineissä. Välineet ovat saatavilla 

koulun Hobbari-järjestelmän avulla. Hobbarit ovat koulun oppilaita, jotka innostavat muita 

liikkumaan. Lisäksi koululle  on tehty digitaalinen liikuntatila, josta löytyy muun muassa 

tanssipeli oppilaiden käyttöön. Pihauudistus on lisännyt välituntiliikkumista merkittävästi 

sekä vähentänyt yläkoulun negatiivisia ilmiöitä, kuten alkoholin ja tupakkatuotteiden käyt-

töä ilta-aikaan koulun alueella. (Rajala 2010, 11.) 
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5.4  Taisto kuntoilukampanja 

 

Taisto on Nuoren Suomen perustama kuntoilukampanja, joka on tarkoitettu yläkoululaisille.  

Taisto sai alkunsa vuonna 2012 ja on noussut viiden vuoden aikana Suomen suurimmaksi 

nuorten liikuntakampanjaksi. Vuosina 2012–2016 Taistoon on osallistunut jo yli 370 000 

yläkouluikäistä nuorta. Taisto kampanjan tavoitteena on innostaa jokainen oppilas liikkeelle. 

Se keskittyy erityisesti lihaskunnon kehittämiseen. (Olympiakomitea www – sivusto, viitattu 

9.2.2017; Nuori Suomi www-sivusto, viitattu 11.12.2012.) 

 

Taistossa nuoret haastetaan parantamaan omaa ennätystään neljässä lihaskuntohaasteessa, 

joita ovat punnerrus, leuanveto, vatsalankku ja boxi. Jokaiseen lihaskuntoliikkeeseen on va-

littavana helpompi ja haasteellisempi vaihtoehto. Lisäksi haasteisiin annetaan monipuolisia 

harjoitteluvinkkejä erittäin helpoista aina stunt-temppuihin asti. Jokainen oppilas saa harjoi-

tusvihon tulosten kirjaamiseen. Lisäksi vihkosta löytyy vinkkejä liikuntasuorituksiin. Taisto 

koostuu harjoitusjaksosta ja tempauspäivästä sekä huipentuu Taisto School Power -kilpai-

luihin. Harjoitusjaksossa harjoitteleminen tapahtuu liikuntatunneilla, yhdessä kavereiden 

kanssa välitunneilla sekä vapaa-ajalla. Tempauspäivä toteutetaan koululla ja se voi olla vä-

lituntitapahtuma tai koko päivän liikuntapäivä. Se sisältää Taisto radan, leuanveto- ja pun-

nerruspisteen sekä koulun valitsemia muita toimintapisteitä. Samalla voidaan järjestää kou-

lukohtainen karsintakisa Taisto School Power -kilpailuihin. Koulun joukkue osallistuu alue-

kilpailuun, jonka perusteella kahdeksan parasta koulua pääsee loppukilpailuun. Loppukil-

pailu on vapaaehtoinen ja koulu voi halutessaan muodostaa sinne oman joukkueen. (Nuori 

Suomi www-sivusto, viitattu 11.12.2012; Olympiakomitea www – sivusto, viitattu 

9.2.2017.) 

 

Tutkimukseen osallistuneessa koulussa Taisto kampanjaa on toteutettu vuosittain vuodesta 

2012 lähtien. Tutkimusaineisto kerättiin vuonna 2013, jolloin Taisto oli toista vuotta käyn-

nissä. Koulussa Taistoa on toteutettu lähinnä liikuntatuntisin ja omaehtoisesti vapaa-ajalla. 

Koulun liikunnanopettajat ovat asettaneet liikuntatunneille Taistoon kuuluvia haasteliikkeitä 

sekä tavoitteita eri lihaskuntoliikkeisiin, joihin ovat osallistuneet sekä tytöt että pojat. Muu-

toin Taistoon osallistuminen on ollut vapaaehtoista. Tutkimusvuonna koululla toimi apuna 

liikuntaneuvojia, jolloin Taiston lihaskuntoliikkeitä oli mahdollisuus tehdä myös välitunti-

sin. Taisto kampanjan aikana oppilailla on käytössään Taiston treenivihot, joiden täyttämi-

nen ja omien tulosten seuraaminen on ollut oppilaiden omalla vastuulla. Lisäksi koululla on 
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rakennettu Taisto rata, joka on ollut oppilaiden käytössä. Kampanjan aikana. Koululta on 

joka vuosi koottu joukkue ja lähetetty osallistujia aluekilpailuihin, jonka myötä on ollut mah-

dollisuus päästä kilpailemaan Taisto finaaliin.  
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6 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

 

Tutkimuksessa selvitettiin, millaisia vaikutuksia Taisto kampanjalla on 9.-luokkalaisten 

nuorten vapaa-ajan fyysiseen aktiivisuuteen ja koettuun fyysiseen pätevyyteen. Nuorten koe-

tun fyysisen pätevyyden kokemuksia tutkittiin ennen ja jälkeen kampanjan. Lisäksi tarkas-

teltiin fyysisen aktiivisuuden ja koetun fyysisen pätevyyden yhteyksiä toisiinsa sekä nuorten 

kokemuksia Taisto kampanjasta. Koettua fyysistä pätevyyttä tarkasteltiin kuntotekijöiden 

voima, taitavuus, nopeus, ketteryys, kestävyys, rohkeus ja notkeus kautta. Lisäksi selvitettiin 

nuorten kokemuksia fyysisten ominaisuuksien tärkeydestä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 2 Tutkimuksen viitekehys Lintusen (1995) mallia mukaillen. 

 

Tutkimuskysymykset:  

 

1. Millaisia vaikutuksia Taisto kampanjalla on nuorten vapaa-ajan fyysiseen aktiivi-
suuteen? 
 

2. Millaisia vaikutuksia Taisto kampanjalla on nuorten koettuun fyysiseen pätevyy-
teen? 

 
3. Millaisena nuoret kokevat Taisto kampanjan? 

 

LIIKUNTA-AKTIIVISUUS 
- paljon liikkuvat 
- keskivertaisesti liikkuvat 
- vähän liikkuvat 

KOETTU FYYSINEN 
PÄTEVYYS 
- koetut kuntotekijät 

FYYSISTEN OMI-
NAISUUKSIEN TÄR-
KEYS 

TAISTO KAMPANJA 
 

LIIKUNTA
-
-
-

-
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6.1 Tutkimuksen kohderyhmä 

 

Tutkimuksen kohderyhmä koostui yhden oululaisen koulun 9.-luokkalaisista nuorista. Luok-

katason valintaan vaikutti se, että iältään 15–16-vuotiaita voidaan pitää kognitiivisilta val-

miuksiltaan tarpeeksi kypsinä vastaamaan tämänlaiseen kyselytutkimukseen. Lisäksi kysei-

sessä iässä useimmilla nuorilla on jo alkanut murrosikään liittyvä itsenäistyminen ja samalla 

mahdollinen fyysisen aktiivisuuden muutos. Koettua fyysistä pätevyyttä mitattaessa vasta 

12 ikävuodesta lähtien on kognitiivinen kyky analysoida tietyn fyysisen suorituksen taustalla 

olevia tekijöitä kehittynyt ja samalla sekä koettu että todellinen fyysisen pätevyys alkavat 

olla samalla tasolla (Liimatainen 2000, 34).  

 

Tutkimuksen ensimmäiseen vaiheeseen osallistui yhteensä 131 nuorta. Hylättyjä kyselylo-

makkeita oli ensimmäisessä vaiheessa yhteensä neljä kappaletta. Tutkimuksen toiseen vai-

heeseen osallistui yhteensä 83 nuorta, joista hylättyjä kyselylomakkeita oli yhteensä kaksi 

kappaletta. Kyselylomakkeita jouduttiin hylkäämään puuttuvien tietojen takia.  

  

Ensimmäisen vaiheen vastausten perusteella nuorista muodostettiin liikunnan harrastamisen 

määrän perusteella kolme liikunta-aktiivisuusryhmää: paljon liikkuvat, keskivertaisesti liik-

kuvat ja vähän liikkuvat. Paljon liikkuviksi luokiteltiin nuoret, jotka harrastivat liikuntaa 4-

6 kertaa viikossa tai päivittäin. Paljon liikkuviksi lukeutui ensimmäisessä vaiheessa yhteensä 

55 nuorta. Keskivertaisesti liikkuviksi luokiteltiin nuoret, jotka harrastivat liikuntaa 2-3 ker-

taa viikossa. Näitä nuoria oli ensimmäisessä vaiheessa yhteensä 40. Vähän liikkuviksi luo-

kiteltiin nuoret, jotka harrastivat liikuntaa kerran viikossa, harvemmin kuin kerran viikossa, 

harvemmin kuin kerran kuukaudessa sekä ei koskaan. Vähän liikkuviksi lukeutui yhteensä 

32 nuorta.  

 

Tutkimuksen toisessa vaiheessa osallistujamäärä väheni ja koko tutkimuksen kohderyhmä 

pieneni. Ensimmäisen ja toisen vaiheen kyselylomakkeiden vastaavuuksia löytyi paljon liik-

kuvista 33 nuorta, joista tyttöjä oli 16 ja poikia 17. Kohtalaisesti liikkuvia oli yhteensä 25. 

Heistä tyttöjä oli 20 ja poikia 5. Vähän liikkuvia oli 23, joista tyttöjä oli 13 ja poikia 10. Näin 

ollen tutkimuksen kohderyhmän muodostivat 81 nuorta, joista tyttöjä oli 49 ja poikia 32.  
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6.2 Tutkimusaineiston keruu 

 

Tutkimuksen aineisto kerättiin kyselylomakkein kahdessa vaiheessa kevään 2013 aikana. 

Tutkimusluvat hoidettiin rehtorin välityksellä. Ensimmäinen vaihe suoritettiin helmikuussa 

2013, jolloin Taisto -hanke oli juuri alkamassa. Kyselyjen aikataulutuksessa otettiin huomi-

oon se, että fyysinen aktiivisuus ja koettu fyysisen pätevyys olisivat verrattavissa myöhem-

pään kyselyyn ja näin saataisiin tietoa, millaisia vaikutuksia Taistolla on niihin ollut. Ensim-

mäisen vaiheen kyselylomake (liite 1) toimi alkukartoituksena ja liikunta-aktiivisuusryh-

mien jakamisen perusteena.  

 

Tutkimuksen toinen vaihe suoritettiin kyselylomakkein (liite 2) toukokuussa 2013, jolloin 

Taisto kampanjan loppumisesta oli kulunut kaksi kuukautta. Toinen vaihe suoritettiin tar-

koituksella kahden kuukauden päästä Taiston loputtua, jotta saataisiin paremmin näkyville 

mahdolliset muutokset fyysisessä aktiivisuudessa ja koetussa fyysisessä pätevyydessä. Tut-

kimuksen molemmat kyselyt suoritettiin aineenopettajien johdolla ja tutkijan heille antamien 

ohjeiden mukaisesti. Opettajat palauttivat täytetyt kyselylomakkeet niille varattuun laatik-

koon, josta tutkija haki ne sovittuna päivänä. Molempiin kyselylomakkeisiin vastattiin ni-

mellisesti, jotta tulosten vertaileminen oli mahdollista. 

 

6.3 Kyselylomakkeet ja tutkimuksessa käytetyt mittarit 

 

Kyselylomakkeissa käytettiin aiemmista tutkimuksista hyväksi todettuja kysymyksiä, tutki-

jan itse laatimia kysymyksiä sekä valmiita mittareita koetusta fyysisestä pätevyydestä ja fyy-

sisten ominaisuuksien tärkeydestä (Lintunen 1995). Kyselylomakkeet olivat molemmissa 

vaiheissa samanlaisia kysymysten 1-5 osalta. Ensimmäisen vaiheen kyselylomakkeeseen li-

sättiin kolme kysymystä koskemaan Taisto kampanjaa, joista kaksi oli avointa kysymystä. 

Ensimmäisen vaiheen vastausten perusteella, toisen vaiheen kyselylomakkeesta jätettiin 

avoimet kysymykset vähäiseksi, koska niihin ei saatu kattavia ja tutkimuksen kannalta mer-

kittäviä vastauksia.  

 

Molemmissa kyselylomakkeissa kysymyksillä 1 ja 2 selvitettiin henkilöiden taustatietoja; 

sukupuoli ja fyysinen aktiivisuus. Kysymyksellä 3 haluttiin selvittää henkilöiden käsitystä 

omasta kunnostaan. Koettua fyysistä pätevyyttä mitattiin kysymyksellä 4 ja kysymyksellä 
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5 puolestaan fyysisten kunto-ominaisuuksien tärkeyttä. Ensimmäisen vaiheen kyselylomak-

keen kysymyksillä 6, 7 ja 8 haluttiin selvittää oppilailta Taisto kampanjan ennakkokäsityk-

siä.  

 

Toisen vaiheen kyselylomakkeessa toistuivat saman kysymykset fyysisestä aktiivisuudesta, 

koetusta fyysisestä pätevyydestä ja sen tärkeydestä. Lisäksi kyselylomakkeessa selvitettiin 

kysymyksillä 7 ja 8 nuorten kokemusta Taistosta liikuntaan innostajana. Nuorten kokemuk-

sia Taisto kampanjasta selvitettiin kysymyksillä 9, 10, 11 ja 12. Lopuksi vielä kysyttiin nuor-

ten lähitulevaisuuden suunnitelmia liikunnan harrastamista kohtaan. 

 

Koettua fyysistä pätevyyttä mitattiin Lintusen (1995) Perceived Physical Competence Scale 

-mittarilla (liite 1, kysymys 4). Mittarin avulla tutkitaan sitä, millaiseksi nuori arvioi oman 

fyysisen kapasiteettinsä verrattuna muiden saman ikäisten ja samaa sukupuolta edustavien 

fyysisiin ominaisuuksiin. Mittari on osoitettu reliaabeliksi ja validiksi sekä soveltuvaksi 10–

15-vuotiaiden lasten ja nuorten tutkimiseen. Se soveltuu myös pitkäaikaissairaille sekä hen-

kilöille, joilla on jokin vamma.  Koetun fyysisen pätevyyden mittari koostuu kymmenestä 

väittämästä, jotka liittyvät fyysiseen kuntoon, motorisiin taitoihin, fyysiseen ulkomuotoon 

ja psyykkisiin voimavaroihin. Mittarista poistettiin kolme ulkonäköön liittyvää väittämää, 

sillä ne eivät olleet oleellisia tämän tutkimuksen kannalta. Mittarissa väitteet ovat pisteytetty 

5-luokkaisella Osgoodin semanttisen differentiaalin avulla, jossa yksi ilmaisee matalaa tasoa 

ja viisi korkeaa tasoa.  (Lintunen 1995, 38,68.) 

 

 

Esimerkki  

Olen taitava liikunnassa      osaan vähän liikunnassa 

 

 

Koetun fyysisen pätevyyden tutkimiseen käytettiin Lintusen (1995) Perceived Importance 

Scale -mittaria (liite 1, kysymys 5). Se mittaa koetun kunnon ja ulkonäön tärkeyttä ja on 

kehitetty samanaikaisesti Perceived Physical Competence Scale -mittarin kanssa. Koettu tär-

keys-mittari antaa tietoa siitä, kuinka tärkeänä tutkittava pitää omaa koettua kuntoa ja ulko-

näköä. Vastaukset ovat pisteytetty 3-luokkaisella Osgoodin -asteikolla, jossa yksi ilmaisee 

matalaa tärkeyttä ja kolme korkeaa tärkeyttä. (Lintunen 1995, 44.) Myös tästä mittarista 

poistettiin ulkonäköä käsittelevät kysymykset. 
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Nuorten kokemuksia Taisto kampanjasta kysyttiin 5-portaisella Osgoodin asteikolla (liite 2, 

kysymys 9), jossa 1 tarkoittaa täysin samaa mieltä ja 5 täysin eri mieltä. Väittämiä oli yh-

teensä 15, jotka tutkija muotoili itse koskemaan monipuolisesti koko Taisto kampanjaa. 

 

 

Esimerkki. 

 täysin 

samaa 

mieltä 

jokseenkin sa-

maa  

mieltä 

en 

osaa  

sa-

noa 

jokseenkin 

eri 

mieltä 

täysin 

eri 

mieltä 

Taisto kannusti minua liikunnan pa-

riin. 
1 2 3 4 5 

 

 

6.4 Tutkimusaineiston analyysimenetelmät 

 

Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisena eli määrällisenä tutkimuksena. Tutkimuksesta saatuja 

tuloksia analysoitiin käyttämällä SPSS Windows 15.0 tilasto-ohjelmaa. Aineisto tarkastet-

tiin, jotta huomattaisiin mahdolliset syöttövirheet. Tässä vaiheessa tarkkailtiin keskiarvoja 

sekä minimi- ja maksimiarvoja.  

 

Kyselylomakkeessa käytettiin Likertin asteikkoja, joissa 1= samaa mieltä ja 5= eri mieltä 

sekä asteikkoa, jossa 1=hyvin tärkeää ja 3= ei ole tärkeää. Aineiston analysointivaiheessa 

katsoin parhaaksi kääntää kyseisten asteikkojen merkitykset päinvastaisiksi eli 1=eri mieltä 

5=samaa mieltä, jotta tuloksia oli helpompi tulkita. Kyselylomake sisälsi sekä positiivisessa 

että negatiivisessa muodossa olevia kysymyksiä. Näillä haluttiin varmistaa vastaajien joh-

donmukainen vastaaminen. Taulukossa 1 on esitelty tutkimuksessa käytetyt tilastolliset ana-

lyysimenetelmät aihealueittain. 
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TAULUKKO 1 Tutkimuksen tilastolliset analyysimenetelmät ja merkitsevyystasot. 

 

Tutkimusongelma Analyysimenetelmä 
 

Aineiston kuvailu/liikunta-aktiivisuus frekvenssit, ristiintaulukointi 
 

  
  

  
 

Koettu fyysinen pätevyys keskiarvot, varianssianalyysi 
 

  
  

  
 

Taisto kampanja keskiarvot, ristiintaulukointi 
 

  
  

  
 

Lähitulevaisuuden suunnitelmat Frekvenssit, ristiintaulukointi 
 

   
korrelaatio-kertoimen merkitsevyystasot tutkimuksessa 

P<0.05=tilastollisesti melkein merkitsevä (*) 

P<0.01= tilastollisesti merkitsevä (**)  
P<0.001=tilastollisesti erittäin merkitsevä (***) 

 

6.5 Tutkimuksen reliabiliteetti ja validiteetti 

 

Reliabiliteetti tarkoittaa tutkimuksen mittaustulosten toistettavuutta. Se osoittaa sen, että 

mittaustulokset eivät ole sattumanvaraisia. Kvantitatiivisissa tutkimuksissa on paljon erilai-

sia tilastollisia menettelytapoja, joiden avulla mittareiden luotettavuutta voidaan arvioida. 

Luotettavuutta arvioidaan, jotta mahdolliset virheet pystytään välttämään. Validius eli päte-

vyys tarkoittaa mittarin tai tutkimusmenetelmän kykyä mitata juuri sitä, mitä on tarkoituskin 

mitata. (Hirsijärvi ym. 2008, 226). Validiteetista voidaan erottaa sisäinen ja ulkoinen validi-

teetti. Sisäisellä validiteetilla viitataan tutkimuksen sisäiseen logiikkaan ja johdonmukaisuu-

teen. Ulkoinen validiteetti puolestaan tarkoittaa sitä, miten hyvin tutkimuksesta saatuja tu-

loksia voidaan siirtää yhden tutkimuksen yhteydestä toiseen yhteyteen. (Ronkainen ym. 

2011, 130.) 

 

Tämän tutkimuksen luotettavuuteen vaikutti se, että tutkimuksessa käytetyistä mittareista 

koettu fyysinen pätevyys ja koettu tärkeys ovat aikaisemmissa tutkimuksissa todettu reliaa-

beleiksi (Lintunen 1995). Reliaabeleihin mittareihin eivät satunnaisvirheet vaikuta. Satun-

naisvirhe tarkoittaa yksittäisten mittaustulosten epätarkkuutta, joita tutkimuksissa ei voida 
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välttää. Satunnaisvirheet kumoat toinen toisensa, jos tutkittavat ovat valikoituneet tutkimuk-

seen satunnaisesti ja heitä on riittävän paljon. (Ronkainen ym. 2011, 132). Kyselylomak-

keessa käytettiin lisäksi aiemmissa tutkimuksissa hyväksi todettuja kysymyksiä. Tutkimus-

tulosten koontivaiheessa virheet pyrittiin välttämään numeroimalla jokainen kyselylomake. 

Näin tietojen oikeellisuus pystytään tarkistamaan havaintomatriisista. Ennen tulosten analy-

sointia aineisto tarkastettiin SPSS:llä, jonka myötä mahdolliset syöttövirheet saatiin korjat-

tua.  

 

Tutkimuksen onnistumista voidaan tehostaa kysymysten tarkalla suunnittelulla (Hirsjärvi 

ym. 2010, 198). Tämän tutkimuksen luotettavuutta lisää se, että tutkimuksessa käytetyt ky-

selylomakkeet olivat selkeät ja ne sisälsivät suurimmaksi osaksi strukturoituja kysymyksiä. 

Strukturoidut kysymykset tuottavat vastauksia, joiden käsiteltävyys ja analysointi ovat hel-

pompaa, eikä tutkijalle jää tulkintamahdollisuuksia. Strukturoidut kysymykset sallivat vas-

taajien vastata samaan kysymykseen niin, että vastauksia voidaan vertailla. (Hirsjärvi ym. 

2010, 201.) Kyselylomakkeet sisälsivät sekä positiivisessa että negatiivisessa muodossa ole-

via väittämiä sekaisin, joiden avulla selvitettiin tutkittavien johdonmukaista vastaamista. 

 

Tutkimukseen osallistuville tulee antaa riittävästi tietoa tutkimuksen tavoitteesta ja luon-

teesta. Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja se on voimassa koko tutkimuksen 

ajan. (Kuula 2006, 87). Tutkimuksen validiteettia hieman laskee se, että kyselylomakkeita 

ei täytetty tutkijan valvonnassa. Valvonnasta vastasivat opettajat, joille kuitenkin oli annettu 

selkeät ohjeet niiden täyttämiseen ja valvontaan. Mikäli tutkimuksessa käytetään henkilötie-

toja, tulee niiden käsittelyn olla suunniteltua ja asiallisesti perusteltua. Olennaista on määrit-

tää, mitkä henkilötiedot ovat tarpeellisia tutkimuksen toteuttamisessa. (Kuula 2006, 87). Ky-

selylomakkeisiin jouduttiin vastaamaan nimellisesti, jotta vertailu oli mahdollista. Tämä voi 

hieman vaikuttaa laskevasti rehellisten vastausten saantiin, vaikka vastaajille selkeästi kyse-

lylomakkeissa kerrottiin, että nimi tulee vain tutkijan käyttöön eikä sitä julkaista missään. 

Henkilötietoja sisältävää tutkimusaineistoa tulee käsitellä huolellisesti ja laillisesti. Tutkijan 

on huolehdittava, ettei tutkittavien yksityisyyden suoja vaarannu. (Kuula 2006, 87). Kysely-

lomakkeet olivat koko tutkimuksen teon ajan vain tutkijan omassa halussa ja tutkimuksen 

valmistumisen jälkeen ne hävitettiin paperisilppurilla asianmukaisesti. 

 

Tutkimuksen otoskokoon vaikuttaa tulosten tarkkuustavoite. Mitä tarkemmin otoksen avulla 

saatujen tulosten halutaan vastaavan perusjoukon lukuja, sitä suurempi otos on otettava. 
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Otoskokoon vaikuttavat tutkimuksen tavoitteet, kuinka useita tekijöitä on tarkoitus tarkas-

tella samanaikaisesti, miten tarkkoja perusjoukkoja vastaavia tunnuslukuja halutaan saada ja 

miten homogeeninen perusjoukko on tutkittavan asian suhteen. (Hirsjärvi ym. 2010, 180). 

Tutkimuksen ulkoista validiteettia nostaa se, että otoskoko on riittävän suuri (n=81). Tutki-

mustuloksia ei kuitenkaan voida yleistää perusjoukkoon, sillä kohderyhmänä olivat ainoas-

taan yhden paikkakunnan nuoret. Tutkimusta voidaan pitää toistettavana, joka on reliabili-

teetin määritelmä. Tämä edellyttää, että tutkimus toteutetaan samoilla kyselylomakkeilla ja 

samanlaisin tutkimuskäytännöin.  
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7 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

 

Tutkimuksesta saadut tulokset esittelen tutkimusongelmittain lähtien liikkeelle nuorten lii-

kunta-aktiivisuudesta ja edeten kohti nuorten kokemuksia Taisto kampanjasta. Tuloksia 

tarkastelen koko kohderyhmän osalta, liikunta-aktiivisuusryhmittäin sekä vertaillen tulok-

sia ennen ja jälkeen Taisto kampanjan.  

 

7.1 Nuorten liikunta-aktiivisuus  

 

Nuorten liikunta-aktiivisuutta selvitettiin kysymällä liikunnan harrastamisen määrää koulu-

tuntien ulkopuolella. Liikuntaa tuli harrastaa vähintään puoli tuntia kerralla hengästyen ja 

hikoillen. Vastausvaihtoehdot oli luokiteltu siten, että 1= en koskaan, 2= harvemmin kuin 

kerran kuukaudessa, 3= harvemmin kuin kerran viikossa, 4= kerran viikossa, 5= 2-3 kertaa 

viikossa, 6= 4-6 kertaa viikossa ja 7= päivittäin. Tuloksia tarkasteltiin keskiarvojen, prosent-

tiosuuksien ja ristiintaulukoinnin avulla. 

 

Tulosten mukaan pojista suurin osa, 34,4 prosenttia, harrasti liikunta koulun ulkopuolella 4-

6 kertaa viikossa. 2-3 kertaa viikossa liikuntaa harrastavia poikia oli 15,6 prosenttia. Päivit-

täin liikkuvia sekä kerran viikossa liikkuvia poikia oli saman verran, 18,8 prosenttia. Tytöistä 

suurin osa, 40,8 prosenttia harrasti liikuntaa 2-3 kertaa viikossa. 4-6 kertaa liikunta harras-

tavia tyttöjä oli 20,4 prosenttia. Myös tytöistä päivittäin liikuntaa harrastavia sekä kerran 

viikossa liikuntaa harrastavia oli saman verran, 12,2 prosenttia. Kuviossa 3 on havainnollis-

tettu tyttöjen ja poikien liikunnan harrastamisen määrää prosentteina. 
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KUVIO 3 Tyttöjen ja poikien liikunnan harrastamisen määrä.  

 

Liikunnan harrastamisen määrän perusteella nuorista muodostettiin kolme liikunta-aktiivi-

suusryhmää: paljon liikkuvat, keskivertaisesti liikkuvat ja vähän liikkuvat. Paljon liikkuviksi 

luokiteltiin nuoret, jotka harrastivat liikuntaa 4–6 kertaa viikossa ja päivittäin. Tähän ryh-

mään kuului 33 nuorta, joista tyttöjä oli 16 ja poikia 17. Nuoret, jotka harrastivat liikuntaa 

2–3 kertaa viikossa, luokiteltiin keskivertaisesti liikkuviksi. Ryhmään kuului 25 nuorta, 

joista tyttöjä oli 20 ja poikia 5. Vähän liikkuviksi puolestaan luokiteltiin nuoret, jotka har-

rastivat liikuntaa kerran viikossa, harvemmin kuin kerran viikossa sekä harvemmin kuin ker-

ran kuukaudessa. Vähän liikkuviksi lukeutui 23 nuorta, joista tyttöjä oli 13 ja poikia 10.  

 

Liikunta-aktiivisuusryhmien välisiä prosenttiosuuksia tarkasteltaessa käy ilmi, että tytöillä 

ryhmien väliset erot olivat suhteellisen pieniä (kuvio 4). Tytöistä suurimman ryhmän muo-

dostivat keskivertaisesti liikkuvat, joita oli 40,8 %. Poikien liikunta-aktiivisuusryhmiä ver-

tailtaessa tulee ottaa huomioon se, että keskivertaisesti liikkuvien ryhmään kuului vain viisi 

poikaa. Suurimman ryhmän pojista muodostivat paljon liikkuvat, joita oli 53,1 %. Huomiota 

herättävä tulos oli se, että pojista vähän liikkuvien ryhmä, 31,3 %, oli hieman suurempi kuin 

tyttöjen vastaava ryhmä, 26,5 %.  
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KUVIO 4 Liikunta-aktiivisuusryhmien prosenttiosuudet sukupuolittain ja kokonaismääräl-

tään. 

 

Vertailtaessa koulun ulkopuolista liikunta-aktiivisuutta ennen ja jälkeen Taisto kampanjan, 

tuloksellisesti merkittävää oli se, että Taiston kampanjan jälkeen pojista kerran viikossa liik-

kuvien määrä oli laskenut 12,2 prosenttiin. Pojista suurin osa, 31,3 prosenttia, harrasti lii-

kuntaa 2-3 kertaa viikossa, kun ennen Taistoa suurin osa harrasti 4-6 kertaa viikossa. Päivit-

täin liikkuvien poikien määrä oli pysynyt samana, 18,8 prosenttia. Tytöistä suurin osa, 36,7 

prosenttia, harrasti edelleen liikuntaa 2-3 kertaa viikossa. Huomiota herättävää oli se, että 

tytöistä päivittäin liikkuvia oli enää 6,1 prosenttia, kun ennen Taisto kampanjaa heitä oli 

12,2 prosenttia. Kuitenkin 4-6 kertaa viikossa liikkuvia tyttöjä oli Taisto kampanjan jälkeen 

hieman enemmän, 32,7 prosenttia, kuin mitä ennen Taistoa. 

 

7.2 Nuorten kokemukset fyysisestä kunnosta 

 

Nuoria pyydettiin arvioimaan omaa fyysistä kuntoaan strukturoidulla kysymyksellä, jossa 

vastausvaihtoehdot olivat 1= erittäin huono, 2= huono, 3= kohtalainen, 4= hyvä ja 5= erittäin 

hyvä. Liikunta-aktiivisuusryhmien välisiä eroja koetussa kunnossa vertailtiin ristiintaulu-

koinnin, prosenttiosuuksien ja keskiarvojen avulla. 
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Ennen Taisto kampanjan alkua paljon liikkuvista nuorista 72,7 % koki kuntonsa hyväksi. 

Keskivertaisesti liikkuvista 40 % koki kuntonsa kohtalaiseksi ja 52 % hyväksi. Vähän liik-

kuvista suurin osa, 65 % koki kuntonsa kohtalaiseksi. Taisto kampanjan jälkeen tilastollisesti 

merkittäviä muutoksia nuorten koetussa kunnossa ei tapahtunut. Ainoastaan vähän liikku-

villa nuorilla tapahtui pieni muutos kohtalaiseksi oman kuntonsa kokeneiden määrän vähen-

tyessä kahdella nuorella ja hyvä kuntoiseksi kokeneiden määrän kasvaessa kahdella nuorella. 

Kuviosta 5 nähdään liikunta-aktiivisuus ryhmien väliset erot koetussa kunnossa Taisto kam-

panjan jälkeen. 

 

 

 

KUVIO 5 Nuorten kokemukset omasta kunnosta Taisto kampanjan jälkeen. 

 

7.3 Nuorten koettu fyysinen pätevyys  

 

Koettua fyysistä pätevyyttä mitattiin 5-portaisella Osgoodin asteikolla, jossa 1= matala pä-

tevyyden taso ja 5= korkea pätevyyden taso. Tulokset analysoitiin keskiarvojen avulla. Lii-

kunta-aktiivisuuden yhteyttä koettuun fyysiseen pätevyyteen selvitettiin yksisuuntaisen va-

rianssianalyysin avulla ja ryhmien välistä eroa Tukeyn testillä. Fyysisen pätevyyden osa-

alueista: taitavuus, nopeus, notkeus, voimakkuus, kestävyys, ketteryys, rohkeus, muodostet-

tiin summamuuttuja koettu fyysinen pätevyys. 
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Koetun fyysisen pätevyyden keskiarvoksi ennen Taisto kampanjaa tuli 3,59. Keskiarvon pe-

rusteella voidaan todeta, että nuoret kokivat fyysisen pätevyytensä melko korkeaksi. Taisto 

kampanjan jälkeen koetun fyysisen pätevyyden keskiarvo laski hieman, jolloin keskiarvoksi 

muodostui 3,49. Yksittäisistä fyysisen pätevyyden osa-alueista korkeimman keskiarvon sai 

koettu taitavuus liikunnassa (Ka 3,77) ja matalin keskiarvo oli koetulla notkeudella (Ka 

3.16). Taisto kampanjan jälkeen korkeimman keskiarvon sai koetun taitavuuden lisäksi ko-

ettu nopeus. Koettu notkeus sai edelleen matalimman keskiarvon. Liitteessä 3 on esitetty 

koetun fyysisen pätevyyden osa-alueet keskiarvoin ennen ja jälkeen Taisto kampanjan.  

 

Koettu fyysinen pätevyys oli vahvasti yhteydessä nuorten liikunta-aktiivisuuteen. Paljon 

liikkuvien nuorten keskiarvoksi muodostui ennen Taisto kampanjaa 3,97 ja Taisto kampan-

jan jälkeen 3,79. Toiseksi korkein keskiarvo oli keskivertaisesti liikkuvilla, joilla ennen Tais-

toa keskiarvo oli 3,67 ja jälkeen 3,58. Alin keskiarvo oli vähän liikkuvilla 2,97 ja 2,94. Ver-

tailtaessa keskiarvoja ennen ja jälkeen Taisto kampanjan, huomattiin, että paljon liikkuvien 

koettu fyysinen pätevyys oli laskenut eniten ja vähän liikkuvilla muutosta ei juurikaan ollut 

tapahtunut. Yksittäisistä osa-alueista paljon liikkuvilla suurimman keskiarvon sai koettu tai-

tavuus liikunnassa, kun taas keskivertaisesti ja vähän liikkuvilla suurimman arvon sai koettu 

ketteryys. Yksittäisissä osa-alueissa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia Taisto kampanjan 

jälkeen. Liitteessä 4 on esitetty koetun fyysisen pätevyyden osa-alueet liikuntaryhmittäin 

ennen ja jälkeen Taisto kampanjan. 

 

Liikunta-aktiivisuusryhmien välistä koettua fyysistä pätevyyttä tarkasteltaessa ennen Taisto 

kampanjaa vähän liikkuvien arvot poikkesivat tilastollisesti erittäin merkitsevästi keskiver-

taisesti ja paljon liikkuvista (taulukko 2). Keskivertaisesti ja paljon liikkuvien välillä ei huo-

mattu tilastollisesti merkitsevää eroa. Taisto kampanjan jälkeen tilastolliset merkitsevyys 

erot pysyivät samansuuntaisina (taulukko 3). 
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TAULUKKO 2 Koettu fyysinen pätevyys liikunta-aktiivisuusryhmittäin ennen Taisto kam-

panjaa. 

  Keskiarvojen 

erotus 

Std. Er-

rot 

P-arvo 

paljon liikkuvat 

 

keskivertaisesti liikku-

vat 

vähän liikkuvat 

     ,3055 

    1,0051* 

,1433 

,1468 

,090 

,000**

* 

keskivertaisesti liikku-

vat 

paljon liikkuvat 

vähän liikkuvat 

    -,3055 

    ,6996* 

,1433 

,1561 

,090 

,000**

* 

vähän liikkuvat 

 

paljon liikkuvat 

keskivertaisesti liikku-

vat 

    -1,0051* 

    -,6996* 

,1468 

,1561 

,000**

* 

,000**

* 

P<0.001*** = erittäin merkitsevä 

P<0.01** = merkitsevä 

P<0.05* = melkein merkitsevä 

 

 

TAULUKKO 3 Koettu fyysinen pätevyys liikunta-aktiivisuusryhmittäin Taisto kampanjan 

jälkeen. 

 

  Keskiarvojen 

erotus 

Std. Er-

rot 

P-arvo 

paljon liikkuvat 

 

keskivertaisesti liikku-

vat 

vähän liikkuvat 

,2094 

,8481* 

,1585 

,1624 

,388 

,000**

* 

keskivertaisesti liikku-

vat 

paljon liikkuvat 

vähän liikkuvat 

-,2094 

,6388* 

,1585 

,1727 

,388 

,001** 

vähän liikkuvat 

 

paljon liikkuvat 

keskivertaisesti liikku-

vat 

-,8481* 

-,6388* 

,1624 

,1727 

,000**

* 

,001** 

P<0.001*** = erittäin merkitsevä 

P<0.01** = merkitsevä 

P<0.05* = melkein merkitsevä 
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Fyysisen pätevyyden tärkeyttä mitattiin 3-portaisella Osgoodin asteikolla, jossa vastausvaih-

toehdot olivat 1= ei ole tärkeää, 2= jonkin verran tärkeää ja 3= hyvin tärkeää. Nuoren piti 

arvioida sitä, kuinka tärkeäksi hän kokee sen, että on itse fyysisesti pätevä eri osa-alueilla. 

Fyysisen pätevyyden osa-alueista taitavuus, ketteryys, notkeus, kestävyys, nopeus, voimak-

kuus, rohkeus muodostettiin summamuuttuja. Tuloksia analysoitiin keskiarvojen avulla. 

 

Fyysisen pätevyyden tärkeyden keskiarvoksi muodostui ennen Taisto kampanjaa 1,67 ja jäl-

keen 1,75. Huomiota herättävä tulos oli se, että sekä ennen että jälkeen Taisto kampanjan 

tärkeintä fyysinen pätevyys oli vähän liikkuville (Ka 1,94 ja Ka 2,01) ja vähiten tärkeää 

paljon liikkuville (Ka 1,48 ja Ka 1,59).   

 

7.4 Nuorten kokemukset Taisto kampanjasta 

 

Nuorten kokemuksia Taisto kampanjasta mitattiin 5-portaisella Likertin asteikolla, jossa 

vastausvaihtoehdot olivat 1= täysin samaa mieltä 2= jokseenkin samaa mieltä, 3= ei osaa 

sanoa, 4= jokseenkin eri mieltä, 5= täysin eri mieltä. Aineiston analysointivaiheessa asteikko 

tiivistettiin 3-portaiseksi asteikoksi, jotta tulokset tulivat selkeämmin esille. Vastausvaihto-

ehdot olivat 1= samaa mieltä, 2= ei osaa sanoa ja 3= eri mieltä.  Nuorten kokemuksia Taisto 

kampanjasta analysoitiin prosenttiosuuksilla. Liikunta-aktiivisuusryhmien välisiä eroja tut-

kittiin ristiintaulukoinnin avulla. Lisäksi analysoinnissa käytettiin tukena avointen kysymys-

ten vastauksia kyselyn toisesta vaiheesta.  

 

Nuorista 69 prosenttia oli sitä mieltä, ettei Taisto kampanja kannustanut heitä liikunnan pa-

riin. Etenkin paljon liikkuvista yli puolet olivat tätä mieltä. Vähän liikkuvista ja keskivertai-

sesti liikkuvista yhteensä kahdeksan nuorta oli sitä mieltä, että Taisto sai heitä kannustamaan 

liikunnan pariin. Taiston kannustamattomuus näkyi myös avointen kysymysten vastauk-

sissa, paljon liikkuvien kokiessa, että he liikkuivat jo ennestään niin paljon, ettei muutosta 

tapahtunut. Vähän liikkuvien vastauksissa ilmeni kiinnostuksen ja motivaation puutetta 

Taistoa kohtaan. Osa vastanneista koki Taiston liian pitkäveteiseksi ja yhden nuoren mie-

lestä oli turha edes yrittää, kun ei ollut tarpeeksi hyvä siinä. Myönteistä oli nähdä myös po-

sitiivisia vastauksia, sillä Taiston myötä muutama nuori oli alkanut lenkkeillä ja tehdä lihas-

kuntoa enemmän vapaa-ajallaan. 
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Kysyttäessä lihaskunnon paranemista Taisto kampanjan aikana, oli 71,6 prosenttia nuorista 

sitä mieltä, ettei lihaskunto parantunut. Kuitenkin vähän liikkuvien ryhmästä viisi nuorta 

koki saaneensa lihaskuntoa parannettua. Kysyttäessä nuorilta, mikä Taistossa oli parasta, 

nousi jokaisesta liikunta-aktiivisuusryhmästä esiin juuri lihaskuntoliikkeiden tekemisen. Eri-

tyisesti lihasten harjoittaminen ja punnerrukset olivat vähän liikkuvien ja keskivertaisesti 

liikkuvien mielestä parhaimmat asiat. Vähän liikkuvista nuorista esiin nousi itsensä haasta-

minen, kun taas paljon liikkuvista nuorista osa piti kilpailua parhaana. Lihaskuntoliikkeiden 

toteutuksen suhteen paljon liikkuvat ja keskivertaisesti liikkuvat kokivat, että lihaskuntoliik-

keitä oli helppo toteuttaa. Vähän liikkuvista 17,3 prosenttia oli sitä mieltä, että lihaskunto-

liikkeitä oli vaikea toteuttaa ja 34,7 prosenttia kokivat ne helpoiksi. Lähes puolet vähän liik-

kuvista ei osannut sanoa mielipidettään toteutuksen vaikeudesta.  

 

Nuorista lähes puolet, 48,1 prosenttia, oli sitä mieltä, ettei Taisto kampanja kannustanut kil-

pailemaan toisia vastaan. Mielenkiintoista oli nähdä, että paljon liikkuvien ryhmässä vas-

tausprosentit jakaantuivat tasaisesti ja heistä 24,3 prosenttia koki Taiston kannustavan kil-

pailuun toisia vastaan. Aiemmissa tutkimuksissa minäsuuntautuneisuudella, joka tähtää toi-

sen voittamiseen, on todettu olevan heikosti yhteydessä liikunta-aktiivisuuteen  (Laakso ym. 

2007, 58; Liukkonen & Jaakkola 2013, 153–155). Kuitenkin kysyttäessä kilpailua itseään 

vastaan, kokivat vähän liikkuvista 43,5 % ja keskivertaisesti liikkuvista 48 %, ettei Taisto 

kannustanut heitä kilpailemaan itseään vastaan. Paljon liikkuvien vastaukset jakaantuivat 

edelleen tasaisesti. 27,3 % nuorista oli sitä mieltä, että Taisto kannusti heitä kilpailemaan 

itseään vastaan ja 39,3 % nuorista oli eri mieltä.  

 

Taiston kohderyhmän selvittämisessä puolet nuorista oli sitä mieltä, että Taisto sopii kaikille 

yläasteikäisille. Tarkemmin kysyttäessä, onko Taisto tarkoitettu niille, joilla on jo hyvä li-

haskunto, vähän liikkuvista nuorista 26,1 % ja keskivertaisesti liikkuvista 28 % olivat sitä 

mieltä, että Taisto on tarkoitettu niille, joilla on hyvä lihaskunto. Paljon liikkuvista nuorista 

vain 15 prosenttia vastasi olevansa tätä mieltä. Jokaisesta liikunta-aktiivisuusryhmästä noin 

30 prosenttia nuorista ei osannut sanoa.  

 

Yleisesti ottaen nuoret kokivat, etteivät he saaneet Taiston kautta uusia ideoita vapaa-ajan 

liikkumiseen, eikä se innostanut heitä tekemään lihaskuntoliikkeitä vapaa-ajallaan. Kuiten-

kin osa vähän ja keskivertaisesti liikkuvista nuorista koki Taiston treenivihon hyödylliseksi. 

Avointen kysymysten vastauksissa esiin nousi vahvasti ajan puute sekä tiedon ja mainonnan 
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puute Taistoa kohtaan. Nuoret kokivat, ettei heitä kannustettu tarpeeksi osallistumaan Taisto 

kampanjaan, eikä heillä ollut tarpeeksi mahdollisuutta tehdä Taisto liikkeitä liikuntatun-

neilla. Taiston hyväksi puoleksi nousi esiin se, että se voi lisätä halukkuutta liikuntaa koh-

taan ja sen avulla voi asettaa itselle tavoitteita sekä haasteita. Liitteessä 5 on esitelty avointen 

kysymysten vastauksia liikunta-aktiivisuusryhmittäin. Kuviosta 6 nähdään nuorten koke-

muksia Taisto kampanjasta liikunta-aktiivisuusryhmittäin. 
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KUVIO 6 Nuorten kokemuksia Taisto kampanjasta liikunta-aktiivisuusryhmittäin. 
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7.5 Nuorten lähitulevaisuuden suunnitelmat liikunnan harrastamiseen 

 

Kyselyn toisessa vaiheessa kysyttiin nuorten lähitulevaisuuden suunnitelmia liikunnan har-

rastamista kohtaan. Tulevaisuuden suunnitelmia mitattiin yhdeksän eri väittämän avulla, 

joissa vastausvaihtoehdot olivat 1 = en, 2 = ehkä ja 3 = kyllä. Tuloksia analysoitiin prosent-

tiosuuksien ja ristiintaulukoinnin avulla. 

 

Nuorista suurin osa, 74,1 %, aikoi jatkaa liikunnan harrastamista niin kuin tähän asti oli 

harrastanut. Paljon liikkuvista lähes kaikki, 93,9 %, olivat tätä mieltä. Vähän liikkuvista 52,2 

% aikoi jatkaa niin kuin tähän asti ja 47,8 % vastasi ehkä jatkavansa liikunnan harrastamista 

niin kuin tähän asti. Merkille pantavaa oli se, että vähän liikkuvista 43,5 % aikoi harkita 

menevänsä johonkin urheiluseuraan ja yli puolet harkitsi lisäävänsä vapaa-ajan liikunta-ak-

tiivisuuttaan. Huomiota herättävää oli myös se, että jokaisesta liikunta-aktiivisuus ryhmästä 

vähintään 60 prosenttia nuorista aikoo kulkea koulumatkansa pyöräillen tai kävellen. Kuvi-

osta 7 nähdään osiokohtaiset prosenttiosuudet liikunta-aktiivisuusryhmittäin. 
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KUVIO 7 Nuorten lähitulevaisuuden suunnitelmat liikunnan harrastamista kohtaan liikunta-

aktiivisuusryhmittäin. 
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8 POHDINTA 

 

Tutkimukseni tarkoituksena oli kuvata Taisto kampanjan vaikutuksia yhden oululaisen kou-

lun 9.-luokkalaisten nuorten vapaa-ajan fyysiseen aktiivisuuteen ja koettuun fyysiseen päte-

vyyteen. Lisäksi selvitin nuorten kokemuksia Taisto kampanjasta. Jaoin nuoret liikunta-ak-

tiivisuusryhmiin ja tarkastelin ryhmien välisiä eroavaisuuksia edellä mainittuihin tekijöihin. 

 

8.1 Tutkimuksen päätulokset 

 

Tässä tutkimuksessa nuorten vapaa-ajan liikunta-aktiivisuus oli kohtalaisen korkeaa. Tutki-

mus tukee aikaisempia tutkimuksia siinä, että usein nuorten fyysinen aktiivisuus laskee juuri 

yläasteiässä (Husu ym. 2011, 24–26; Inchley ym. 2016, 136–137). Paljon puhuttu dropp-off 

ilmiö eli liikunnan iän mukainen väheneminen ja sen laskuun saaminen on haaste suomalai-

sessa yhteiskunnassa. Useissa tutkimuksissa on todettu poikien olevan tyttöjä fyysisesti ak-

tiivisempia (esim. Aira ym. 2013; Inchley ym. 2016), mikä näkyi myös tässä tutkimuksessa 

tyttöjen matalampana liikunta-aktiivisuutena. Tulosta tukevat myös LIITU-tutkimus (2014) 

ja WHO:n koululaistutkimus (2014 ja 2006). Liikunta-aktiivisuusryhmittäin vertailtaessa oli 

positiivista huomata, että paljon liikkuvien ryhmä oli suurin. Kokonaisuudessaan päivittäin 

liikuntaa harrasti kuitenkin vain noin joka kuudes nuorista. Yläasteikäisenä monen nuoren 

kohdalla tapahtuu liikunta-aktiivisuudessa suuria muutoksia. Tässä iässä nuori herkästi luo-

puu liikunta harrastuksistaan kiinnostuksen kohteiden vaihtuessa tai kavereiden myötä. 

Usein yläasteiässä tapahtuu harrastuksen valinta ja painottuminen, eikä ole enää aikaa ja 

mahdollisuutta harrastaa monipuolisesti. 

 

Tutkimus tuki ja vahvisti käsitystä siitä, että fyysinen aktiivisuus ja koettu fyysinen pätevyys 

ovat vahvasti yhteydessä toisiinsa. Korkeaa fyysistä aktiivisuutta ennustaa se, millaiseksi 

nuori kokee itsensä liikkujana ja kuinka tärkeänä hän pitää liikunnallisia kyvykkyyttään 

(Lintunen 1995, 69; Sarlin 1995, 61; Sonstroem 1997, 21; Hirvensalo ym. 2015, 45). Tässä 

tutkimuksessa nuorten koettu fyysinen pätevyys oli kohtalaisen korkea. Korkea fyysinen ak-

tiivisuus selitti korkeaa fyysistä pätevyyttä ja toisinpäin. Paljon liikkuvien ja vähän liikku-

vien nuorten välillä oli erittäin merkitsevä ero koetussa fyysisessä pätevyydessä. Liikunnan 

harrastaminen ja sen tuomat myönteiset kokemukset parantavat koettua fyysistä pätevyyttä. 
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Tämän vuoksi onkin tärkeää tukea pätevyyden kokemuksia kaikilla lapsilla ja nuorilla. Kor-

kean fyysisen pätevyyden omaava nuori pysyy todennäköisemmin liikunnan parissa läpi 

koko elämän. (Hirvensalo ym. 2015, 40;Lintunen 1995, 68–70.) 

 

Huomiota herättävää tässä tutkimuksessa oli se, että fyysisen pätevyyden tärkeys ei kulkenut 

käsi kädessä fyysisen aktiivisuuden kanssa. Vähiten liikkuvat nuoret kokivat tärkeimmäksi 

sen, että he itse kokivat olevansa liikunnallisilta taidoiltaan tai kunto-ominaisuuksiltaan hy-

viä. Mitä suurempi oli fyysinen aktiivisuus, sitä vähemmän tärkeänä pidettiin omia liikun-

nallisia taitoja ja kunto-ominaisuuksia. Selittävänä tekijänä voidaan pitää sitä, että fyysisesti 

aktiiviset nuoret kokevat jo automaattisesti olevansa hyviä, eivätkä vertaa taitojaan toisiin. 

Yläasteikäinen nuori on haavoittuvainen ja usein vertaa taitojaan toisiinsa. Jos nuori kokee 

itsensä huonoksi, jää usein motivaatio tekemistä kohtaan alhaiseksi. 

 

Vertailtaessa fyysisen aktiivisuuden ja koetun fyysisen pätevyyden muutoksia ennen ja jäl-

keen Taisto kampanjan, ei niissä huomattu juuri erovaisuuksia. Sekä fyysinen aktiivisuus 

että koettu fyysinen pätevyys pysyivät liikunta-aktiivisuusryhmittäin tarkasteltuna lähes 

muuttumattomina. Monien hankkeiden toiminta-ajat ovat lyhyitä, joten pitkäkestoinen tuki 

liikunnallisen elämäntavan saavuttamiseksi ei ole useinkaan hanketoiminnassa mahdollista. 

Suurin haaste hanketoiminnassa on kannustaa lapset ja nuoret omaehtoiseen liikkumiseen. 

(Rajala 2010, 46.) Taisto kampanja itsessään kestää pisimmillään kolme kuukautta, mikä on 

suhteellisen lyhyt aika saada näkyviä muutoksia aikaan. Vaikka tutkimuksen toinen vaihe 

suoritettiin kaksi kuukautta Taiston loputtua, jolloin aikaa ensimmäisestä vaiheesta oli kulu-

nut neljä kuukautta, ei tilastollisesti merkitseviä muutoksia ollut tapahtunut.  

 

Nuorten avoimissa vastauksissa kävi vahvasti ilmi se, että Taisto ei ollut juuri innostanut 

heitä ja osallistuminen suorituksiin oli jäänyt vähäiseksi. Nuoret kyllä tiedostivat Taistosta 

saatavan hyödyn lihaskunnon paranemiselle ja liikunnan määrän lisäämiselle, mutta harvaa 

nuorta se motivoi itse tekoihin. Nähtävissä oli se, että Taisto houkutteli mukaansa enemmän 

paljon liikkuvia kuin vähän ja keskivertaisesti liikkuvia. Erään keskivertaisesti liikkuva 

nuori vastasikin, että ”voisi olla hyvä sellainen toinen sarja, missä olisi helpompia juttuja, 

voisi innostaa huonompi kuntoisia”. Ilahduttavaa oli kuitenkin huomata se, että muutamassa 

vähän ja keskivertaisesti liikkuvassa nuoressa Taisto sai aikaan liikunta-aktiivisuuden kas-

vua ja he kokivat Taiston avulla saaneensa kehitettyä omaa lihaskuntoaan. Taisto kampanjan 

vaikutuksia ei ole tutkittu aikaisemmin, joten vertailukohdetta saamilleni tuloksille ei ole. 
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Nykyään Taisto on Suomen suurin nuorten liikuntatapahtuma, joka kerää pariinsa useita 

kouluja ja nuoria. Tutkimusaineistoni keräämisen aikaan Taisto oli vasta toista vuotta käyn-

nissä, mikä varmasti osittain selittää sitä, miksi se ei vielä juuri näitä tutkimukseen osallis-

tuneita nuoria kannustanut suuresti mukaansa. Vuosien saatossa Taisto on tullut tunnetum-

maksi niin kouluilla kuin valtakunnallisesti. Taiston toteuttaminen on varmasti koulun ar-

jessa muuttunut vuosien aikana. Vaikka tutkimuksen kohderyhmän koululla Taistoa toteu-

tettiin osittain liikuntatunneilla ja välituntisin, nuorten vastauksista kävi ilmi, etteivät he ko-

keneet saaneensa riittävästi tehdä Taistoa koulun liikuntatunneilla, eikä kaikilla ollut tar-

peeksi aikaa sen suorittamiseen. Lisäksi mainonta ja informaatio Taistoa kohtaan oli osittain 

vajavaista. Tutkijana minun olisi ollut hyvä käydä koululla seuraamassa Taiston suoritta-

mista käytännössä. Paikan päälle menemällä olisin saanut konkreettisemman kuvan toteu-

tuksesta.  Ennen Taiston alkua koitin tavoittaa koulun liikunnanopettajaa puhelimen ja säh-

köpostin kautta, jotta olisin etukäteen saanut tietoa toteutuksesta ja liikunnanopettajat olisi-

vat voineet tehostaa Taiston tekemistä tutkimuksen ajan. Tutkimusaineiston keruun jälkeen 

sain kuitenkin koulun liikunnanopettajalta tietoa Taiston toteutumisesta. 

 

8.2 Tutkimusmenetelmien tarkastelu 

 

Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisena, mikä sopii tutkimuksen aihe-alueeseen parhaiten. Ai-

neisto kerättiin strukturoiduin kyselylomakkein, joka osoittautui selkeäksi ja toimivaksi, 

sillä puutteellisia kyselylomakkeita löytyi vain muutama. Tutkimus suoritettiin kahdessa eri 

vaiheessa, jolloin on riski otoskoon vähenemisessä (Hirsjärvi ym. 2010, 195). Näin kävi 

tässä tutkimuksessa, sillä ensimmäisen ja toisen vaiheen vastaavuuksia löytyi lopulta vain 

81 kappaletta. Tutkimuksen ensimmäiseen vaiheeseen osallistui 131 nuorta. Tutkimuksen 

toinen vaihe suoritettiin toukokuussa, jolloin koululla on saattanut olla luokkaretkiä ja tutki-

mukseen vastaaminen oppilailla on jäänyt teettämättä. Kummankaan aineiston keruun ai-

kana en itse ollut keräämässä aineistoa vaan vastuu jäi aineenopettajille. Rehtorille ja opet-

tajille oli kuitenkin annettu selkeät ohjeet ja ajanjakso, jolloin kyselylomakkeet tuli täyttää 

ja olla palautettuna. Tutkimusaineiston keruun toisessa vaiheessa annoin vielä lisäaikaa ky-

selyn suorittamiseen, sillä kyselylomakkeita oli palautunut vain osalta luokista. Mikäli mi-

nulla olisi ollut mahdollisuus itse kiertää luokat ja kerätä aineisto, olisi vastausprosentti ollut 

varmasti korkeampi. Positiivista oli kuitenkin se, että tutkimukseen osallistuneet nuoret ja-

kaantuivat tasaisesti eri liikunta-aktiivisuusryhmiin.  
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Kyselylomakkeet sisälsivät pääasiassa monivalintakysymyksiä ja asteikkoihin perustuvia 

kysymystyyppejä. Näiden hyvä puoli on se, että ne tuottavat vähemmän kirjavia vastauksia, 

minimoivat tulkintavirheet ja mahdollistavat vertailtavuuden nuorten välillä (Hirsjärvi 

ym.2008, 196). Toisen vaiheen kyselylomakkeeseen valittiin tarkoin avoimia kysymyksiä 

sekaan, mitkä selvästi rikastuttivat aineistoa ja sitä kautta sai tarkempaa ja syvällisempää 

tietoa tutkitusta aiheesta. Avointen kysymysten muotoilu onnistui hyvin ja niitä oli sopivassa 

määrin. Mikäli avoimia kysymyksiä on liikaa tai ne ovat liian vaikeita ymmärtää, jää vas-

taaminen niihin puutteelliseksi. Lisäksi avointen kysymysten vastaukset jakaantuivat erin-

omaisesti eri liikunta-aktiivisuusryhmien välillä ja näin ollen jokaisesta ryhmästä sai suh-

teellisen kattavaa tietoa.  

 

Tutkimuksessani käytin paljon valmiita mittareita, jotka ovat aikaisemmissa tutkimuksissa 

todettu luotettaviksi ja hyviksi. Valmiiden mittareiden käyttäminen mahdollisti tulosten luo-

tettavan vertailemisen aikaisempiin tutkimuksiin (Ronkainen ym. 2011, 132). Taisto kam-

panjaa koskevan mielipidettä mittaavan mittarin laadin itse. Väittämät osoittautuivat sel-

keiksi ja ne sisälsivät sekä positiivisessa että negatiivisessa muodossa olevia väittämiä, millä 

varmistettiin johdonmukainen vastaaminen. Lisäksi asteikko oli yhdestä viiteen, jolloin 

omaa mielipidettä on helpompi ilmaista. Kuitenkin ”en osaa sanoa” vastauksia ilmeni koh-

tuullisen paljon, mikä vaikutti tulosten analysoimiseen. Mittarissa käytetyt väittämät olivat 

osaksi sellaisia, ettei niistä voinut suoraa ajatella, onko väite positiivinen vai negatiivinen. 

Tämä vaikutti tulosten analysointiin, koska väittämät korreloivat keskenään sekä positiivi-

sesti että negatiivisesti, eikä muuttujista voitu tehdä yhtä summamuuttujaa. Prosenttiosuuk-

sien kautta vertaileminen onnistui kuitenkin hyvin, jolloin sain tietoa sekä koko aineistosta 

että liikunta-aktiivisuusryhmittäin.   

 

Liikunta-aktiivisuus tulosten vertailtavuus luotettavasti aiempiin tutkimuksiin on vaikeaa, 

sillä yhtä ja samaa kriteeriä liikunta-aktiivisuuden täyttymiseen eri tutkijoiden kesken ei ole 

ollut. Tässä tutkimuksessa tulokset nuorten vapaa-ajan liikunta-aktiivisuudesta osoittautui-

vat suhteellisen samansuuntaiseksi verrattuna moniin aikaisempiin tutkimuksiin. Käyttä-

mäni liikunta-aktiivisuutta mittaava kysymys asettaa vaatimuksia koskien liikunnan tehoa, 

vähintään 30 minuuttia hengästyen ja hikoillen, ja on siitä syystä hyvä. Lisäksi se on yksise-

litteinen ja vastaajien on helppo löytää itseään parhaiten koskeva vaihtoehto. Kuitenkin olisi 

syytä kehittää yhteinen tämän hetkisiin suosituksiin perustuva vapaa-ajan liikunta-aktiivi-
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suutta mittaava mittari, jotta saataisiin vertailukelpoisia tuloksia eri tutkimusten kesken. Mit-

tarin tulisi antaa spesifimpää tietoa nuorten liikunta-aktiivisuudesta ja sen hetkisestä tilan-

teesta. Mielestäni luotettavampaa tietoa liikunta-aktiivisuudesta antaisi suoraan mittaami-

seen perustuvat menetelmät kuin itsearviointiin perustuvat kyselytutkimukset. Lisäksi tämän 

hetkinen lasten ja nuorten fyysisen aktiivisuuden suositus on jo usean vuoden vanha ja sen 

tarkastamisesta sekä päivittämisestä on ollut puhetta eri tutkijoiden keskuudessa.    

 

Sukupuolen osalta tutkimusaineisto oli lukumäärän suhteen suhteellisen tasainen, tyttöjä ol-

lessa 49 ja poikia 32. Liikunta-aktiivisuusryhmittäin jaettaessa keskivertaisesti liikkuvien 

ryhmään kuului 20 tyttöä ja viisi poikaa. Tästä johtuen keskityin tutkimaan nuorten fyysistä 

aktiivisuutta, koettua fyysistä pätevyyttä ja Taisto kampanjan kokemuksia kokonaisvaltai-

sesti sekä keskittyen tutkimiseen liikunta-aktiivisuusryhmittäin. Liikuntakäyttäytymisessä 

on todettu olevan sukupuolten välisiä eroja. Useissa tutkimuksissa poikien on todettu olevan 

tyttöjä fyysisesti aktiivisempia sekä pojilla on todettu olevan korkeampi koettu fyysinen pä-

tevyys kuin tytöillä. (Aira ym. 2013; Bell 2007; Inclhey ym. 2016; Liukkonen ym. 2014.) 

Tutkimuksen tuloksia ei voida yleistää koskemaan koko perusjoukkoa, sillä kyselyyn vastasi 

vain paikkakunnan yhden koulun 9.-luokkalaiset nuoret. Tutkimuksen otanta on yleistettä-

vyyden kannalta liian pieni. Suuremmalla otannalla ja koeryhmän satunnaisotannalla olisi 

mahdollista yleistää tulokset laajemmin. (Hirsjärvi ym. 2010, 180).  Tutkimuksen tuloksia 

voidaan kuitenkin pitää suuntaa antavina. 

 

8.3 Tutkimuksen hyödynnettävyys ja jatkotutkimusaiheita 

 

Tutkimus antaa hyödyllistä tutkimus- ja teoriatietoa liikunnan parissa työskenteleville ihmi-

sille. Koetun fyysisen pätevyyden ymmärtäminen ja merkitys liikunta-aktiivisuutta lisää-

vänä tekijänä on tärkeää ennen kaikkea liikunnanopettajille sekä kaikille lasten ja nuorten 

liikunnan parissa työskenteleville. Minulle itselleni tämä tutkimus antoi sekä lisätietoa että 

tuki aikaisempaa tietoani fyysiseen aktiivisuuteen vaikuttavista tekijöistä. Tutkimuksen suu-

rin anti itselleni oli nähdä, millä tavoin nuoret kokivat Taisto kampanjan ja millaisia vaiku-

tuksia sillä oli heidän fyysiseen aktiivisuuteen ja koettuun fyysiseen pätevyyteen. Vaikka 

tutkimus ei saanut nuorissa juurikaan fyysisen aktiivisuuden tai koetun fyysisen pätevyyden 

muutoksia aikaan, antoi se tietoa Taiston sen hetkisestä tavoitettavuudesta. Täytyy myös 



48 

 

 

muistaa, että joukkoon mahtui muutamia nuoria, joissa Taisto sai aikaan positiivisia muu-

toksia liikunta-aktiivisuudessa ja kannusti heitä liikunnan pariin. Taisto kampanja oli aluksi 

itselleni ihan uusi ja oli mielenkiintoista selvittää, miten nuoret siihen suhtautuvat. Tällä het-

kellä on menossa paljon erilaisia hankkeita, ohjelmia ja kampanjoita, joilla pyritään lisää-

mään lasten ja nuorten fyysistä aktiivisuutta. Osaa niistä on tutkittu jo paljon, esimerkiksi 

liikkuva koulu – ohjelma, mutta Taisto kampanjaa käsittelevää tutkimusta ei vielä löydy. 

Taisto kampanjan on yksi harvoista yläasteikäisille suunnatuista kampanjoista, joten koen 

tärkeäksi myös sen tutkimisen, koska juuri yläasteikäisten nuorten aktivointi liikunnan pariin 

on tarpeellista, mutta haastavaa.  

 

Jatkossa mielenkiintoista olisi tutkia fyysistä aktiivisuutta, koettua fyysistä pätevyyttä ja 

Taisto kampanjaa pelkästään vähän liikkuvien nuorten osalta. Millaisia vaikutuksia esimer-

kiksi liikuntakertojen lisäämisellä Taisto kampanjan kautta olisi nuoren koettuun fyysiseen 

pätevyyteen ja myöhempään liikunta-aktiivisuuteen? Taistosta olisi mahdollista tehdä oma 

interventio, jonka kautta tuloksia voisi tutkia. Lisäantia tutkimukseen antaisi nuorten haas-

tatteleminen. Taistosta olisi hyvä saada kattavaa kuvaa, mikä on sen todellinen kohderyhmä: 

vähän liikkuvat vai paljon liikkuvat. Taisto kampanjan toteuttaminen kouluilla, sen arviointi 

ja kehittäminen ovat myös tutkimuksen arvoista. 
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LIITE 1 Kyselylomake, ensimmäinen vaihe 

KYSELYLOMAKE 

  
Nimesi tulee vain tutkijan käyttöön ja sitä ei tulla julkaisemaan missään. 
 
Vastaa kaikkiin kysymyksiin annettujen ohjeiden mukaan.  
 
Vastaa kysymyksiin ympyröimällä sinulle sopivin vaihtoehto. Ympyröi jokaisesta kysymyk-
sestä vain yksi vaihtoehto. 
 
Nimi _____________________________________ Luokka ________ 

 
1. Sukupuoli: 

1  tyttö 

 2  poika 

 
2. Kuinka usein harrastat liikuntaa koulutuntien ulkopuolella hengästyen ja hikoillen 
vähintään puoli tuntia kerralla? 
 
 1  en koskaan 

 2  harvemmin kuin kerran kuukaudessa 

 3  harvemmin kuin kerran viikossa 

 4  kerran viikossa 

 5  2 – 3 kertaa viikossa 

 6  4 – 6 kertaa viikossa 

 7  päivittäin 

 

3. Mitä mieltä olet fyysisestä kunnostasi?  
 

1  erittäin huono 

 2  huono 

 3  kohtalainen 

 4  hyvä 

 5  erittäin hyvä 

 



 

 

 
4. Vertaa itseäsi muihin ikäisiisi tyttöihin (jos olet tyttö) tai muihin ikäisiisi poikiin (jos 
olet poika). Valitse asteikolta kohta, joka parhaiten kuvaa sinua. Esimerkiksi jos olet 
enemmän vaaleatukkainen kuin tummatukkainen laita rasti kuten esimerkissä: 

 Olen … 
 vaaleatukkainen 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
tummatukkainen 

        
        

1. taitava liikunnassa      osaan vähän liikunnassa 

2. kömpelö      ketterä 

3. notkea      jäykkä 

4. kestävä liikunnassa      väsyn helposti liikunnassa 

5. nopea      hidas 

6. heikko      voimakas 

7. rohkea      arka 

        

 
5. Miten tärkeää sinusta on se, että sinä itse olet: 
(Ympyröi sinuun sopivin vaihtoehto) 
 

  Hyvin 
tärkeää 

Jonkin 
verran 
tärkeää 

Ei ole 
tärkeää 

     
1. Taitava liikunnassa 1 2 3 

2. Ketterä 1 2 3 

3. Notkea 1 2 3 

4. Kestävä 1 2 3 

5. Nopea 1 2 3 

6. 

7. 

Voimakas 

Rohkea 

1 

1 

2 

      2 

3 

3 

     

 
6. Lisäsikö viime vuotinen Taisto liikunta-aktiivisuuttasi vapaa-ajalla? 
 
 1 paljon 

 2 jonkin verran 

 3 vähän 

 4 ei ollenkaan 

 5 en osaa sanoa 

 
  



 

 

 

7. Oletko asettanut itsellesi tavoitteeksi parantaa viime vuoden Taisto tuloksiasi? 
 
 

1 kyllä  

2 en  

 

Perustele miksi olet / miksi et ole. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

8. Mistä erityisesti pidät ja et pidä Taisto kampanjassa? Perustele vastauksesi. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Kiitos vastauksistasi! 

 

  



 

 

  

LIITE 2 Kyselylomake, toinen vaihe 

KYSELYLOMAKE 

  
Nimesi tulee vain tutkijan käyttöön ja sitä ei tulla julkaisemaan missään. 
 
Vastaa kaikkiin kysymyksiin annettujen ohjeiden mukaan.  
 
Vastaa kysymyksiin ympyröimällä sinulle sopivin vaihtoehto. Ympyröi jokaisesta kysymyksestä vain 
yksi vaihtoehto. 
 
Nimi _____________________________________ Luokka ________ 

 
1. Sukupuoli: 

1  tyttö 

 2  poika 

 
2. Kuinka usein harrastat liikuntaa koulutuntien ulkopuolella hengästyen ja hikoillen vähintään 
puoli tuntia kerralla? 
 
 1  en koskaan 

 2  harvemmin kuin kerran kuukaudessa 

 3  harvemmin kuin kerran viikossa 

 4  kerran viikossa 

 5  2 – 3 kertaa viikossa 

 6  4 – 6 kertaa viikossa 

 7  päivittäin 

 

3. Mieti seitsemää edellistä päivää. Kuinka monena päivänä olet harrastanut vapaa-ajallasi 
liikuntaa vähintään 60 minuuttia päivässä? 
 
0 1 2 3 4 5 6 7 
päivänä 
 
 
4. Mitä mieltä olet fyysisestä kunnostasi?  
 

1  erittäin huono 

 2  huono 

 3  kohtalainen 

 4  hyvä 

 5  erittäin hyvä 

  



 

 

 

5. Vertaa itseäsi muihin ikäisiisi tyttöihin (jos olet tyttö) tai muihin ikäisiisi poikiin (jos olet 
poika). Valitse asteikolta kohta, joka parhaiten kuvaa sinua. Esimerkiksi jos olet enemmän vaa-
leatukkainen kuin tummatukkainen laita rasti kuten esimerkissä: 

 Olen … 
 vaaleatukkainen 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
tummatukkainen 

        
        

1. taitava liikunnassa      osaan vähän liikunnassa 

2. kömpelö      ketterä 

3. notkea      jäykkä 

4. kestävä liikunnassa      väsyn helposti liikunnassa 

5. nopea      hidas 

6. heikko      voimakas 

7. rohkea      arka 

        

6. Miten tärkeää sinusta on se, että sinä itse olet: 
(Ympyröi sinuun sopivin vaihtoehto) 

  Hyvin 
tärkeää 

Jonkin 
verran 
tärkeää 

Ei ole 
tärkeää 

     
1. Taitava liikunnassa 1 2 3 

2. Ketterä 1 2 3 

3. Notkea 1 2 3 

4. Kestävä 1 2 3 

5. Nopea 1 2 3 

6. 

7. 

Voimakas 

Rohkea 

1 

1 

2 

      2 

3 

3 

 
7. Koulullanne oli Nuoren Suomen Taisto kuntoilukampanja. Saiko Taisto sinut innostumaan 
liikunnasta? 
 

1 Kyllä sai, miten? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2 Ei saanut, miksei? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
 

 



 

 

  

8. Harrastitko mielestäsi Taisto kampanjan aikana enemmän liikuntaa vapaa-ajallasi kuin 

yleensä harrastat? 

 
1 kyllä 

2 en 

3 en osaa sanoa 

 

9. Ympyröi jokaisesta väittämästä yksi itseesi sopivin vaihtoehto.  
 

  täysin 
sa-

maa 
mieltä 

jokseenkin sa-
maa mieltä 

en 
osaa 

sanoa 

jokseen-
kin eri 
mieltä 

täysin 
eri 

mieltä 

1. Taisto kannusti minua liikunnan pariin 1 2 3 4 5 

2. Olen saanut Taiston avulla parannettua 
lihaskuntoani 1 2 3 4 5 

3. Taisto ei kiinnostanut minua 1 2 3 4 5 

4. Taiston lihaskuntoliikkeitä oli vaikea to-
teuttaa 1 2 3 4 5 

5. Taisto kannusti kilpailemaan toisia vas-
taan 1 2 3 4 5 

6. Taisto innosti minua tekemään lihas-
kuntoliikkeitä vapaa-ajallakin 1 2 3 4 5 

7. Taiston lihaskuntoliikkeet olivat liian 
vaikeita 1 2 3 4 5 

8. Sain Taiston avulla uusia ideoita va-
paa-ajan liikkumiseeni 1 2 3 4 5 

9. Taisto on tarkoitettu niille, joilla on jo 
hyvä lihaskunto 1 2 3 4 5 

10. Taiston lihaskuntoliikkeet olivat liian pe-
rinteisiä 1 2 3 4 5 

11. En osannut tehdä Taiston lihaskunto-
liikkeitä 1 2 3 4 5 

12. Taisto kannusti minua kilpailemaan it-
senäni vastaan parantamalla suorituk-
siani 1 2 3 4 5 

13. Taiston treenivihko on hyödyllinen 1 2 3 4 5 

14. Taisto sopii kaikille yläasteikäisille 1 2 3 4 5 

15. Jatkan Taiston lihaskuntoliikkeiden te-
kemistä vapaa-ajalla 1 2 3 4 5 



 

 

10. Mikä Taistossa oli parasta? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

11. Mitä Taistosta puuttui? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

12. Millä tavalla muuttaisit Taistoa? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

13. Lähitulevaisuuden suunnitelmani. 1 = en, 2 = ehkä, 3 = kyllä 

 

1. Jatkan liikunnan harrastamista samaan malliin kuin ennen 1 2 3 

2. Menen johonkin urheiluseuraan   1 2 3 

3. Lisään vapaa-ajan liikuntaani   1 2 3 

4. Lisään lihaskuntoharjoittelua   1 2 3 

5. Pyöräilen/kävelen esimerkiksi koulumatkat  1 2 3 

6. Aloitan harrastaan yksin jotain uutta lajia  1 2 3 

7. Aloitan harrastaan kavereiden kanssa jotain uutta lajia 1 2 3 

8. En mitään    1 2 3 

9. Muuta, mitä? ________________________________ 1 2 3 

 

 

Kiitos vastauksistasi



 

 

LIITE 3 Nuorten koettu fyysinen pätevyys osa-alueittain. 

 

 

Koettu fyysinen pätevyys osa-alueittain ennen Taisto kampanjaa. 

 

 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

taitava 81 1 5 3,77 1,003 

ketterä 81 1 5 3,72 ,884 

notkea 81 1 5 3,16 1,134 

kestävä 81 1 5 3,58 ,960 

nopea 81 1 5 3,67 ,894 

voimakas 81 2 5 3,59 ,787 

rohkea 81 1 5 3,68 ,906 

Valid N (listwise) 81     

 

 

Nuorten koettu fyysinen pätevyys osa-alueittain Taisto kampanjan jälkeen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

taitava 81 1 5 3,62 ,982 

ketterä 81 1 5 3,57 ,907 

notkea 81 1 5 3,06 1,111 

kestävä 81 1 5 3,46 ,923 

nopea 81 1 5 3,62 ,830 

voimakas 81 1 5 3,48 ,923 

rohkea 81 1 5 3,60 1,008 

Valid N (listwise) 81     



 

 

LIITE 4 Liikunta-aktiivisuusryhmien väliset erot koetussa fyysisessä pätevyydessä osa-alu-

eittain ennen ja jälkeen Taisto kampanjan. 

 

 

Osa-alue Liikunta-aktiivisuus     N                Ka                        Ka 

                    (ennen)              (jälkeen)        

Olen taitava liikun-

nassa 

paljon liikkuvat 

keskivertaisesti liikkuvat 

vähän liikkuvat 

   33                4,39                     3,62 

   25                3,80                     4,18 

   23                2,83                     2,87 

Olen ketterä paljon liikkuvat 

keskivertaisesti liikkuvat 

vähän liikkuvat 

   33                4,00                     3,57 

   25                3,84                     3,79 

   23                3,17                     3,13 

Olen notkea paljon liikkuvat 

keskivertaisesti liikkuvat 

vähän liikkuvat 

   33                3,21                     3,06 

   25                3,36                     3,03 

   23                2,87                     2,65 

Olen kestävä liikun-

nassa 

paljon liikkuvat 

keskivertaisesti liikkuvat 

vähän liikkuvat 

   33                4,18                     3,46 

   25                3,56                     4,03 

   23                2,74                     2,83 

Olen nopea paljon liikkuvat 

keskivertaisesti liikkuvat 

vähän liikkuvat 

   33                4,03                     3,62    

   25                3,68                     4,00 

   23                3,13                     3,09 

Olen voimakas paljon liikkuvat 

keskivertaisesti liikkuvat 

vähän liikkuvat 

   33                4,03                     3,48 

   25                3,68                     3,67 

   23                3,13                     3,04 

Olen rohkea paljon liikkuvat 

keskivertaisesti liikkuvat 

vähän liikkuvat 

   33                4,03                     3,60 

   25                3,76                     3,85 

   23                3,09                     3,00 

 

 

 

 



 

 

LIITE 5 Avointen kysymysten vastauksia liikunta-aktiivisuusryhmittäin 

 

Oletko asettanut tavoitteeksi parantaa viime vuoden Taisto tuloksiasi?  

 

- Vähän liikkuvat: 

 

- en, ei kiinnostanut 

- en, en muista viime vuotisia tuloksia 

- kyllä, olisi hyvä olla paremmassa kunnossa 

- kyllä, olen huomannut että kuntoni on alkanut heikkenemään huomatta-

vasti 

- kyllä, on mukava nähdä omaa kehittymistä 

 

- Keskivertaisesti liikkuvat: 

 

- kyllä, haluan liikkua enemmän 

- kyllä, edelliset tulokset oli niin huonoja 

 

 

Mistä erityisesti pidät/et pidä Taisto kampanjassa? 

 

- Vähän liikkuvat: 

 

- vihko oli hyvä, sillä se auttaa alkuun pääsemisessä 

- hyvää oli se, että siinä oli julkkiksia mukana 

- hyvä, jos on kiinnostunut siitä ja saa itselleen tavoitteita 

 

- Keskivertaisesti liikkuvat: 

 

- parempi niille, joilla on hyvä kunto 

- moniin liikkeisiin tarvitaan apuvälineitä, joita en omista 

- pidän siitä, että se voi lisätä halukkuutta liikkumiseen 

- pidän haasteista, joita Taisto tarjoaa 

 

- Paljon liikkuvat: 

 

- saa joitakin liikkumaan enemmän, mutta jos sitä kontrolloitas selkeämmin 

niitä tekis useampi 

- pidän siitä, että siinä kilpaillaan paremmuudesta 

 

 

Saiko Taisto sinut innostumaan liikunnasta? 

 

- Vähän liikkuvat: 

 

- ei, koska ei kiinnosta 

- ei, koska mielestäni se oli hyvin pitkäveteistä 

- ei, kampanja ei ollut hirveän näkyvä 

- ei, turha edes yrittää kun en ole tarpeeksi hyvä



 

 

 

- kyllä, aloin lenkkeillä ja tehdä lihaskuntoa enemmän vapaa-ajalla 

- kyllä, olen harrastanut liikuntaa enemmän 

 

 

Keskivertaisesti liikkuvat: 

  

- kyllä, siellä oli kivoja juttuja 

 

Paljon liikkuvat: 

 

- ei, liikun jo ennestään niin paljon 

- kyllä, innostuin vetämään leukoja 

 

 

Mikä Taistossa oli parasta? 

 

Vähän liikkuvat: 

 

- itsensä haastaminen 

- erilaiset lihaskuntoliikkeet 

 

Keskivertaisesti liikkuvat: 

 

- helpot jutut taistoradassa 

- sai reenata lihaksia 

 

Paljon liikkuvat: 

 

- kilpailu 

- punnerrukset 

- ei me tehty sitä oikeastaan olleenkaan, mut pidin ketteryysradasta 

 

Mitä Taistosta puuttui? 

 

Vähän liikkuvat: 

 

- kaikilla ei ollut aikaa tehdä sitä 

- liikkeitä saisi olla vähä enemmän 

- tanssia ja monipuolisuutta lajeihin 

 

Keskivertaisesti liikkuvat: 

 

- informaation puute 

 

Paljon liikkuvat: 

 

- kaikilla ei ollut aikaa tehdä taistoa, sillä sitä ei tehty esim. liikuntatun-

neilla 



 

 

Millä tavalla muuttaisit taistoa? 

 

Vähän liikkuvat: 

 

- poistaisin sen kokonaan 

- oppilaita voisi kannustaa enemmän osallistumaan 

- tekisin sitä liikuntatunneilla 

 

Keskivertaisesti liikkuvat: 

 

- ehkä semmoinen ”toinen” sarja, missä olisi helpompia juttuja, voisi in-

nostaa huonompi kuntoisia 

 

Paljon liikkuvat: 

 

- enemmän Taisto liikuntatunteja 

- tekisin liikuntatunneilla 

 

 

 


