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Tiivistelmä 

Useiden tutkimuksien perusteella on todettu, että liikunta ja terveelliset elämäntavat ovat 

suuressa roolissa ihmisen perusterveyden kannalta tarkasteltuna. Liikunnan avulla sairauksien 

puhkeamista voidaan jopa ehkäistä. Kuntosaliharjoittelun on tutkimuksien mukaan todettu 

olevan hyödyllinen ja tehokas liikuntamuoto ja se soveltuu kaikille. Terveellinen ruokavalio, 

liikunta ja riittävä lepo luovat yhdessä raamit hyville ja terveellisille elämäntavoille. 

Tarkka ruokavalion noudattaminen ja kuntosaliharjoittelu voivat muuttaa ihmisen 

elämäntapoja rajusti, ja harrastelusta voikin pian tulla kilpaurheilua. Tällöin esille nousee 

käsite: ”fitness”. Fitness-urheilu on kasvattanut suosiotaan jo useamman vuoden ajan ja 

fitness-urheilijoiden määrä kasvaa koko ajan. Kilpaurheilu tarkoittaa kurinalaisen 

elämäntavan toteuttamista ja elämäntapa on osa urheilijaa joka ikinen päivä. 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan fitness-urheilijoiden elämäntavan toteuttamisesta 

koulumaailmassa. Tutkimuksessa on selvitetty, miten fitness-urheilijat kokevat onnistuvansa 

yhdistämään koulumaailman ja kilpaurheilun, ja millaisia ennakkoluuloja he ovat kohdanneet. 

Kriteerinä tutkimukseen osallistumiseksi on asetettu seuraavat ehdot: henkilön on oltava joko 

opiskelijana tai opettajana koulumaailmassa sekä hänen on oltava koulutetun valmentajan 

valmennuksessa. 

Tämän empiirisen tutkimuksen aineistonkeruumenetelmänä on käytetty kirjoitelmia. 

Kirjoitelmat ovat fitness-urheilijoiden (n=8) kirjoittamia, joissa he kuvaavat kokemuksiaan 

kilpaurheilun ja koulumaailman kohtaamisesta. Kyseessä on laadullinen tutkimus, jonka 

tutkimusmenetelmänä on käytetty fenomenografista tutkimusotetta. Aineiston 

analyysimenetelmänä on käytetty sisällön analyysiä. 

Tutkimustuloksien perusteella voidaan todeta, että fitness-urheilijat kokevat elämäntavan ja 

koulumaailman yhteensovittamisen helpoksi. Ratkaisuna on omien eväiden kuljettaminen 

mukaan kouluun, näin fitness-urheilija pystyy noudattamaan valmentajansa laatimaa 

ruokavaliota. 

Ennakkoluulojakin urheilijat ovat kohdanneet, mutta kokevat niiden johtuvan 

epätietoisuudesta lajia kohtaan, eivätkä pidä niitä negatiivisina. 

Tutkimuksen toteutuksessa on huolehdittu eettisyyden hyvästä toteutumisesta. 

Tutkimusaineistoa on käsitelty kunnioituksella ja tutkittavien identiteetti on ehdottomasti 

säilytetty. Tutkimukselle olisi mahdollista tehdä jatkotutkimuksia suuremmalla otannalla ja 

käyttää kenties haastattelua aineistonkeruumenetelmänä. 

Avainsanat: fenomenografia, fitness, fitness-urheilija, empiirinen tutkimus, terveellinen 

elämäntapa  
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1 JOHDANTO 

Terveellinen elämäntapa on huolenpitoa omasta mielestään ja kehostaan. Peruselementit 

terveellisille elämäntavoille ovat terveellinen ravinto, riittävä uni, liikunta ja itselleen 

mielekkään tekemisen löytäminen. Terveelliset elämäntavat nuori oppii kotioloistaan, 

huoltajiltaan. Jos huoltajat panostavat kotona laadukkaaseen ravintoon ja liikuntaan, on 

nuorella helpompi noudattaa jo opittuja tapoja myöhemmin elämässään. Liikunnallisuus saa 

myös todennäköisemmin jatkoa aikuisiällä, vaikka liikuntalaji ei pysyisikään samana 

(Nuorten elämä. 23.8.2017.). 

Nuorten ja ikääntyvien ikäryhmissä kuntosaliharjoittelu on nostanut kovasti suosiotaan. 

Nuorten kohdalla tämän suosion myötä hyötyä voidaan saada itsetunnon kohotuksessa, oman 

kehonsa tuntemisessa ja minäkuvan luomisessa (Aalto, Seppänen, Lindberg, Rinta 2014, 63.). 

Ikääntyneillä kuntosaliharjoittelun tuomia positiivisia vaikutuksia on hyvinkin paljon. Niihin 

kuuluvat muun muassa toimintakyvyn, lihas- ja luumassan sekä voiman ja tasapainon 

säilyminen. Säännöllisesti ja aktiivisesti kuntosaliharjoittelua tehnyt ihminen voi elää omin 

avuin huomattavasti pidempään kuin ikätoverinsa (Aalto, Seppänen, Lindberg, Rinta 2014, 

63.). 

Vaikka urheilu ja terveelliset elämäntavat eivät takaa pitkää elämää, niiden avulla voi 

kuitenkin ehkäistä monia sairauksia. Moni harrastaja on kuntosaliharjoittelunsa aloitettua 

pystynyt vaikuttamaan terveydentilaansa positiivisesti. Voimassa olevien liikuntasuositusten 

mukaan liikunnan osuudesta noin 70% tulisi olla aerobista ja loput 30% anaerobista. 

Aerobisella liikunnalla tarkoitetaan joko juoksua tai esimerkiksi reipasta kävelyä. 

Anaerobinen liikunta koostuu joko kuntosalilaitteilla tehtävästä harjoittelusta tai vapaiden 

painojen käytöstä harjoittelussa (Paulow 2016, 10.). 

Urheilijan ruokailurytmi ja ravinnon sisältö arkena on kuitenkin tärkein asia kehityksen 

kannalta ja niillä on suurin merkitys kehityksen toteutumiselle. Harjoittelua edeltävä ja sen 

jälkeinen ateriointi ei yksistään riitä tukemaan lihaskasvun kehitystä. Kehitykselle olennaista 

on, että ravinnonlaatu on koko ajan hyvä ja kaikki vaikuttaa kaikkeen. Ruokailujen on oltava 

laadukkaita koko ajan ja ateriarytmin pysyttävä tasaisena pitkälläkin aikavälillä (Aalto 2014, 

298.). Kuntosaliharjoitteluun verraten ravitsemuksen merkitys on kehityksen ja palautumisen 
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kannalta lähes samanveroinen. Moni urheilija panostaa enemmän aterioihin, jotka ovat 

urheilusuorituksen ympärillä, eli ennen ja jälkeen harjoittelun. Näiden aterioiden 

tarkoituksena on valmistautua suoritukseen ja käynnistää kehon palautuminen. 

Kuntosaliharjoittelun edettyä pidemmälle ja sen muututtua kokonaisvaltaisemmaksi 

elämäntavaksi voidaan alkaa puhua fitneksestä. Teoreettisessa viitekehyksessä kolmantena 

lukuna syvennytään fitness-urheiluun. Mitä fitness-urheilu tarkemmin on ja mitä se 

urheilijalta vaatii? Oman elementtinsä fitness-urheiluun tuo media, joka ei ole tuonut 

pelkästään positiivisia otsikoita lajin urheilijoista. Fitness-urheilija tiedostaa, että median 

tuoman julkisuuden mukana ennakko-oletuksia lajin urheilijoihin kohdistuu varmasti, eivätkä 

ne välttämättä ole pelkästään positiivisia. Tällaisia uutisia on ollut esimerkiksi Iltalehdessä. 

Jo 1990- luvun alussa fitness-lajit ovat nostaneet valtavasti suosiotaan Suomessa. Tästä kertoo 

lunastettujen kilpailijalisenssien määrä, joka vuonna 2013 oli n. 300kpl ja vuonna 2014 

lisenssejä lunastettiin n. 500kpl. Bikini fitness kerää lajeista eniten median huomiota ja se on 

yleistynyt Suomessa muutamia vuosia aiemmin. Monet lehdet, sosiaalinen media ja blogit 

tarjoavat materiaalia bikini fitneksestä sekä fitness-lajeista yleensä (Kotkansalo 2014, 10.) 

Fitness lajien kasvanut valtavasti ja tämä kulkee käsi kädessä fitness lajien kasvaneen suosion 

mukana. Uutisoinnilla pyritään hakemaan niin mediaseksikkäitä kuin vahvoja ja kiinnostavia 

näkökulmia lajin parista. Kaikki median esille tuoma uutisointi lajista ei valitettavasti ole ollut 

ainoastaan positiivista (Alander 2017, 80.). 

Fitness lajit saavat mediassa myös negatiivista huomiota, ja näissä otsikoissa ei fonttikokoa 

säästellä. Esimerkiksi MTV on julkaissut tekstin, jossa urheilija on lopettanut kilpailemisen ja 

kertoo, että terveysongelmia on paljon, mutta niistä ei vain puhuta. Artikkelissa 

urheilulääketieteen säätiön ylilääkäri Heikki Tikkanen kuitenkin kumoaa väitteet vankoin 

perustein: 

”–Nämä ovat onneksi palautuvia ongelmia. Haitallisimmat niistä voivat tapahtua kasvuiässä, jos 

luusto ei ehdi kovettua riittävästi niukalla ravinnolla. Aikuisiässä ne on yleensä ohimeneviä 

asioita ja asiat palautuvat normaaliksi, ainakin yleensä.” (Kettunen 2013, 22.6.2017.). 

Kehon toimintojen lisäksi paljon on puhuttu myös henkisestä hyvinvoinnista ja jaksamisesta. 

Käsitys omasta terveellisestä kehosta kilpailukauden ulkopuolella hämärtyy kilpailujen 
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jälkeen. Lisäksi lajin uudet harrastajat eivät hahmota lajin vaativuutta ja sellaiset yksilöt, joilla 

ei ole ennestään mitään urheilutaustaa ovat erittäin alttiita ongelmille. 

”–Kun keho muuttuu kilpailun jälkeen, ei ymmärretä sitä, että se on se kilpailu ja normaali 

elämä on eri, Yrjölä sanoo.”. ”–Se on kilpaurheilua, siihen pitää olla valmis. Se pitää tiedostaa, 

ettei laji sovi kaikille, ja itse asiassa hyvin harvoille sopii rajoittava dieetti, Yrjölä painottaa.” 

(Kettunen 2013, 22.6.2017.). 

Fitness lajina vaatii terveellisiä elämäntapoja, sporttisuutta ja urheilullisuutta. Kilpaileminen 

on vain pieni murto-osa fitness-urheilijan kovaa harjoittelua. Fitness-lajien menestyneimmät 

urheilijat tekevät lukuisia kuukausia ja vuosia töitä fysiikkansa eteen, jotta se olisi 

lajikriteereitä vastaava. Usein ihmisillä ei ole oikeanlaista käsitystä siitä, mitä fitness-urheilu 

vaatii ja kuinka paljon on treenattava hyvän fysiikan eteen (Kotkansalo 2014, 10.). Fitness-

urheilijan arkeen kuuluu toisinaan tarkka ruokavalion noudattaminen, kuten esimerkiksi 

kilpailukauden alettua. On urheilijan omalla vastuulla toteuttaa ruokavaliotaan ja pysyä 

valmentajan antamissa ohjeissa. Tutkimuksessa ollaankin kiinnostuttu siitä, miten tätä 

kurinalaista ja tarkkaa elämäntapaa pystyvät fitness-urheilijat toteuttamaan koulumaailmassa? 

Aiheutuuko koulunkäynnistä harmia urheilulle tai toisin päin? 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää kerätyn aineiston avulla fitness-urheilijoiden 

kokemuksia koulumaailmasta. Koulumaailma käsitettä on käytetty tutkimuksessa siksi, että 

tutkimukseen osallistuneet fitness-urheilijat voivat olla opiskelijoina niin toisen asteen 

koulussa kuin yliopistossa sekä opetustyössä alakoulusta yliopistoon. Lisäksi fitness-

urheilijoilla tässä tutkimuksessa tarkoitetaan naisurheilijoita. Fitness lajeja on siis käsitelty 

ainoastaan naisten lajien osalta. Millaista on fitness-urheilijan arki koulumaailmassa ja millä 

tavalla elämäntapa näkyy koulussa ja onko se täysin hyväksyttävää? Millaisia asenteita 

fitness-urheilija kohtaa koulumaailmassaan? Tutkimuksessa selvitetään, luoko fitness-

urheilijan elämäntapa haasteita koulunkäynnille ja onko kilpaurheilua mahdollista toteuttaa 

yhtä aikaa koulunkäynnin kanssa? Fitness-lajien osalta tässä tutkimuksessa keskitytään 

pelkästään naisten fitness-lajeihin, joita ovat fitness, bikini fitness, body fitness ja women´s 

physique. 

Tutkimuksen toteutustavaksi on valittu kvalitatiivinen, eli laadullinen tutkimus. Tässä 

tutkimuksessa tutkitaan fitness-urheilijoiden kokemuksia, joten kokemusten tutkiminen 
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tarkentuu tämän tutkimuksen yhteydessä fenomenografiseksi tutkimukseksi. Tutkimuksen 

teoreettisessa viitekehyksessä perehdytään toisessa luvussa terveellisiin elämäntapoihin ja 

liikunnan merkitykseen osana arkea ja terveyttä. Liikunta ja terveelliset elämäntavat ovat 

tärkeässä roolissa niin kilpaurheilijalla kuin ihan tavallisella kansalaisella. Liikunnan on 

todettu edistävän terveyttä pieninäkin määrinä viikossa. 
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2 TERVEELLINEN ELÄMÄNTAPA 

Terveellisen elämäntavan voidaan määritellä koostuvat neljästä osa-alueesta, joita ovat 

ravinto, liikunta, lepo ja oman ”juttunsa” löytäminen (Nuorten elämä. 23.8.2017). 

Elämäntapamuutosta tehtäessä on syytä antaa itselleen ja keholleen aikaa totuttautua uusiin 

elämäntapoihin. Radikaalit muutokset eivät useimmiten jää pysyvästi elämään, kuten ajan 

kanssa tehdyt hyvät muutokset. Uusia elämäntapoja voi ottaa pieni pala kerrallaan elämäänsä 

mukaan ja ne on helpompi hyväksyä ja omaksua (Valosaari 2015, 7.). 

Tavoiteltaessa oman fysiikan, voiman ja muotojen kehittämistä harjoitellaan yleensä 

lisäpainojen avulla. Eri osatekijöiden ollessa optimaaliset, on eteenpäin kehittyminen 

mahdollista. Nämä osatekijät ovat ravinto, harjoittelu ja lepo. Jos jokin näistä tekijöistä ei ole 

kunnossa, häiritsee se kokonaisuutta merkittävästi. Sekä levon että harjoittelun merkitys 

ymmärretään kohtuullisen hyvin kehityksen kannalta, mutta ravinto-osaaminen on 

valitettavan monella heikkoa. Tämä johtunee siitä, että ihmisellä on juurtunut käsitys siitä, 

että perus ”kotiruoka” eli sekaravinto riittää, eikä erityisempiä ravinto-ohjelmia. Tämä 

ilmenee usein kiistoina siitä, että kiistellään kehon tarvitsemista ravintoaineista kovan 

harjoittelun ohella (Talus 2003, 112.). 

 

2.1 Ravinnon merkitys ja kehon hyvinvointi 

Yhteiskuntamme on kaikkiaan hyvinvoiva ja elämme sen tuottamassa yltäkylläisyydessä. 

Länsimaissa elävät ihmiset ovat yltäkylläisyyden ja hyvinvoinnin myötä myös kehittäneet 

itselleen erilaisia ruokahuolia ja syömispulmia. Nämä johtuvat eettisten ja aatteellisten 

valintojen paljoudesta, kun pyritään elämään mahdollisimman hyvin. Ruokailuvalintoihin 

vaikuttaa yksilön tasolla myös terveellisyydestä ja omasta terveydestä koostuva huoli 

(Puuronen 2009, 2.). Ihmiset pyrkivät toimimaan myös ravinnon hankinnan suhteen trendien 

mukaisesti. Nyky-yhteiskunnassamme ravinnon suhteen on vaihtuvia trendejä ja niiden 

mukaan yritetään elää, vaikkei olisi ymmärrystä eikä tietoa faktoista. 

Ravitsemuksen pääperiaatteiden tuntemattomuus on ihmisille usein suuri haaste. 

Ravitsemuksessa ei ole kyse ainoastaan koulussa tai töissä opituista asioista. On havaittu, että 
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ravinnon vaikutusta ihmisen elimistöön ei täysin ymmärretä. Harjoittelun lisäksi aivan yhtä 

tärkeää on saada laadukasta ravinto. Treenit arjessa toimivat eräänlaisena kipinänä ja 

motivaattorina, kun taas ravinto on kehon polttoainetta. Tuloksia ei voida saada, jos 

jompikumpi näistä tekijöistä puuttuu (Phillips 1999, 80.). 

Ravinnosta puhuttaessa voidaan todeta, että määrä ei korvaa laatua. Pääpaino on nimenomaan 

ravinnon laadukkuudessa. Säännölliset ruokailutottumukset ovat terveyden edistämisen 

kannalta tärkeässä roolissa. Pahimmillaan ruokailuajat voivat uupua arjesta kokonaan niin, 

että päivällä ateriat jäävät väliin ja vastaavasti iltaisin syödään koko päivän edestä. Ruokailuja 

tulisi jokaisen suunnitella niin, että päivän aikana ehtii nauttia neljä ateriaa. Ei tarvitse olla 

huippu-urheilija voidakseen panostaa terveyteensä ja syödä laadukkaasti ja terveellisesti 

(Kare, Ourama 1998, 149.). Aterioita tulisi syödä päivän aikana riittävän usein, jopa 5-6 

kertaa hereillä olemisen aikana. Mikäli ateriavälit venyvät liian pitkiksi, oirehtii tästä pian 

koko keho lisääntyvän kortisolituotannon myötä. Tärkeimpiin aterioihin kuuluvat aamupala ja 

harjoittelun jälkeinen ateria (Skyttä 2014, 67.). 

Tietyt faktat pätevät ravitsemustiedossa ja yksi niistä faktoista on se, että urheilija, jonka 

harjoittelun taso on todella kova, tarvitsee aivan eri määrät ravinteita ja energiaa, kuin 

henkilö, jonka liikkuminen on vähäistä. Sellaiselle henkilölle, joka harjoittelee kovaa, eivät 

päde ravitsemussuositukset, sukupuolesta riippumatta (Talus 2003, 112.). 

Ruokavalion merkitys treenien lisäksi on suuri. Ruokavalioon tulisi suhtautua toiminnan 

kannalta, koska käytämme ruokailuun ja sen nauttimiseen paljon aikaa. Ruoka voi myös 

auttaa edistämään terveellistä elämäntapaa. Ihmisten ruoantarve on hyvin yksilöllinen, ei ole 

olemassa kaikkien tarpeisiin sopivaa yleispätevää ohjetta, vaikka ruokasuositukset ovat 

olemassa (Spilio, Gordon-Mallin 2014, 13.). Ravintosuosituksia voidaan kutsua ikään kuin 

ravinnon ”guide lines”, niitä voi seurailla pääpiirteittäin, mutta yksilön ruokavaliot koostuvat 

tarpeiden mukaan. Eviran ravintosuositukset löytyvät internetistä ja ne on päivitetty 

14.11.2016. 

Aikuisten ravintosuosituksista voi tarkastella yleisiä suosituksia ravintoaineista ja määristä. 

Proteiinin määrä ravintosuosituksilla on todella matala, yleinen suositus esimerkiksi 

kehonrakennusta ajatellen naiselle olisi noin 1,5-2g/ painokiloa kohti. Tarkoittaa siis useaa 

sataa grammaa vuorokaudessa ja suosituksissa mainitaan esimerkiksi lihan saannin suositus 
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oleva n.500g/ viikko. (Eviran ravintosuositukset 10.10.2017.). Näissä on todella raju 

poikkeavuus. 

Terveyden ja hyvinvointilaitoksen ravintosuositusten mukaan koulun tulisi tarjota ateria, jossa 

.täysipainoinen kouluateria sisältää lämpimän ruoan, jonka proteiinilähteenä on vaalea tai 

punainen liha, kala, palkokasvit tai kananmunat. Lisäkkeeksi aterialle kuuluvat kasvikset ja 

salaatinkastike, ruokajuoma sekä täysjyväleipä ja levite. Puuron ja kasviskeiton lisänä tulisi 

tarjota erillinen proteiininlähde (Valtion ravitsemusneuvottelukunta 23.4.2017.). Tämäkään 

ravintosuositus ei aina toteudu kouluruokailussakaan. 

Ravinnon lisäksi toinen suuri merkittävä tekijä kehon hyvinvoinnin kannalta on lepo ja uni. 

Hyvinvoiva mieli ja keho tarvitsevat unta lepoa riittävästi vuorokaudessa. Levolla on monia 

positiivisia vaikutuksia kehon toiminnoille. Sanotaan, että urheilijan elämää säätelee pyhä 

kolmio, jonka tekijät ovat ravinto, harjoittelu ja uni. Uni ja nukkuminen vievät suuren osan 

vuorokauden ajankäytöstämme, lihaskin kasvaa levon aikana. Tämän toteutuakseen keho 

tarvitsee säännöllistä ja riittävää lepoa, jotta keho olisi optimaalisessa tilassa. Vähäinen lepo 

ja uni aiheuttavat univelkaa, joka on taas vain murto-osa siitä, mitä unenpuute keholle ja 

mielelle aiheuttaa. Univaje voi aiheuttaa häiriötä kilpirauhasen toimintaan sekä lisää 

kortisolin tuotantoa (Sundell 2014, 72.). 

Yksi seurauksista on myös mielihalut ”höttöhiilihydraatteihin” ja ihminen myös lihoo 

väsyneenä helpommin. Liian vähäinen lepo on suoranainen terveysuhka ja se voi pidempään 

jatkuneena olla haitallista myös itsensä lisäksi muillekin, koska tapaturmariski kasvaa 

unettomuuden myötä. Näiden tekijöiden myötä laadukas ja riittävä unen määrä voidaan katsoa 

olevan yhtä tärkeä tekijä kansanterveydelle kuin liikunta ja terveellinen ruoka (Sundell 2014, 

72.). 

Nukkuessa kortisolin tuotanto alentuu ja näin ollen kasvuhormonin tuotanto taas alkaa 

kiihtyä. Sopiva määrä unta yössä on vähintään 7 tuntia, se on sopiva määrä, johon jokaisen 

pitäisi pyrkiä (Skyttä 2014, 67.). Riittävän unen määrä on tutkittu paljon. Yksi hyvä ja 

luotettava lähde löytyy National Sleep Foundationin nettisivuilta. Heidän toteuttamassaan 

asiantuntijoiden tutkimuksessa on suositeltava levon määrä vuorokaudessa. Poikkeuksia 

löytyy aina, mutta tutkimuksien mukaan suositus nuoren ja aikuisen 7-8 tuntia unta tuntuisi 
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pätevän tutkimuksissakin. Seuraavassa taulukossa (kuvio 1.) näemme suosituksen unen 

määrälle (Kurvinen 26.6.2017.). 

Taulukko 1. Unen määrän suositukset (National Sleep Foundation). 

2.2 Liikunta ja kuntosaliharjoittelu 

Harvoin kuulee kenenkään sanovan, että pitäisi istua vähemmän. Käänteistä toteamusta, 

pitäisi liikkua enemmän kyllä kuulee paljonkin. Mahdollisuus päästä todellisuudessa penkistä 

ylös, mahdollistuu kuitenkin paremmin lauseella: ”pitäisi istua vähemmän”. Terveysliikuntaa 

suositellaan harrastettavan reilusti, koska noin puolet ajastamme valveilla käytämme 

istumiseen, toimintoihin, joissa keho ei ole aktiivisena (Aalto 2012, 13.). Liikunnan 

terveysvaikutuksista on saatavilla runsaasti tietoa kaikenikäisille ihmisille. Vaikka liikunnalla 

on todistetusti valtavasti positiivisia terveysvaikutuksia, on silti yhteiskunnassamme 

ongelmana saada passiiviset ihmiset liikkeelle. Jokaisen tulisi liikkua sillä tavoin, että liikunta 

koetaan nautintona. Positiivisilla kokemuksien kautta ihminen ylläpitää motivaatiotaan 

liikkumiseen. Liikkumisella on todettu suuri merkitys esimerkiksi mielen hyvinvoinnin 

ylläpitämiseksi. Liikkuminen auttaa myös lihasten ja koordinaatiokyvyn ylläpitoon, 

jokapäiväiset askareet sujuisivat hyvin (Mielenterveysseura 26.6.2017.). 

Liikkumalla säännöllisesti saadaan keuhkot työskentelemään, sydän sykkimään ja lihakset ja 

nivelet toimimaan. Liikunnan avulla ihminen saa olonsa tuntumaan paljon energisemmältä ja 

liikunnan avulla voidaan parantaa tehokkuutta kehon järjestelmissä. Fyysisen kunnon 
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paranemisen lisäksi liikunnalla on muitakin positiivisia vaikutuksia, kuten esimerkiksi yleisen 

elämänlaadun kohoaminen. Säännöllisen liikunnan avulla aktivoidaan kehon lisäksi myös 

aivoja ja liikunnan nostaessa sykettä se parantaa myös verenkiertoa (Thompson 2012, 14-15.). 

Liikunta tuo ihmisen elämään monia positiivisia terveysvaikutuksia. Säännöllinen 

liikkuminen on elintoimintojemme kannalta erittäin tärkeää. Liikunnan terveysvaikutuksiin 

kuuluvat mm: lihaksiston ja hermoston toiminta ja säilyminen, luuston ja nivelten 

hyvinvointi, mielenterveys ja sen ylläpitäminen, jne. (Suomimies 26.6.2017.). 

UKK-instituutti on julkaissut aikuisille henkilöille suunnitellun liikuntapiirakan. 

Liikuntapiirakka on esitelty tutkimuksessa kuvio 2. Ikähaarukkaan 18-64- vuotiaille suunnattu 

kestävyysliikunta, jonka avulla voi kuntoaan parantaa liikuntapiirakan suositusten mukaan 

(UKK-instituutti 26.6.2017.). Kevyellä liikunnalla kestävyyskuntoa onnistuu parantaa jo 2t 30 

minuutin liikkumisen jälkeen. Raskaampaa liikuntaa riittää jo 1t 15 minuuttia viikossa. 

Lihaskuntoa olisi hyvä treenata ainakin kahdesti viikossa minimissään 10 minuuttia 

kerrallaan. Viikon liikuntasaldon voi koota itselleen sopivista pienistäkin liikunta määristä 

(UKK-instituutti 26.6.2017.). 

 

Kuvio 1.  Liikuntapiirakka UKK-instituutti  
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UKK-instituutin, osaamista terveysliikunnan edistämiseen, julkaisema liikuntapiirakka 

havainnollistaa ja kertoo hyvin, miten viikon aikana kannattaisi liikkua. 

Ennen kuntosaliharjoittelun aloittamista on hyvä selventää itselleen tavoitteet harjoitteluaan 

ajatellen. Mitkä ovat tavoitteeni ja mitä olen valmis tekemään saavuttaakseni ne? Syitä voivat 

olla rasvanpoltto, lihasmassan kasvatus tai vaikkapa painon pudotus. Tosin ruokavalion 

viilaaminen kuntoon auttaa usein paremmin saavuttamaan painon pudottajan tavoitteeseen 

(Kauneus ja terveys 26.6.2017.). Miksi kuntosaliharjoittelu kannattaa? Vastuksen avulla 

lihaskunnon harjoittaminen sekä kasvattaa että vahvistaa lihaksia, jotka alkavat surkastua ja 

heiketä iän myötä. Harjoittelun avulla kehitetään myös lihashermotusta. Lihashermotuksen 

avulla ylläpidetään lihasvoimaa, tasapainoa ja koordinaatiota. Tämän avulla esimerkiksi 

kaatumiset ja sekä niistä johtuvat vammat voivat vähentyä (Paulow 2016, 11.). 

Kuntosaliharjoittelun rinnalle otettaessa sopivaa ravintoa, lihasmassa ei pelkästään säily, vaan 

se voi jopa kasvaa. Lihasmassan kasvu aiheuttaa taas kehossa rasvamassan vähenemistä ja 

tämä alentaa kehon rasvaprosenttia. Hyvä fyysinen kunto on jokaiselle tavoittelemisen 

arvoinen asia terveytensä edistämiseksi ja sen avulla jaksaa paremmin. Ikä ei ole este 

elämästä nauttimiselle, kun pitää omasta kehostaan huolta. Tämä pätee sekä työ- että 

arkielämässä (Paulow 2016, 11.). 

Treenissä tärkeintä ja olennaisinta on tietysti se, että jokainen treeni tehdään. Mikäli 

tavoitteena on saada hyviä tuloksia, on treenin väliin jättäminen huono asia. Tämä koskee 

vain tekosyitä, kipeänä ei saa treenata. Kun sortuu kerran jättämään treenin väliin jonkin 

keksityn tekosyyn takia, jää treeni toisen ja kolmannenkin kerran helpommin tekemättä. 

Joillakin henkilöillä tekosyy jättää treeninsä tekemättä voi koskea sellaisen lihasryhmän 

harjoittamista, jonka treenaamisesta ei pidä (Takamaa 2014, 41-42.) 

”Urheilu ei välttämättä lisää elämään vuosia, mutta se lisää vuosiin elämää” (Paulow 2016, 10). 

Kuntosaliharjoittelu ei tarkoita ainoastaan lajin ääripäitä, kuten kehonrakennusta ja 

voimanostoa, vaan sillä on monenlaisia merkityksiä, johon kuuluvat yhtä lailla aerobinen 

liikunta ja venyttely. Kuntosali tarjoaa liikkumismahdollisuuden kaikille. (Punttis.net 

Kunstosaliharjoittelu 26.6.2017.) 
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Kuntosaliharjoittelun voi aloittaa lähes kuka vain ja milloin vain. Motivaationa ja tavoitteena 

toimivat erilaiset asiat, kuten vaikkapa halu parantaa kuntoa tai kasvattaa lihasmassaa. 

Kuntosaliharjoittelu sopii myös toteutettavaksi muiden liikuntalajien ohelle (Punttis.net 

Kunstosaliharjoittelu 26.6.2017.). 

Kuntosaliharjoittelun kannalta olisi hyödyllistä, mikäli harrastajalla olisi jo valmiiksi hyvä 

pohjakunto. Tämä ei kuitenkaan ole välttämätöntä, sillä kunto kohoaa harjoittelun myötä ja 

treenit tuntuvat hivenen helpommilta tulevaisuudessa. Vasta-alkajan tulee aloittaa 

kuntosaliharjoittelu rauhallisesti ja totuttaa keho uuteen harrastamiseen. Keholle tulee asettaa 

sopiva määrä rasitusta ja rasituksen määrää lisätä kehon ehdoilla. Alkuun salilla on hyvä 

käydä vaikkapa kolmesti viikon aikana ja treenata läpi kokonaisvaltaisesti koko kehoa, tai 

vaikkapa jakaa keho ylä- ja alakehon harjoitteisiin. Kun kokemus karttuu, voi alkaa 

treenikertojen määrää lisäämään ja jakamaan harjoittelu pienempiin osiin (Punttis.net 

Kunstosaliharjoittelu 26.6.2017.). 

Alkuun on tärkeää oppia tunnistamaan ja valikoimaan itselle sopivat painot, joiden avulla 

opitaan turvalliset ja oikeat tekniikat ja liikeradat. Alkuun kannattaa siis valita mieluummin 

pienet painot, koska hölmöintä mitä voi tehdä, on hajottaa itsensä liian suurilla painoilla. Älä 

vertaa omia voimatasojasi muihin, keskity omaan tekemiseesi ja siihen, että juuri sinulla on 

hyvä tekniikka ja tekeminen on turvallista (Nyyssölä 2015, 25.6.2017.). Tavoitteena on 

progressiivinen kehitys eli tavoite pyrkiä parantamaan tuloksiaan ja kehittymään koko ajan. 

On syytä pyrkiä tavoittelemaan aina toistomäärä. Pyydä toista treenaajaa apuun, jos et ole 

varma saatko tavoitetoistot yksin suoritettua (Nyyssölä, J. 2015. 26.6.2017.). 
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3 FITNESS-URHEILU LAJINA JA ELÄMÄNTAPANA 

Tässä luvussa käsitellään fitness-urheilua urheilulajina ja elämäntapana sekä perehdytään 

esimerkiksi Suomen lajiliittoon ja dopingtestaukseen. Tutkimuksessa on käsitelty myös 

kattojärjestöjä: antidoping eli ADT sekä International Federation of Bodybuilding and Fitness 

IFBB. 

Kare ja Ourama (1998.) kuvaavat fitness-urheilijan elämää seuraavalla tavalla: ”Ei ole 

liioiteltua sanoa, että kuntosaliharjoittelu on 24 tuntia vuorokaudessa kestävä harrastus. Se 

voi olla joillekin rasittavaa ja toisille hyvinkin antavaa. Kaikki riippuu siitä, mitä haluat.” 

Tämä on erinomainen kuvaus fitness-urheilijan elämästä. Se on joko kaikki tai ei mitään. 

Fitness elämäntapana tarkoittaa jatkuvaa terveellisten elämäntapojen noudattamista ja 

ruokavalion noudattamista sekä useita treenejä viikossa ympäri vuoden. Fitness-urheilijan 

jokapäiväisessä arjessa treenauksella, ravinnolla ja levolla on suuri merkitys. 

Ruokavaliolla on todella suuri merkitys kehityksen kannalta. Sekä lihaskuntotreenillä että 

ruokavaliolla on suuri pääpaino kehonmuokkauksen kannalta. Joidenkin arvioiden mukaan 

lopputulokseen vaikuttavat tekijät jakautuvat seuraavasti: 20% lihaskuntotreenistä ja 80% 

ravinnosta. Kilpailukaudella kaiken pitää olla hiottua oikein urheilijalle, jotta tulos on paras 

mahdollinen (Valosaari 2015, 37.). 

3.1 Fitness-urheilu 

Fitness-urheilu on kovaa kilpaurheilua, siinä missä muutkin kilpaurheilulajit. Fitness-urheilu 

poikkeaa siinä määrin monesta muusta kilpailulajista, että keho viedään kilpailupäivän ajaksi 

äärirajoille kilpailusuoritusta varten. Fitness-kilpailuja varten on urheilija tehnyt valtavan 

määrän työtä ennen kilpailua ja vain se ratkaisee, mitä tapahtuu kilpailujen välillä. Jo 1990-

luvun alussa fitness-lajit ovat nostaneet valtavasti suosiotaan Suomessa. Tästä kertoo 

lunastettujen kilpailijalisenssien määrä, joka vuonna 2013 oli n. 300kpl ja vuonna 2014 

lisenssejä lunastettiin n. 500kpl. Bikini fitness kerää lajeista eniten median huomiota ja se on 

yleistynyt Suomessa muutamia vuosia aiemmin. Monet lehdet, sosiaalinen media ja blogit 

tarjoavat materiaalia bikini fitneksestä sekä fitness-lajeista yleensä (Kotkansalo 2014, 10.). 
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Fitness on erilaista riippuen siitä, onko se harrastusta vai urheilua? Harrastuksena fitness sopii 

kaikille, jotka ovat kiinnostuneet kehon muokkaamisesta omaa silmää miellyttäväksi sekä 

haluavat harrastaa sitä hyvinvointinsa kannalta. Fitness-harrastuksella kuvataan siis aktiivista 

liikuntaa. Vastaavasti fitness-urheilu ei enää sovi kaikille lajista kiinnostuneille (Kotkansalo 

2014, 11.). 

Fitness-urheilijalta vaaditaan sekä henkistä, että fyysistä omistautumista lajille. Fitness-

urheilijan kilpailukausi kestää monia viikkoja ja jopa kuukausia. Kilpailukauden aikana 

fitness-urheilijan harjoitustunnit voivat olla esimerkiksi n. 400 tuntia yhteenlaskettuna sekä 

saliharjoittelu että aerobinen liikunta. Fitness-urheilu on samaan aikaan rasvaa polttavaa 

kestävyysliikuntaa kuin monipuolista lihasharjoittelua (Kotkansalo 2014, 11.). 

Tutkimusten mukaan fitness-urheilu ei vie kilpailijoilta terveyttä kilpailuun liittyvän 

painonpudotuksen takia. Tämä on havaittu Jyväskylässä toteutetussa liikuntabiologian 

laitoksen teettämässä tutkimuksessa. Tutkimus on ensimmäinen laatuaan, joka tutkii fitness-

dieetin vaikutuksia ihmisen keholle. Fitness on noussut julkisuuteen ja mediaan viime vuosien 

aikana ja se on saanut osakseen kritiikkiä kovan harjoittelun ja painonpudotuksen takia. 

Kilpailua varten tehtävän painonpudotuksen on kritisoitu sotkevan kilpailijan 

aineenvaihdunnan ja hormonitoiminnan sekä pahimmillaan altistavan kilpailijan 

syömishäiriölle. Toteutetussa tutkimuksessa seurattiin fitness-urheilijoita ennen ja jälkeen 

kilpailun ja lähes kaikki urheilijat palautuivat kovasta dieetistä. Yksittäistapauksia on aina, 

mutta ne eivät riitä yleistämään koko lajia (Malinen Savon Sanomat 26.6.2017.). 

Kuntosaliharjoittelun tavoitteena voivat olla voiman hankinta, terveyden edistäminen ja 

ylläpito, kehon muokkaaminen sekä vireystason nostaminen. Kuntosaliharjoittelu on tehokas 

ja monipuolinen tapa näiden asioiden toteuttamista ajatellen. Kuntosaliharjoittelun avulla 

fitness-urheilija voi myös parantaa fysiikkaansa lajiedellytyksien mukaiseksi. Kuntosalin 

avulla voidaan myös tukea kehon optimaalista asentoa ja toimintaa, parhaimmillaan 

kuntosaliharjoittelun avulla voidaan ehkäistä myös vammoja ja sairauksia (Aalto, Seppänen, 

Lindberg, Rinta, 2014, 63.). 
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3.2 Suomen Fitnessurheilu ry, ADT, WADA ja IFBB 

Tässä luvussa käsitellään erilaisia järjestöjä, jotka liittyvät fitness-urheiluun ja niiden 

toimintaa Suomessa ja maailmalla. Suomessa järjestönä toimii Suomen Fitnessurheilu ry, joka 

noudattaa International Federation of Bodybuilding and Fitnessin (IFBB) sääntöjä. 

Antidoping järjestöjä ovat Suomessa Suomen Antidoping ry. (ADT), jonka kattojärjestönä 

toimii World Anti-Doping Agency (WADA). 

”Suomen Fitnessurheilu ry. on aatteellinen yhdistys, joka noudattaa Suomen yhdistyslain 

sääntöjä ja toimii niiden mukaisesti.” (Suomen fitnessurheilu ry:n yleiset säännöt 14.4.2017). 

Fitnessurheiluharrastuksen kehitys ja ylläpito ovat yhdistyksen päätavoitteet Suomessa. 

Toiminnan toteuttamiseksi yhdistys järjestää valmennus- ja harjoitustilaisuuksia. Niiden 

tarkoituksena on tarjota tietopuolista opetusta, valvoa sääntöjen noudattamista, sekä järjestää 

ja toimeenpanna kilpailuja (Suomen Fitnessurheilu ry. 13.4.2017.). 

“Suomen Fitnessurheilu ry. noudattaa International Federation of Bodybuilding and 

ness -liiton (IFBB) sääntöjä (Suomen Fitnessurheilu ry. 14.4.2017). 

Suomen Antidoping ry:n (ADT) on määrännyt, mitkä lääkeaineet ovat sallittuja aineita ja 

mitkä kiellettyjä aineita. Suomen Fitnessurheilu ry. noudattaa Suomen Antidoping ry:n 

voimassaolevia sääntöjä. Dopingtestaus, kansainvälinen toiminta ja koulutustoiminta kuuluvat 

keskeisiin Suomen Antidoping ry:n toiminta-alueisiin. Asiantuntijuus, oikeudenmukaisuus, 

laatu ja eettisyys ovat Suomen Antidoping ry:n tärkeitä arvoja (Suomen Fitnessurheilu ry. 

16.4.2017.). 

Antidopingin kattojärjestö on WADA eli World Anti-Doping Agency on perustettu vuonna 

1999. WADA on luonut maailmanlaajuisen antidoping määräyksen sallituista ja kielletyistä 

aineista puhtaan urheilun puolesta. WADAN tehtäviin kuuluu kilpaurheilijoiden 

dopingtestaaminen, kouluttaminen, tieteellisten tutkimusten toteuttaminen ja niiden seuranta. 

WADA:n tavoitteena on luoda maailmaa, jossa kaikki kilpaurheilijat voivat kilpailla 

dopingvapaasti tasa-arvoisina urheilun maailmassa (World Antidoping Agency 16.4.2017.). 

IFBB eli International Federation of Bodybuilding and Fitness perustettiin vuonna 1946, 

kanadalaisveljesten Ben ja Joe Weiderin toimesta. Perustajat ovat tehneet kehonrakennuksesta 
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niin tunnetun urheilulajin, kuin se nyt on (International Federation of Bodybuilding and 

Fitness 29.10.2017.). Aluksi IFBB:n kilpailulajina oli vain kehonrakennus eli bodybuilding, 

mutta lisää kilpailulajeja saatiin vuosien mittaan lisää. Ensiksi mukaan tuli vuonna 1995 

vapaaohjelma fitness, seuraavan kilpailulajin tuloon kesti useampi vuosi ja 2001 vuonna 

saimme uuden lajin nimeltä body fitness. Vuonna 2005 lajien kirjoon nousi mukaan classic 

bodybuilding ja vuonna 2009 valtavan suosion saavuttanut bikini fitness. Kaksi viimeisintä 

kilpailulajia ovat tulleet mukaan vuonna 2012, kilpailulajit ovat men’s physique ja women’s 

physique (Suomen Fitnessurheilu ry. 16.4.2017.). 

IFBB kuuluu olympia- ja ei-olympiaurheilulajiliiton kattojärjestöön, nimeltään SportAccord 

ja noudattaa antidopingohjelmaa, jonka on luonut WADA. IFBB on maailman ainoa 

kehonrakennus- ja fitnessliitto, jossa suoritetaan dopingtestejä, jotka WADA on hyväksynyt. 

IFBB:llä on tällä hetkellä 191 jäsenmaata ja se on jäsenmäärältään yksi maailman suurimpia 

urheilujärjestöjä (Suomen Fitnessurheilu ry. 16.4.2017.). IFBB:n alaisiin järjestöihin kuuluvat 

maanosien mukaan: Asian Federation of Bodybuilding and Fitness, Caribbean Bodybuilding 

and Fitness Federation, South American Bodybuilding and Fitness Federation ja meitä suoma-

laisia eniten koskettava järjestö eli European Bodybuilding and Fitness Federation (EBFF). 

Vuosittain kilpailuista vastaavat EBFF, joka järjestää Euroopan mestaruuskilpailuja ja IFBB, 

joka järjestää maailmanmestaruuskilpailuja (Suomen Fitnessurheilu ry. 16.4.2017.). 

3.3 Naisten fitness-lajit 

Fitness-lajeja on Suomessa kuusi erilaista ja niihin kuuluvista lajeista seuraavat neljä ovat 

naisten lajeja: fitness, body-fitness, bikini-fitness ja women’s physique sekä seuraavat kaksi 

lajia miehille: men’s physique ja classic bodybuilding. Suomeen on kuitenkin rantatumassa 

uusi kilpailulaji naisille: Women’s wellness fitness. Uusi sarja otetaan Suomessa fitness 

kilpailuihin mukaan keväällä 2018. (Suomen Fitnessurheilu ry. 20.10.2017.). 

Kilpailusarjoja on Suomessa valittavana runsaasti niin lajin kuin ikäryhmien suhteen. 

Jokaisella urheilijalla on luonnollisesti käsitys siitä, mikä hänen lajinsa tulee olemaan ja 

tähtää kriteerien mukaiseen fysiikkaan harjoittelullaan. Kilpailemista varten omaa sarjaansa 

kannattaa pohtia huolellisesti etenkin bikini fitness lajissa. Oman kilpailu-uransa aloittaminen 

on hyvä aloittaa juniori- sarjassa. Suomessa myös juniorikilpailijat ovat tasokkaita ja sitä 
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kautta on helppo nousta mukaan yleiseen sarjaan. Myös yli 35- ja 45-vuotiaille kilpailijoille 

löytyy oma masters -sarja. Tähän ikähaarukkaan kuuluvien suositellaan kilpailevan masters -

sarjassa, sellaiset yksilöt, joilla riittää potentiaali menestyä yleisessä sarjassa ovat näissä 

ikäryhmissä harvinaisempia (Alander 2017, 80.). 

Fitness-kilpailu koostuu kahdesta eri arvosteltavasta osiosta: vapaaohjelmasta ja fysiikasta. 

Fitness on ehdottomasti haastavin naisten fysiikkalajeista. Lajissa tavoitellaan naisellista ja 

urheilullista naisfysiikkaa, joka muistuttaa eniten body- fitness kilpailijan fysiikkaihannetta. 

Vapaaohjelmassa arvostetaan kestävyyttä, notkeutta ja voimaa ilmentäviä kokonaisuuksia 

(Kotkansalo 2014, 34.). 

Body-fitness lajin eli kansainvälisemmin figuren tavoitteena on esteettinen urheilullinen ja 

lihaksikas naisfysiikka, jossa keho on tasapainoisesti rakentunut, eikä mikään lihasryhmä 

korostuisi liikaa. Luuston on oltava sopusuhtainen sekä vartalon oikean mallinen. Vyötärön 

tulisi olla kapea ja jalkojen sopivan mittaiset muuhun kehoon nähden. Selän tulisi 

lihaksistoltaan muistuttaa V-kirjaimen mallia ja hartioiden tulisi olla sopivan levyiset ja 

olkapäiden pyöreät. Lihaserottuvuutta tulisi olla sopivasti olkapäissä, selässä ja reisissä 

(Kotkansalo 2014, 37.). 

Bikini fitness on suunnattu naisille, jotka noudattavat terveellisiä elämäntapoja ja pitävät 

itsensä hyvässä kunnossa. Bikini fitness lajissa ei tavoitella suuria lihaksia ja 

lihaserottuvuutta. Kuitenkin kehon pitää olla terveen ja urheilullisen näköinen. Kehon on 

oltava oikeissa mittasuhteissa ylä- ja alakehon suhteen. Kilpailussa arvostellaan myös 

kilpailijoiden kauneutta, mm. kasvoja ja hiuksia (Kotkansalo 2014, 39.). 

Women’s physique eli naisten fysiikka on suunnattu sellaisille naisille, jotka nauttivat 

kilpailemisesta ja kovasta treenaamisesta. Lajin ihannefysiikka on naisellinen ja kaunis, mutta 

urheilulliseksi treenatun näköinen. Women´s physique lajissa korostetaan enemmän lihasten 

kokoa ja erottuvuutta, kuin body fitness lajissa. Laji poikkeaa muista naisten lajissa siinä 

määrin, että lavalla esiinnytään ilman kenkiä (Kotkansalo 2014, 41.). 

Uusin kilpailulaji women’s wellness fitness on saapunut myös Suomeen ja kilpailulajin 

ensidebyytti on keväällä 2018. Sarja on tarkoitettu naisille, jotka ovat urheilullisia ja 

lihaksikkaita, mutta kilpailukunnossa on eroa verrattuna bikini ja body sarjoihin. Wellness 



 

 

21 

 

 

sarjassa ei kilpailijalta haeta yhtä kireää ja erottuvaa kilpailukuntoa kuin muissa naisten 

sarjoissa (International Federation of Bodybuilding and Fitness. Our disciplines. 16.9.2017.). 

3.4 Fitness-urheilijan elämäntavat 

Ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin on ravitsemuksella todettu olevan keskeinen merkitys. 

Vääränlaiset ruokatottumukset ja suppea ruokavalio voivat vaikuttaa erilaisten sairauksienkin 

puhkeamiseen positiivisesti. Useihin sairauksiin voidaan vaikuttaa ruokavalion avulla. 

Ravintosuosituksiin olisi syytä kiinnittää huomiota pyrkiä tutkimaan uusia tutkimuksia 

ravintosuosituksiin liittyen. Koulussa tavoitellaan sitä, että oppilaat ymmärtäisivät 

ravitsemuksen merkityksen terveyden suhteen ja noudattaisivat terveitä elämäntapoja 

(Holopainen 1990, 71-72.). 

Syytä on kuitenkin pohtia, tarjoaako koulun ruokailu mahdollisuuden puhtaaseen ja 

terveelliseen ruokaan? Esimerkiksi puuro ja keitto lounailla ateriakokonaisuus voi olla 

hyvinkin ontuva proteiininsaannin suhteen. Olisi huomioitava lasten lisäksi myös koulun 

henkilökunta, joka ruokailee koulussa. Kouluruokailun budjetin on todettu olevan pieni ja se 

haastaa terveellisen ravinnon saannin koulupäivän aikana. Myös ruokailuvälien ei tulisi venyä 

liian pitkiksi oppilailla eikä koulun henkilökunnalla. 

Terveyden ja hyvinvointilaitoksen ravintosuositusten mukaan koulun tulisi tarjota ateria, jossa 

täysipainoinen kouluateria sisältää lämpimän ruoan, jonka proteiinilähteenä on vaalea tai 

punainen liha, kala, palkokasvit tai kananmunat. Lisäkkeeksi aterialle kuuluvat kasvikset ja 

salaatinkastike, ruokajuoma sekä täysjyväleipä ja levite. Puuron ja kasviskeiton lisänä tulisi 

tarjota erillinen proteiininlähde (THL 23.4.2017.). 

Päivittäin useita kertoja ihminen joutuu valintojen eteen ravinnon suhteen. Jotta jokainen 

osaisi valita terveelliset ainekset ravinnonlähteeksi, tulisi opetella terveellisen ravitsemuksen 

perusteita. Elimistö joutuu todella koville, kun ruokavalio koostuu eineksistä, pitkälle 

jalostetuista ruoista, joissa on paljon lisäaineita, sokeria ja rasvaa. Oman terveyden 

ylläpitämiseksi on tärkeä nauttia laadukasta ja puhdasta ruokaa. Jokainen voi taatusti 

paremmin, kun valitsee ravinnokseen ruokaa, joka tukee ruoansulatusta ja elimistön toimintaa 

(Gustafsberg 2015, 23.). 
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Kuntosaliharjoitteluun verraten ravitsemuksen merkitys on kehityksen ja palautumisen 

kannalta lähes samanveroinen. Moni urheilija panostaa enemmän aterioihin, jotka ovat 

urheilusuorituksen ympärillä, eli ennen ja jälkeen harjoittelun. Näiden aterioiden 

tarkoituksena on valmistautua suoritukseen ja käynnistää kehon palautuminen. Urheilijan 

ruokailurytmi ja ravinnon sisältö arkena on kuitenkin tärkein asia kehityksen kannalta ja niillä 

on suurin merkitys kehityksen toteutumiselle. Harjoittelua edeltävä ja sen jälkeinen ateriointi 

ei yksistään riitä tukemaan lihaskasvun kehitystä. Kehitykselle olennaista on, että 

ravinnonlaatu on koko ajan hyvä ja kaikki vaikuttaa kaikkeen. Ruokailujen on oltava 

laadukkaita koko ajan ja ateriarytmin pysyttävä tasaisena pitkälläkin aikavälillä (Aalto 2014, 

298.). 

Urheilijan ravitsemuksesta puhuttaessa laadukkaat treenit ja mahdollisimman nopea 

palautuminen ovat kaksi tavoitteena olevaa asiaa. Ateriat on suunniteltava päivään sopiviksi 

treeniaikataulujen mukaan. Ihminen käyttää treenin aikana kehoon varastoitunutta 

hiilihydraattia, joten hiilihydraatin syöminen oikeisiin aikoihin on tärkeää treenien kannalta. 

Yleinen puute useilla urheilijoilla on veden juominen, sitä juodaan aivan liian vähän. Myös 

vettä täytyy siis juoda riittävästi päivittäin (Mentula 2016, 74.). 

Lepo on suuressa roolissa niin fitness-urheilijan elämässä kuin kenen tahansa muunkin 

elämässä. Ihmisen lepoa voisi verrata siihen, että se on kuin laittaisi rahaa pankkiin. Paineen 

alla oleminen (stressi) sekä kova treenaaminen vaativat vastapainoksi unta. Mikäli sitä ei 

saada, keho palaa hitaasti mutta varmasti loppuun. Yhdestä huonosti nukutusta yöstä vielä 

selviää helpommin, mutta univaikeudet pidemmällä aikavälillä ovat sellainen ongelma, joihin 

on puututtava. Alkuun voi itse yrittää havainnoida, mistä univaikeudet johtuvat. Raskaita 

treenejä myöhään illalla on syytä välttää, etteivät ne vaikuta unenlaatuun. Salaisuus hyviin 

uniin on säännöllisyys, tämä on tutkittua tietoa. Unirytmi olisi ihanteellista säilyttää arkena ja 

lomalla samanlaisena (Gustafsberg 2015, 77.). 

Lihaksen kasvulle optimaalinen tila on nimenomaan levossa. Yleinen harhaluulo on se, että 

lihas kasvaa treenin aikana. Jos haluaa kunnollisia tuloksia lihasten kasvun suhteen, kannattaa 

perehtyä asioiden totuusperiin tarkemmin. Lihastenkasvu on mielenkiintoinen ja paljon 

tutkittu asia, joten tietoa kyllä aiheesta on tarjolla. Tästä yhteenvetona voidaan todeta, että 

lihas ei kehity treenin aikana, vaan levossa. Levon aikana kortisolitaso laskee ja sekä mieli 

että keho palautuvat ja solut alkavat uudistua. Sillä, miten käyttää aikansa treenien välillä, on 
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suuri merkitys kehityksen kannalta. Liian vähäisellä levolla ihminen aiheuttaa turhaa 

kuormitusta keholleen (Mentula 2016, 75.). 

Kiireisen arjen keskellä urheilijan pitää uskaltaa ja pystyä ottamaan tarvittava aika levolle. 

Ihmisillä on kova tarve suorittaa jotain kaiken aikaa ja lepo jää helposti taka-alalle. 

Ennakointi on paras tapa ennaltaehkäistä ja välttää ongelmia. Kehoa kannattaa huoltaa jo 

ennen kuin jokin paikka hajoaa ja samoin levätä täytyy ennen kuin on ajanut itsensä ihan 

loppuun ja väsyttää liikaa. Tärkeä levon kannalta on myös sen laatu. Laadukas lepo auttaa 

suuresti toteuttamaan parempaa ja laadukkaampaa treeniä sekä lihaskasvua. Kovalla tasolla 

treenaaminen vaatii ehdottomasti tasapainoa muutenkin elämässä ja levollista oloa (Mentula 

2016, 75.). 
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

Tämä luku sisältää tutkimuksen toteutumisen eri osa-alueet. Luvusta selviää, mitä 

tutkimusmenetelmiä on käytetty ja miten aineisto on kerätty. Ensimmäisessä luvussa 

esitellään tutkimuskysymykset- ja tavoitteet. Luvuissa 4.2-4.4 käsitellään tutkimuksessa 

käytettyjä tutkimusmenetelmiä. Aineiston keruussa perehdytään, sekä 

aineistonkeruumenetelmään, että tutkittavien rooliin tutkimuksessa. Tutkittavat ovat täysi-

ikäisiä fitness-urheilijoita ja heidän oletetaan kykenevän vastaamaan tutkimukseen totuuden 

mukaisesti kokemuksistaan koulumaailmassa. Aineiston keruun jälkeen on esitelty aineiston 

analyysi, tässä tutkimuksessa menetelmäksi on valittu sisällönanalyysi, joka sopii 

erinomaisesti kirjallisen aineiston analyysiin. Luvun lopuksi käsitellään tutkimuksen 

eettisyyttä ja luotettavuutta. 

4.1 Tutkimustavoitteet- ja kysymykset 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää kerätyn aineiston pohjalta, millaisia kokemuksia fitness-

urheilijoilla on koulumaailmassa olemisesta ja kuinka he onnistuvat toteuttamaan 

elämäntapaansa koulumaailmassa? Fitness-urheilijan eläessä hyvinkin kurinalaista elämää ja 

tarkkaa aikataulua noudattaen, on tutkimuksen avulla kerätty aineisto urheilijoiden 

kokemuksista koulumaailman suhtautumisesta tähän elämäntapaan. 

Tutkimus toteutetaan fitness-urheilijoille, jotka ovat koulumaailmassa, joko opiskelijoita tai 

opettajia. Vaikka kouluastetta ei ole rajattu tutkittavien kesken, on tutkimukseen saatuja 

vastauksia kaikilta koulutusasteilta. Mainittakoon kuitenkin, että Suomen fitness-urheilu ry:n 

kilpailusäännöissä määritellään juniorin alaikäraja kilpailuun osallistumista varten ja se on 

itse kilpailupäivänä 18 vuotta (Suomen fitnessurheilu ry.), joten tutkimukseen ei ole 

osallistunut alaikäisiä. 

Tutkimuksen toteuttaminen aiheesta: ”fitness-urheilu koulumaailmassa”, on herännyt 

henkilökohtaisen kiinnostuksen pohjalta. Elämäntapa ja työ, ne on yhdistettävä toimivaksi 

kokonaisuudeksi, jotta ne mahdollistavat toistensa olemassaolon. Tässä tutkimuksessa fitness-

urheilijalla tarkoitetaan tavoitteellisesti harjoittelevaa ja kilpailuihin tähtäävää henkilöä, joka 
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on koulutetun valmentajan valmennuksessa ja noudattaa valmentajansa laatimia 

henkilökohtaisia ohjeita. 

 

Tämän tutkimuksen tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 

 Millaista on fitness-urheilijan arki koulumaailmassa? 

 Miten fitness-urheilija ja koulumaailma kohtaavat toisensa? 

4.2 Laadullinen tutkimus 

Kvalitatiivista tutkimusta ei ole helppoa määritellä yksiselitteisesti, koska kvalitatiivisella 

tutkimuksella ei ole paradigmaa eikä teoriaa. Kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus tutkii 

erilaisia kokonaisuuksia, jotka muodostuvat ihmisten luonnollisissa elinympäristöissä 

(Metsämuuronen 2008, 9.). Kananen (2008, 25.) kuvailee kvalitatiivista tutkimusta osuvasti: 

”Joku on määritellyt kvalitatiivisen tutkimuksen osuvasti: ”Kvalitatiivista tutkimusta on 

kaikki muu tutkimus paitsi määrällinen tutkimus.”. 

Laadullisen tutkimuksen määrittelyssä on melko yleistä käyttää synonyymeinä käsitteitä 

pehmeät, laadulliset ja kvalitatiiviset menetelmät, tätä tapahtuu erityisesti Suomen kasvatus- 

ja yhteiskuntatieteellisessä keskustelussa. Vaarana tässä on, että tilastollisiin menetelmiin 

verrattuna pehmeät menetelmät nähdään myös tieteelliseltä tasoltaan pehmeämpinä ja 

vähemmän tieteellisinä. Toisaalta taas määrällistä tutkimusta laadukkaampana saatetaan 

kuitenkin pitää laadullista tutkimusta (Eskola, Suoranta 1998, 13.). 

Viime vuosikymmenien aikana tutkiville tieteenaloille on syntynyt useita erilaisia 

suuntauksia, joissa tutkimuksen kohteena on eri lähtökohdista tarkasteltuna ihminen. Nämä 

erilaiset näkökulmat yhdistettyinä ovat synnyttäneet suuntauksia ryhmien ja yksilöiden 

kulttuurin, ajatusmaailman ja yhteiskunnan tutkimiseksi. 

Näihin suuntauksiin kuuluvat mm. elämäntapojen ja maailmankuvien tutkimukset, kuten 

samalla tavalla kertomukset, tekstit, mentaliteettien ja merkitysten tutkiminen. Näillä 

suuntauksilla on kaikilla yhteinen nimitys: ”kvalitatiivinen” tai ”laadullinen” tutkimus. 
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Laadullista tutkimusta voidaan pitää eräänlaisena eri tieteenalojen edustajien risteysasemana 

(Leskinen 1995, 3.). 

Laadullinen tutkimus on suuri kokonaisuus erilaisia tutkimustapoja, joiden avulla pyritään 

selvittämään ihmisten kokemuksia. Aineistoa voidaan kerätä monilla eri tavoilla, kuten 

haastattelemalla, kirjoitelmilla ja havainnoimalla. Laadullisessa tutkimuksessa merkittävää on 

se, että tutkija pääsee analysoimaan juuri tutkittavan kokemuksia ja tutkittava on hyväksynyt 

kokemuksiensa jakamisen tutkijan kanssa (Hennink, Hutter, Bailey 2011, 8-9.). 

Kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus on hyvin monipuolinen lähestymistapa tutkimukselle. 

Se ei ole vain yksi tapa tutkia, vaan sisältää erilaisia tapoja tutkia ihmistä ja elämää. 

Laadullisen tutkimuksen avulla halutaan tutkia, millaisen maailma ilmenee ihmisille. 

Keskeisimpänä ovat merkitysten tutkimiset, jotka ilmenevät ihmisten kokemassa elämässä 

(Saaranen-Kauppinen, Puusniekka 26.6.2017.). Laadullisen tutkimuksen avulla pyritään 

saamaan tuloksia ilman määrällisiä keinoja tai tilastoja käyttäen. Tutkimus, joka voidaan 

toteuttaa ilman näitä kahta toimenpidettä, tarkoittaa laadullista tutkimusta. Lukuihin perustuva 

määrällinen eli kvantitatiivinen tutkimus on päinvastainen kvalitatiiviselle, eli laadulliselle 

tutkimukselle, jossa lukujen sijaan käytetään sanoja ja lauseita (Kananen 2008, 24.). 

4.3 Fenomenografinen tutkimus 

Sana fenomenografia tarkoittaa ilmiöstä kirjoittamista tai sen kuvailemista. Yleisellä tasolla 

fenomenografisella tutkimusmenetelmällä tutkitaan maailman rakentumista ja ilmentymistä 

ihmiselle. Yksinkertaistettuna fenomenografia tutkii ihmisten käsityksiä tietystä asiasta. 

Vaikka tutkittava käsitys on sama, ihmisten käsitykset voivat poiketa toisistaan paljon 

riippuen henkilön taustoista. Tärkeä huomio on olla sekoittamatta fenomenologiaa ja 

fenomenografiaa toisiinsa (Metsämuuronen 2008, .34-35.) Fenomenografia tutkii siis 

ihmisten toisistaan eroavia käsityksiä jostain rajatusta aiheesta (Kalliomäki 2012, 29.9.2017). 

Empiirisen aineiston avulla saadaan toteutettua fenomenografinen tutkimus. 

Fenomenografinen tutkimustapa on aineistolähtöinen, tällä tarkoitetaan sitä, että 

luokittelurunkona ei käytetä tutkimuksen teoriaa. Lopullinen tulkinta muodostuu aineiston ja 

teorian vuorovaikutuksesta. Näin tutkimuksen kategorisoinnin pohjana toimiikin aineisto 

(Huusko, Paloniemi 2006, 166.). 
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Suomessa fenomenografisella tutkimusmenetelmällä on tutkittu enimmäkseen työtä ja 

oppimista kasvatustieteellisissä tutkimuksissa, mutta menetelmä on sovellettavissa erilaisiin 

tutkimuksiin. Fenomenografia ei ole ainoastaan analyysimenetelmä tai tutkimusmenetelmä, 

vaan se toimii myös tutkimuksessa ohjaavana lähestymistapana (Kalliomäki 2012, 

29.9.2012.). 

Metsämuuronen (2008) kuvaa fenomenografisen tutkimuksen kulkua seuraavan kuvion 

avulla: 

 

 

 

Kuvio 2. Fenomenografisen tutkimuksen kulku (Metsämuuronen 2008, 35) 

 

Kokemuksen tutkiminen on alkanut yhä enemmän kiinnostaa ihmistieteen tutkijoita. Tämä 

johtuu laadullisen tutkimustavan yleistymisestä ja tutkimustapojen moninaistumisesta. Miksi 

sitten kokemuksia tai käsityksiä halutaan tutkia? Syy voi olla jopa yllättävä, se johtuu 
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tutkijasta itsestään ja hänen mielenkiinnostaan tutkia kokemuksia tai käsityksiä (Perttula, 

Latomaa 2009, 9.). Fenomenografia on yksi käytetyimmistä tutkimustavoista laadullisessa 

tutkimuksessa. Fenomenografisella tutkimuksella pyritään selvittämään ihmisten käsityksiä ja 

kokemuksia arkielämästä (Huusko, M. Paloniemi, S. 2006. 162.) Tässä tutkimuksessa 

selvitetään fitness-urheilijoiden käsityksiä koulumaailmasta ja fitness-lajien 

yhteensopivuudesta koulumaailman kanssa, joten tutkimustapana oli hyvin perusteltuna 

käyttää fenomenografista tutkimusmenetelmää. Kokemus on aikaan sidottu, ainutlaatuinen 

subjektiivinen kokemus (Latomaa, Suorsa 2011, 174). 

Kirjallisessa muodossa olevia aineistoja voidaan käyttää fenomenografisessa tutkimuksessa. 

Osa aineistosta voi olla esimerkiksi haastatteluja, jotka on muokattu tutkimusta varten 

kirjalliseksi. Keskeinen tekijä kaikissa fenomenografisen tutkimusmenetelmän aineistoissa on 

avoin kysymyksen asettelu, jotta jokaisen tutkittavan käsitys muotoutuu oikeanlaiseksi ja 

todenmukaiseksi (Huusko, Paloniemi 2006, 164.). Tässä tutkimuksessa aineistona on käytetty 

kirjoitelmia, joiden on todettu olevan hyvä aineisto fenomenografiselle tutkimusmenetelmälle. 

Fenomenografinen tutkimus on sopiva tutkimusmenetelmä silloin, kun pyritään saamaan 

jostain tietystä ilmiöstä tietoa käsityksien ja kokemuksien vaihtelusta ja tulkintaeroista 

(Jyväskylän yliopisto. 2015.). 

Fenomenografisella tutkimusmenetelmällä vastataan tutkimustuloksien myötä kertautuvasti 

tutkimuskysymyksiin. Tutkimusprosessin osaksi kuuluu tarkka kuvaus tutkimustuloksista ja 

niiden rakentumisesta ja etenemisestä. Lukijan on helppo seurata tutkimuksen kulkua ja 

arvioida tutkimusta (Kalliomäki 2012, 29.9.2017.) 

Kalliomäki (2012.) esittää fenomenografisen tutkimuksen etenemistä viiden eri vaiheen 

kautta, joita ovat 1. tutustuminen, 2. etsiminen, 3. ryhmittely/vertailu 4. kuvauskategoriat ja 5. 

kuvauskategoriajärjestelmä.  

Vaiheita on tarkemmin esitelty kuviossa 3. 
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Kuvio 3. Analyysin vaiheet ja kuvauskategorioiden abstraktiotasot (Kalliomäki, M. 

2012) 

4.4 Kirjoitelma empiirisenä aineistona 

Empiirisellä tutkimuksella tarkoitetaan tutkimusta, joka perustuu havaintoihin ja 

kokemusperäisyyteen. Empiirisen tutkimuksen avulla voidaan olemassa olevaa todellisuutta 

ja sen ilmiöitä tarkastella sellaisina kuin ne ovat. Tunnusmerkkejä empiirisestä tutkimuksesta 

ovat sitä varten kerätyt aineistot ja niiden koontiin käytetyt tutkimusmenetelmät (Itä-Suomen 

yliopisto 26.9.2017.). Tutkimustulokset empiiristä tutkimusta varten saadaan tekemällä 

tutkittavasta kohteesta konkreettisia havaintoja ja mittaamalla ja analysoimalla niitä. 

Empiirisen tutkimuksen lähtökohtana toimii kerätty tutkimusaineisto. Tutkimus rakentuu 

aineiston ympärille (Jyväskylän yliopisto 2015. 26.9.2017.). 

Sekä aineiston keräämiseen käytetyt metodit, että analyysimetodit korostuvat empiirisessä 

tutkimuksessa. Sellaista empiiristä tutkimusta ei voi olla, jossa ei olisi esitelty tutkimuksen 

aineiston keruuta tai aineiston analyysiä. Näiden tekijöiden avulla tutkimusta voidaan arvioida 

paremmin (Tuomi, Sarajärvi 2002, 20.). 
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Tutkimuksen aineisto on kerätty tutkittavilta kirjoitelmina. Jokainen on saanut aikaa ja rauhaa 

kirjoittaa juuri sellaisella hetkellä, joka hänelle on otollinen ja kertoa vapaasti omista 

kokemuksistaan, millaista on olla fitness-urheilija koulumaailmassa? Aineiston keruussa on 

oletettu, että jokainen tutkimukseen osallistunut kykenee antamaan todenmukaisen kuvan 

käsityksestään. Ihmisen muistinkapasiteetin ollessa rajallinen ja valikoiva, voidaan kirjallisia 

aineistoja pitää hyvin luotettavina (Kananen 2008 82). 

Kirjoitelma aineiston keruu menetelmänä on valikoitunut sen perusteella, millä tavoin 

saadaan eniten tietoa tutkittavasta ilmiöstä. Kirjoitelma aineiston keruu menetelmänä on hyvä 

ja pätevä tapa kerätä tutkimusaineisto. Joskus yksikin tutkittava voi riittää tutkimuksen 

toteutumiseksi (Hiltunen 26.6.2017.). 

Ihmisten elämä kiehtoo meitä, myös tutkijoina. Elämänkertoja ja kirjoitelmia on käytetty 

tutkimusaineistoina jo kauan aikaa. Kirjoitelmista on saatu uskomattomia tutkimuksia aikaan 

ja se on varteenotettava aineisto tutkimukseen. Kirjoitelmien käyttö tutkimuksissa on 

kasvanut valtavasti viime vuosina (Syrjälä 26.6.2017.). Kirjoitelmien avulla lukijalle välittyy 

kokemus kulttuuriin ja aikaan sidonnaisiin asioihin. Kirjoitelma tai kokemus on aina 

sidonnainen kulloinkin vallitsevaan aikaan ja kulttuuriin. Kokemus ja kirjoitelma muotoiset 

aineistot pyrkivät aina etenemään kronologisessa ja loogisessa järjestyksessä (Alasuutari 

1994, 107.). 

4.5 Aineiston keruu ja analyysi 

Aineiston keruu 

Yksinkertaisimmillaan laadullisella aineistolla tarkoitetaan kerättyä aineistoa, joka 

ilmiasultaan on tekstiä. Joko tutkijasta riippuen aineistoa voi syntyä esimerkiksi 

havainnoinnin ja erimuotoisten haastattelujen avulla, tai aineiston synty voi olla tutkijasta 

riippumaton, esimerkiksi tällaisiin tapauksiin lukeutuvat omaelämäkerrat ja kirjeet, 

henkilökohtaiset päiväkirjat, tai muu omaan käyttöön tuotettu kuvallinen ja kirjallinen tai 

äänimateriaali (Eskola, Suoranta 1998, 15.). 

Tutkimusongelman ratkaisemiseksi kerättiin aineisto kirjoitelma muodossa, jossa oli myös 

monivalintakysymyksiä. Aineisto on kerätty täysi-ikäisiltä fitness-urheilijoilta ympäri 
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Suomen, jotka ovat mukana koulumaailmassa joko opiskelijan tai opettajan roolissa. 

Oletuksena yksityisten dokumenttien käytössä tutkimusaineistona on, että kirjoittaja osaa 

ilmaista itseään parhaimmalla mahdollisella tavalla ja on kykenevä tuottamaan kirjallisen 

tuotoksen (Tuomi, Sarajärvi 2004, 86.). Tällaisessa aineistonkeruumenetelmässä on olennaista 

se, mikä on tiedonantajan ikä ja mitkä ovat hänen kykynsä tutkimuksen kannalta? Esimerkiksi 

valittaessa esseiden kirjoitus aineistonkeruumenetelmäksi, voi aineisto jäädä kovin suppeaksi. 

Tämä on seurausta siitä, että laadullisessa tutkimuksessa on harkinnanvaraisesti valitut 

tiedonantajat (Tuomi, Sarajärvi 2004, 86.). 

Aineiston keruun ensimmäinen vaihe oli vastata monivalintakysymyksiin (liite 1. 

monivalintakysymykset), jonka jälkeen apukysymyksien avulla jokainen kirjoitti 

kokemuksistaan kirjoitelman (liite1.). Kirjoitelman kirjoittamiseen ja monivalintakysymyksiin 

vastaamiseen oli aikaa kuukausi. Tämä on hyvinkin riittävä aika kypsytellä ajatuksia ja 

vastata kirjoitelman muodossa ilman tiukkaa aikapainetta. 

Parhaimmillaan tutkimussuunnitelma elää laadullisen tutkimuksen tutkimushankkeen 

mukana. Tämä tarkoittaa, että ilmiöiden prosessiluonne on saavutettavissa kvalitatiivisen 

tutkimuksen avulla. Millä tavoin laadulliset laadullisiksi luokitellut menetelmät voivat sitten 

tavoittaa ilmiöiden muutoksen? Tämä on pohdinnan arvoinen kysymys. Onko kyse siitä, että 

laadullisen tutkimuksen tuloksia ei voida pitää paikattomina ja ajattomina, vaan historiallisesti 

paikallisina ja muuttuvina. Tämä voi olla suuri tekijä huomioitaessa ilmiöiden 

prosessiluonnetta sosiaalisessa todellisuudessa. Lisäksi avoimella tutkimussuunnitelmalla 

korostetaan aineistonkeruuta, analyysiä, tulkinnan ja raportoinnin kietoutumista 

kokonaisuudeksi, nämä osiot ovat laadulliseen tutkimukseen kuuluvia eri vaiheita (Eskola, 

Suoranta 1998, 16.). 

Tutkimusaineistoksi kerätty kirjallinen materiaali voidaan karkeasti jakaa kahteen eri 

luokkaan: joukkotiedotuksen tuotteisiin ja yksityisiin dokumentteihin. Ensiksi mainitulla 

voidaan tarkoittaa esimerkiksi erilaisia lehtiä, radio- ja tv-ohjelmia sekä elokuviakin (Tuomi, 

Sarajärvi 2004, 86.). 

Yksityisiä dokumentteja taas ovat esimerkiksi sopimuksia, päiväkirjoja, puheita, kirjeitä, 

muistelmia tai jopa esseitä ja eläytymismenetelmiä. Tietyin ehdoin voidaan käyttää 

sisällönanalyysiä näiden kaikkien dokumenttien analyysissa (Tuomi, J. Sarajärvi, A. 2004. 
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86.) Tässä tutkimuksessa tutkimusaineisto koostuu selkeästi yksityisistä dokumenteista, koska 

aineisto on tutkimushenkilöiden kirjoitelmista koottu. 

Oletuksena yksityisten dokumenttien käytössä tutkimusaineistona on, että kirjoittaja osaa 

ilmaista itseään parhaimmalla mahdollisella tavalla ja on kykenevä tuottamaan kirjallisen 

tuotoksen. Tällaisessa aineistonkeruumenetelmässä on olennaista se, mikä on tiedonantajan 

ikä ja mitkä ovat hänen kykynsä tutkimuksen kannalta? Esimerkiksi valittaessa esseiden 

kirjoitus aineistonkeruumenetelmäksi, voi aineisto jäädä kovin suppeaksi. Tämä on seurausta 

siitä, että laadullisessa tutkimuksessa on harkinnanvaraisesti valitut tiedonantajat (Tuomi, 

Sarajärvi 2004, 86.). 

Aineiston analyysi 

On olemassa monia erilaisia tutkimusmenetelmiä tutkimusaineistojen analyysiä varten. 

Analyysimenetelmä valikoituu sen perusteella, minkä tyyppinen aineisto on. Kaksi 

päämenetelmää voidaan jakaa kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen tiedon analysointiin (Verne 

liikenteen tutkimuskeskus. 25.6.2017.). 

Tämä tutkimus on laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus. Tutkimuksen analyysimenetelmänä 

on käytetty sisällönanalyysiä, joka sopii hyvin laadullisen tutkimuksen aineiston 

analysointiin. Sisällönanalyysin valikoitumiseen johti tutkimusaineiston tyyppi, joka koostuu 

fitness-urheilijoiden kirjoitelmista. Sisällönanalyysi on yksi perusanalyysi menetelmistä ja 

sitä on mahdollista käyttää laadullisen tutkimuksen analyysissä. Sisällönanalyysiä voidaan 

pitää sekä teoreettisena kehyksenä että yhtenä metodina, joka on liitettävissä 

analyysikokonaisuuksiin. Sisällönanalyysin avulla on mahdollista toteuttaa erilaisia 

tutkimuksia (Tuomi, Sarajärvi 2004, 93.). 

Erityisesti kielellisiä aineistoja tutkitaan sisällönanalyysin avulla. Sen avulla tutkija pyrkii 

järjestämään tutkimusaineistossa ilmi tulleita asioita eri kategorioihin ja jäsentämään niitä. 

Sisällönanalyysiä käytetään lähinnä vain laadullisen tutkimuksen analyysimenetelmänä, kun 

tutkitaan puhuttua ja kirjoitettua kielen muotoa ja niiden sisältöjä. Sisällönanalyysillä 

käsitellään joko aineiston rakennetta tai sisältöä, tai molempia saman aikaisesti (Seitamaa- 

Hakkarainen 2014, 26.6.2017.). 
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Sisällönanalyysin avulla voidaan etsiä kerätystä aineistosta sekä eroja että yhtäläisyyksiä ja 

tiivistää ja eritellä esiin tulleita asioita. Diskurssianalyysin tavoin myös sisällönanalyysillä 

tarkoitetaan tekstianalyysiä, jonka tarkoitus on tutkia tekstimuotoista aineistoa. Aineistot 

voivat olla lähes mitä tahansa tekstimuotoista, kuten esimerkiksi kirjoitelmia, kirjoja, 

haastatteluita ja päiväkirjoja, sekä muita vastaavia tekstidokumentteja. Sisällönanalyysillä 

tavoitellaan muodostamaan laadukas tiivistetty kuvaus tutkittavasta ilmiöstä. Sen 

tarkoituksena on saada yhdistettyä tutkimusaineisto teoreettiseen viitekehykseen ja 

tutkimuskysymyksiin (Saaranen-Kauppinen, Puusniekka 24.6.2017.). Sisällönanalyysin 

tarkoituksena on saavuttaa kattava ja systemaattinen kuvaus aineiston sisällöistä, joka 

tutkimusta varten on kerätty. Sisällönanalyysi on monipuolinen analyysitapa ja sen 

toteuttaminen on mahdollista sekä kvalitatiivisessa että kvantitatiivisessa tutkimuksessa. 

Teoreettisen viitekehyksen ja tutkimusongelman avulla luodaan pohja tutkimuksen kannalta 

oleellisille sisällön alaluokille ja niiden määrittelylle. Tutkimuksen aineiston pohjalta voidaan 

jakaa sisältöluokat, mutta vastaavasti ulkoiset tekijät voivat vaikuttaa sisällön luokkajakoon 

teorian pohjalta (Seitamaa-Hakkarainen 2014, 25.6.2017.). 

Laadullisen sisällönanalyysin lisäksi sisällönanalyysillä voidaan kuvata myös sisällön 

määrällistä erittelyä. Molemmat sisällönanalyysit voi toteuttaa samaa tutkimusta tehdessään. 

Sisällönanalyysin avulla voidaan tutkia esimerkiksi jonkin sanallisesti kuvaillun asian 

toistuvuutta kerätyssä tutkimusaineistossa. Laadullisen tutkimuksen sisällönanalyysin avulla 

jaotellaan ensiksi tutkimustulokset pienempiin kategorioihin ja tutkitaan niiden merkittävyyttä 

tutkimuksen kannalta. Tämän jälkeen kategoriat kootaan ikään kuin yhdeksi isoksi 

kokonaisuudeksi (Saaranen-Kauppinen, Puusniekka 2014, 24.6.2017.). 

4.6 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus 

Kaikkiin erilaisiin tutkimustyyppeihin kuuluu osana tutkimuksen eettisyys. Tutkimuksen 

toteuttamiseen voi vaikuttaa niin moni eri tekijä, että tämän johdosta herää kysymys 

tutkimuksen eettisyydestä. Tutkijan on kunnioitettava tutkimuksensa aineistoa ja mahdollisia 

sponsoreita ja tutkittavia tutkimuksessaan ja käsiteltävä asioita niin kuin ne ovat (Hay, I. 

2016. 30-31). 



 

 

34 

 

 

Eettisyyden merkitys ja sen haasteet voidaan nähdä jo arkielämässä, oikeana ja vääränä. 

Jokainen ihminen voi nähdä oikean ja väärän merkityksen eri tavoin. Tämä luo haasteen 

tutkimuksessa toteutuvalle eettisyydelle ja tutkijan on otettava huomioon eettiset kysymykset 

tutkimustaan tehdessä. Sekä tiedon julkaisun, että sen hankinnan osalta on oltava tarkka siitä, 

että aineostoa on käsitelty koko tutkimuksen ajan oikein (Hirsjärvi, S. Remes, P. Sajavaara, P. 

1997. 23). 

Tutkimuksen eettisyyden on toteuduttava sekä tutkittavan, että tutkijan osalta. Tutkimuksen 

on noudettava eettisesti oikeita arvoja koko ajan ja kunnioitettava sekä tutkittavaa että 

tutkijaa. Lisäksi tutkijan on käsiteltävä tutkimusaineistoa niin, että tutkittavat ovat 

identiteettiensä suhteen turvassa ja heitä ei voida tunnistaa (Hollway, Jefferson 2000, 83). 

Tutkimuksen eettisyys on onnistunut sekä tutkijan että tutkittavien osalta. Aineistoa on 

käsitelty sitä kunnioittaen ja tutkittavien identiteetti on säilynyt. 

Tieteenalan ollessa kasvatustiede, on tutkimuksen eettisyys todella tärkeää, koska useimmiten 

tutkimuskohteena ovat ihmiset. Tutkimuksen eettisyyttä voidaan pohtia seuraavien 

kysymysten avulla: Millaiset eettiset tekijät olisi syytä ottaa huomioon enne tutkimuksen 

tekemistä? Miten toteuttaa tutkimus loukkaamatta kenenkään yksityisyyttä? Jokaisella 

tutkittavalla on ehdoton oikeus pysyä anonyymina, missään vaiheessa tutkimusta ei saa tulla 

ilmi mitään, mikä loukkaisi tutkittavan henkilösuojaa ja identiteetti olisi vaarassa paljastua 

(Soininen 1995, 129). 

Tutkittavan on myös pystyttävä olettamaan, että tutkija toimii moraalisesti oikein ja on 

vastuuntuntoinen tutkimusta toteuttaessaan. Tutkimuksen on oltava rehellinen ja totuuden 

mukainen. Tutkimustuloksia ei saa vääristellä, vaan on tuotava ilmi rehellisesti oikeat 

tutkimustulokset (Soininen 1995, 130-131). 

Tutkimukset eettisyys tapahtuu tutkittavan ja tutkijan välisessä kanssakäymisessä. Toisinaan 

tutkittavalta taholta voi tulla esiin ennalta-arvaamattomia tietoja. Tutkijan rooli tutkimuksessa 

on vastata siitä, että hän tekee moraalisesti oikeita ratkaisuja ja että tutkimus noudattaa hyviä 

eettisiä arvoja. Tutkimuksen eettiset periaatteet voidaan karkeasti jakaa kolmeen eri 

kategoriaan: 1) tutkittavan itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, 2) yksityisyys ja 

tietosuoja, 3) vahingoittamisen välttäminen (Tutkimuseettinen neuvottelukunta. 26.6.2017). 
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Tutkimuksessa tärkeitä tekijöitä ovat reliabiliteetti ja validiteetti. Reliabiliteetti tarkoittaa 

kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuutta. Sen tarkoitus tutkimuksen kannalta on varmistaa, 

että tutkimusaineisto on riittävä. Riittävän aineiston perusteella voidaan tehdä johtopäätöksiä 

tutkimustuloste suhteen. Validiteetilla tarkoitetaan taas tutkimuksen toteutusta, että se on 

pätevä ja oikein laadittu. Ihmisten kuuleminen on tärkeää validissa tutkimuksessa. Ihmisille 

on annettu oikeanlainen tapa kysymyksiin vastaamiseen ja sekä aineiston analyysi, että 

tutkimustulosten tulkinnan tulee tapahtua tutkimukseen osallistuneita kunnioittaen, eli oikein 

(Inspirans Oy. 2017. 24.6.2017.). 

Kuvio 4. Luotettavuuden kulmakivet (Kajaanin ammattikorkeakoulu) 

Yllä olevan kuvion avulla on havainnollistettu ja selitetty yksinkertaisesti, mistä tutkimuksen 

luotettavuus koostuu (25.6.2017). 
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5 TUTKIMUSTULOKSET 

Tässä luvussa avataan tutkimuksen tuloksia. Tutkimus on toteutettu vuonna 2017 helmikuun 

aikana, jolloin tutkimuksen kohdehenkilöt ovat valikoituneet. Tutkimukseen osallistuneet 

fitness-urheilijat ovat valikoituneet ympäri Suomea sosiaalisen median kautta. Fitness-

urheilijat ovat ilmoittaneet yksityisviestillä halukkuudestaan osallistua tutkimukseen, jotta 

jokaisen henkilösuoja säilyy. 

Tutkimukseen osallistuneet fitness-urheilijat ovat kirjoittaneet kertomuksen kokemuksistaan 

fitness-urheilun ja koulumaailman yhdistämisestä sekä vastanneet viiteen 

monivalintakysymykseen koskien harjoittelutaustaa ja lajivalintaa. Monivalintakysymysten 

avulla on tarkoitus kartoittaa urheilijoiden valmennustilanne. 

Tutkimuksessa tärkeänä pidetään sitä, että jokaisella tutkimukseen osallistuneella on tällä 

hetkellä tai on ollut, kouluttautunut ja osaava valmentaja, jolloin urheilijan on saanut 

turvalliset ohjeet lajinsa toteuttamiseksi. Tämä toteutui kaikkien vastanneiden kohdalla. 

Tutkimustuloksia on avattu useampaan kategoriaan sen mukaan, mitä aineistosta on 

toistuvasti noussut esille. 

Ensiksi esitellään monivalintakysymysten tutkimustulokset ja sen jälkeen kategorioittain 

tutkittavien kirjoitelmien tutkimustulokset fitness-urheilijan kokemuksesta koulumaailmassa. 

5.1 Yleispiirteitä aineiston kohdejoukosta 

Monivalintakysymyksien tulokset ovat seuraavanlaiset: 
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Taulukko 2. Fitness-urheilijoiden ikäjakauma. (n= 8) 

Saadun aineiston perusteella voidaan todeta, että 43 % eli lähes puolet vastanneista ovat lajin 

parissa juoniori-ikäisiä ja kuuluvat vastausosioon 1). 47 % eli suurin osa vastaajista sijoittuu 

ikähaarukkaan 24–29 vuotta, joka on vastausvaihtoehto 2), kun taas yli 30 vuotiaita vastaajia 

tutkimukseen ei osallistunut laisinkaan. 

 

Taulukko 3.  Fitness-urheilijoiden kilpailulajit (n=8) 
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Taulukossa 2. kuvataan fitness-kilpailulajien jakaumaa tutkimukseen osallistuneiden kesken. 

Fitness-lajeja on neljä: 1) Bikini fitness, 2) Body fitness, 3) Women’s physique ja 4) Fitness. 

Taulukon perusteella voidaan todeta, että vastaajien kesken body fitness-lajilla on eniten 

harrastajia, jopa 57 % vastanneista. Ennakko-oletus olisi ollut se, että bikini fitness olisi ollut 

suosituin laji ja prosentuaalisesti kerännyt eniten lajille urheilijoita. Ennakko-oletus perustuu 

tutkimuksen teoria osiossa todettuun lajin suosioon, koska bikini fitness on eniten suosiossa 

oleva kilpailulaji näistä neljästä naisten lajista. Tutkimukseen vastanneiden kesken bikini 

fitness-urheilijoita on 29 % vastanneista, joka on prosentuaalisesti toiseksi suosituin fitness-

laji. Vähiten harrastajia tutkimukseen vastanneiden kesken on women’s physique lajilla, jonka 

vastausprosentti on 14 %. Fitness-kilpailulajin harrastajia ei ole tässä otannassa yhtään, joten 

sen vastausprosentti on 0 %. 

 

Kilpailulaji 

60 % 

50 % 

40 % 

30 % 

20 % 

10 % 

0 % 

Bikini fitness Body fitness Women´s physique Fitness 



 

 

39 

 

 

Taulukko 4. Fitness-urheilijoiden treenivuosien määrä. (n=8) 

Kolmannessa taulukossa tarkastellaan tutkimukseen osallistuneiden fitness-urheilijoiden 

treenivuosien eli harjoitteluvuosien määrää. Tutkimuksen aineiston mukaan prosentuaalisesti 

suurin treenivuosi määrä on 57 %, joka sijoittuu vastausvaihtoehtoon 2), 2-4 vuotta 

treenanneiden urheilijoiden keskuuteen. Toiseksi suurin prosentuaalinen määrä on 

vastausvaihtoehdolla 3) yli 4 vuotta treenanneita oli 29 %. Tutkimuksen prosentuaalisesti 

pienin treenivuosien määrä on vastausvaihtoehdolla 1), alle yhden vuoden ja se on saanut 

vastausprosentikseen 14 %. 
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Taulukko 5. Fitness-urheilijan valmentautuminen. (n=8). 

Tutkimukseen vastanneista fitness-urheilijoista jopa 86 % vastasi olevansa valmennuksessa. 

Vain 14 % fitness-urheilijoista ei ollut aktiivivalmennuksessa. 

Taulukko 4. ja taulukko 5. kytkeytyvät siltä osin toisiinsa, että tutkimukseen vastanneilta 

fitness-urheilijoilta on kysytty lisätietona seuraava kysymys: ”onko sinulla ollut kilpaillessasi 

valmentaja?” Jokaisella fitness-urheilijalla on kilpailukautensa aikana ollut valmentaja. Tämä 

tarkennus oli tutkimuksessa oleellinen tieto, koska sen avulla voidaan varmistaa, että jokainen 

fitness-urheilija on saanut tuen ja turvan kilpailukaudellaan ammattilaiselta. 
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Taulukko 6. Fitness-kilpailuihin osallistuminen. (n=8) 

Tutkimukseen vastanneista fitness-urheilijoista enemmistö, eli 57 % ei ole kilpaillut. Fitness-

urheilijoista taas 43 % on kilpaillut. Kuten jo aiemmin todettiin, kilpailleiden fitness-

urheilijoiden kohdalla lisätietoa hankittiin kilpailukauden valmentautumisesta. 

Lisäkysymyksen avulla todettiin, että kaikki kilpailleet fitness-urheilijat ovat olleet 

kilpailukautensa aikana asianmukaisessa valmennuksessa. 

5.2 Millaista on fitness-urheilu koulumaailmassa? 

Tutkimuksessa haluttiin selvittää, millaista on fitness-urheilijan arki koulumaailmassa ja 

miten se näyttäytyy muille opiskelijoille, opettajille ja työkavereille? Tutkimusaineistosta 

selviää, että fitness-urheilijan elämäntapa näkyy enimmäkseen ruokailujen aikana. Koulun 

tarjoama ruoka ei ole sopivaa ravintoa fitness-urheilijalle ja he kuljettavat itse valmistamansa 

eväät päivittäin mukanaan koulussa. Tämä herättää ihmetystä ja jopa hilpeyttä. 

Toinen esille nouseva asia urheilun ja koulumaailman yhdistämisessä on aika. Vuorokaudessa 

on rajallinen määrä aikaa kaikelle tekemiselle ja levosta ei pidä tinkiä. Ajankäytön suunnittelu 

ja tehokas toteuttaminen koetaan tärkeäksi taidoksi toteutettaessa näin kokonaisvaltaista 

elämäntapaa. 
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5.2.1 Ruokailu 

Tutkimuksen tuloksissa nousee selkeästi esille ravinnon merkitys lajin suhteen ja ruokavalion 

noudattaminen myös koulupäivän aikana. Jokainen tutkimukseen osallistunut fitness-urheilija 

kertoo, että lajin toteuttaminen vaatii lähes aina omien ruokien pakkaamista mukaan kouluun. 

Tämä on myös ainoa lajin ulkoinen asia, jonka fitness-urheilijat kokevat näkyvän ulospäin 

koulussa. Myös usean tutkimuksen osallistuneet kirjoitelmissa tuli ilmi se, että fitness-

urheilussa on tärkeää tietää, mistä ateriat koostuvat eli mitä syö, jotta proteiinit, hiilihydraatit 

ja rasvat ovat oikeissa suhteissa ruokavalion mukaan. Koulun tarjoamaa ruokaa ei myöskään 

pidetty kovin sopivana ja ravintorikkaana. 

Tutkimukseen osallistuneet fitness-urheilijat kuvailivat ravintoon liittyviä kokemuksiaan 

koulupäivälle seuraavalla tavalla: 

”Fitness lajin harrastaminen näkyy elämäntavoissa koulumaailmassa suurimmaksi osaksi 

ruokailutottumuksissa. Monesti esimerkiksi itse syön omia eväitä ruokalassa tai myöhemmin 

uudestaan päivällä opettajan huoneessa.” -Fitness-urheilija 1. 

Elämäntavan toteuttaminen vaatii oman ruokavalion mukaisien aterioiden kuljettamista 

mukana koulussa. Tässä tapauksessa omat eväät on kuljetettu ruokalaan mukaan, jolloin 

elämäntavan toteuttaminen näkyy kanssaruokailijoille. 

”Opiskeluaikoina en hyödyntänyt useinkaan koulussa tarjottavaa ruokailumahdollisuutta 

(maksullinen), vaan söin kotona ja omia eväitäni. Koin, että itse tekemäni eväät olivat 

ruokavaliota ja treenejä ajatellen optimaalisempia kouluruokaan verrattuna ja tiesin täsmälleen 

mitä syön.” -Fitness-urheilija 2. 

Kouluruoka ei aina tarjoa fitness-urheilijalle mahdollisuutta sopivanlaiseen ravintoon, joten 

urheilija kokee itselleen paremmaksi vaihtoehdoksi nauttia oma tekemäänsä ruokaa. Näin 

urheilija on tietoinen siitä, mistä ravinto koostuu ja paljonko mitäkin ainesosia on. 

”Fitness näkyy koulumaailmassa elämäntavoissani suurimmalta osin ravinnon saralla. Dieetillä 

minulla on omat eväät koulussa, koska lasken makroni ja kalorini tarkkaan, mutta dieetin 

ulkopuolella nautin koulun tarjoamasta edullisesta lounaasta, silloinkin pyrin valitsemaan 

lautaselle terveellisiä vaihtoehtoja ja syömään terveellisesti. Yleensä minulla on koulussa 

mukana evästä esim. rahka ja pähkinöitä, vaikka söisin koulussa, sillä koulun tarjoama lounas 

on enemmänkin hiilihydraattipitoista ja proteiinirikkaita vaihtoehtoja on vähän, joten syön 
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ruuan lisäksi omat evääni, jotta saan tarpeeksi energiaa ja hiilihydraattien lisäksi rasvoja ja 

proteiinia.” Fitness-urheilija 3. 

”Koulumaailmassa fitness-elämäntapa näkyy mm. näin: Kannan kouluun joka päivä omat eväät, 

koska haluan punnita eväät ja tietää tarkalleen mitä syön. Välillä ostan koulusta salaatin, koska 

se on helppo katsoa silmämääräisesti sopivaksi. Toki kisadieetillä tämä tapa jää pois. Eli olen 

todella ehdoton siihen, että syön koulussa ruokavalion mukaan. En juurikaan tällä hetkellä lipsu, 

koska kisavuosi menossa.” -Fitness-urheilija 5. 

Fitness-urheilija noudattaa valmentajansa laatimaa ruokavaliota ja näin ollen ainesosat on 

dieetin aikana punnittava, jotta jokaisella aterialla olisi oikea määrä kaikkia ravintoaineita. 

Kisadieetillä urheilijat eivät syö koulussa tarjottavaa lounasta, mutta kilpailukauden 

ulkopuolella esimerkiksi runsas salaatti on helppo vaihtoehto lounaaksi. 

”Koulupäivän aikana fitness-urheilu tulee esiin näkyvimmin silloin, kun on lounasaika. 

Menemme ystävieni kanssa koulun ruokalaan, ja minulla on lähes joka kerta mukanani 

eväsrasia, johon olen punninnut sen hetkisten tavoitteiden mukaisesti sopivan määrän eri ruoka-

aineita. Lukioon, jota kävin, hankittiin onnekseni mikro (oppilaskunnassa oli myös 

saliharrastajia). Toisinaan kehityskauden aikana saatoin kyllä syödä myös kouluruokaa, mutta 

melko harvoin kuitenkin. Kouluruoka on omaan ruokavaliooni nähden vähän ravintoköyhää, 

etenkin proteiinien osalta” -Fitness-urheilija 6. 

Kouluruoka ei tarjoa niin monipuolisesti ravinnonlähteitä, kuin urheilijan ruokavalio vaatisi. 

Esimerkiksi keittoruokia tarjoiltaessa on todella vaikea saada ruokavalion mukainen määrä 

vaikkapa proteiinia. Tässä tapauksessa urheilija on osallistunut kuitenkin ruokailuun omien 

eväidensä kanssa, onhan ruokailu myös sosiaalinen tapahtuma. Omien eväiden syöntiä ei ole 

katsottu pahalla. 

”Teen itselleni päivittäin tarvittavat ateriat mukaan, jotta tiedän, mitä olen syönyt. En ole siis 

käynyt kouluruokailussa laisinkaan. Minulla on tarkka ruokavalio ja punnitsen kaikki ainesosat 

ja laitan ateriat rasioihin. Salaatit teen aamulla mukaan ennen lähtöäni, jotta ne olisivat 

mahdollisimman tuoreena.” - Fitness-urheilija 7. 

Osa urheilijoista ei käy kouluruokailussa ollenkaan, olisi kyseessä dieetti tai ei. Omista 

syömisistä on helpompi pysyä perillä, kun tekee itse kaikki ateriat. 

”Nykyisessä koulussani tätä elämäntapaa on vielä entistäkin helpompi toteuttaa. Kannan omat 

evääni mukana, kuten lukio aikanakin..” -Fitness-urheilija 8. 
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Myös se, missä koulussa opiskelee tai opettaa, voi vaikuttaa paljon elämäntavan 

toteuttamiseen. Mietittäessä esimerkiksi ammattiin valmistavia koulutuksia, jotka liittyvät 

liikunta-alan opintoihin, voi olla huomattavasti helpompaa toteuttaa urheilijalle sopivaa 

elämäntapaa kuin esimerkiksi lukiossa. 

5.2.2 Ajankäytön suunnittelu 

Yksi tutkimuksen keskeisimpiä tuloksia on urheilijoiden ajankäyttö ja sen suunnittelu. Sekä 

itse koulupäiville, että tehtävien tekemiselle on oltava oma aikansa, jonka ohessa on 

suoritettava harjoittelu ja kaikki muut arjen askareet. Siksi urheilijat nostavatkin esille 

tehokkaan ajankäytön, jonka kokevat olevan hyvin suunniteltuna tärkeässä roolissa. 

”Dieetillä ollessa ruoka-aikojen ei kärsisi venähtää, jolloin omia eväitä on kuljeteltava mukana 

ja syötävä silloin kun ruoka-aika on. Koulussa on myös kyettävä ajatustyöhön, jolloin energiaa 

on oltava riittävästi ja kun ruokamäärät ovat dieetillä rajoitettuja, voi ajatuksenkulku toisinaan 

tökkiä. Yliopistomaailmassa luennot saattavat ajoittua myös iltaan, jolloin päivän ja viikon 

treenit on suunniteltava sen mukaan, että treenit eivät jää iltaluentojen takia väliin.” -Fitness-

urheilija 2. 

Urheilijan on tärkeää syödä tasaisin väliajoin, jolloin on etukäteen mietittävä, kuinka monta 

ateriaa on otettava mukaan kotoa lähdettäessä. Lisäksi koulupäivät voivat ajoittua myös 

iltaan, jolloin treenit ja ruokien mahdollinen valmistaminen ajoittuvat aamupäivään. 

”Aikatauluttaminen ja rutiinit ovat ainakin itselle melko pakolliset, jos haluaa tämän 

elämäntavan ja koulunkäynnin mallikkaasti yhdistää. Itse pidän aikatauluista, kunhan ne eivät 

ole liian tiukkoja. Haluan saada päivästäni aina mahdollisimman paljon irti, joten suunnittelen 

päiväni aina valmiiksi.” -Fitness-urheilija 4. 

Aikataulujen luominen ja sen muodostuminen rutiiniksi helpottaa fitness-urheilijan arkea. 

Koulun ja urheilun yhdistäminen vaatii tottumista ja suunnittelua. On oltava kuitenkin varaa 

joustavuuteen, on helpompaa suhtautua aikataulujen muutoksiin, kun ne on suunniteltu 

tarpeeksi väljiksi. 

”Ainoana haasteena koen ajan puutteen, varsinkin kun viikkoon saattaa tulla jopa 10 treeniä. 

Mutta siitäkin on selvitty! Minulle laji/harrastusvalinta oli elämäntapana jo ennen kuin menin 

kouluun, joten en oikeastaan ole sitä sen kummemmin pohtinut.” -Fitness- urheilija 5. 

”Suurin haaste on minusta löytää aikaa. Töiden jälkeen on joko valmistettava ateriat seuraaville 

päiville tai käytävä heti salilla. En tykkää treenata iltapäivällä klo 16-19 välillä, koska sali on 
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tuolloin aina täynnä ja kiireisen aikataulun ja dieetin ohella se ottaa todella kovasti välillä 

hermoon odotella vapaita laitteita tai penkkejä. Treenit on kuitenkin tehtävä ja pyrin ajoittamaan 

ne lyhemmille työpäiville ja viikonlopuille.”-Fitness-urheilija 7. 

Ajankäyttö voidaan kokea myös haasteena, tai pikemminkin ajan puute. Jos lasketaan yhteen 

päivän pakollisia tunteja: koulussa 6h + treenissä 2h + uni 8h = 16h, eli aikaa jää 

vuorokaudessa 24h – 16h = 8h kaikkien muiden asioiden hoitamiseen ja siirtymisiin paikoista 

toiseen. Loppujen lopuksi se on todella lyhyt aika kaiken muun hoitamiselle. 

”Fitness elämäntapana ei mielestäni sinänsä vaikeuta koulunkäyntiä. Toki on ehdittävä treenata 

ja nukkua tarpeeksi, ja samalla saada kaikki kouluhommat tehdyiksi. Minulla ei kuitenkaan 

lukioaikana ollut sen isompia ongelmia aikataulujen kanssa. Toisaalta elämässäni ei hirveästi 

muuta ollutkaan tuolloin, kuin fitness ja opiskelu.” -Fitness- urheilija 6. 

”Edelleen aikataulutan päiviäni melko tarkasti, mitä milloinkin päivän aikana teen. Joskin 

kouluajat eivät ole ihan niin pitkiä, kuin lukiossa, joten aikataulujenkin laatiminen on aikalailla 

helpompaa/vapaampaa.” -Fitness-urheilija 8. 

Fitness-urheilijan elämäntapaan kuuluu useita kuntosaliharjoituksia ja mahdollisesti aerobisia 

harjoituksia tämän lisäksi. Aikataulujen ja päivänkulun rakentaminen on välillä 

minuuttiaikatauluja ja välillä se näyttäisi olevan todellista selviytymistä. Tutkimukseen 

aineistosta selviää, että lähes jokaisella fitness-urheilijalla vapaa-ajasta useita tunteja kuluu 

viikosta kuntosaliharjoitteluun. Harjoittelu tapahtuu joko aamulla ennen koulupäivää tai 

iltapäivällä/illalla koulupäivän jälkeen. Yhtenä tärkeänä tekijänä elämäntavan toteutumiselle 

koulun ohella on onnistunut ajankäyttö ja sen suunnittelu. Tutkimuksessa kuvataan 

ajankäyttöä ja suunnittelua seuraavalla tavalla: 

”Ainakin itse koen, että kun se oma arki muotoutuu vahvemmin, myös sen organisointi paranee. 

Koen, että ensimmäisen vuoden jälkeen olen kehittynyt esim. koulun ja fitnessin 

yhdistämisessä. Toki tämä kouluvuosi on mennyt ns. off- kaudella, mutta odotan innolla, mitä 

ensi syksy tuo tullessaan dieetin myötä.” - Fitness-urheilija 3. 

Ajankäytössä voi harjaantua ajan kanssa, on selvää, että ajankäyttö ja sen hallinta ovat 

ihmisten kesken erilaista. Toisilla se sujuu paremmin kuin toisilla. Kun arkeansa jäsentää 

kauan samalla tavalla, oppii arjen keskeltä huomaamaan asioita, joita voi hoitaa todella 

tehokkaasti. Kalenterin käyttö auttaa varmasti suunnittelussa, milloin on aikaa koulutehtäville 

ja milloin on paras aika valmistaa ateriat ja treenata. 
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5.3 Miten fitness-urheilija ja koulumaailma kohtaavat toisensa? 

Tutkimuksen toisessa tutkimuskysymyksessä halutaan selvittää, miten fitness-urheilija ja 

koulumaailma kohtaavat toisena? Tutkimusaineiston perusteella voidaan todeta, että fitness-

urheilija pystyy toteuttamaan elämäntapaansa erittäin hyvin koulumaailmassa, eikä 

esimerkiksi ruokailuja katsota pahalla. Elämäntapa herättää ihmetystä ja kiinnostusta, jonka 

tutkittavat kokivat johtuvan tiedonpuutteesta fitness-lajia kohtaan. Lisäksi tutkimuksessa 

selviää, että vapaa-ajalla suurimmaksi ongelmaksi koetaan alkoholin käyttö. Useimmat 

kaverit tai opiskelijatoverit eivät ymmärrä fitness-urheilijan kieltäytyvän alkoholin 

käyttämisestä. Mukavaa voi olla ilmankin. Usein käykin niin, että joko urheilija jättäytyy itse 

pois juhlista, tai häntä ei lopulta enää kutsuta. 

 

5.3.1 Kohtaamisia koulumaailmassa 

Positiivisena yllätyksenä tutkimuksessa käy ilmi, että lähes kaikki fitness-urheilijat ovat 

saaneet positiivista ja kannustavaa palautetta elämäntavoistaan. Sekä henkilökunta että 

koulukaverit ovat olleet enimmäkseen kiinnostuneita ja uteliaita siitä, mitä fitness on ja 

millaista on olla fitness-urheilija? Enimmäkseen kiinnostus lajia kohtaan herää nimenomaan 

ravitsemusasioissa. Se kiinnostaa ihmisiä, miksi syödään tietyllä tavalla ja tietynlaista 

ravintoa? Mikä on treenien ympärillä olevien juomien merkitys ja mitä ne sisältävät? 

Tutkimuksen teoriassa viitataankin siihen, että ihmisten osaaminen ravintoasioissa on melko 

heikko. Fitness-lajeja kohtaan ihmisten keskuudessa käy usein ilmi ennakko- oletukset ja ne 

ovat usein negatiivissävytteisiä. Tutkimuksen mukaan fitness-urheilijat ovat kokeneet, että 

heidän asemansa ei ole huonontunut fitness-urheilun takia. Ihmiset ovat kiinnostuneet 

asioista, joista heillä ei ole tietoa ja haluavat kuulla lajista enemmän sen urheilijoilta. Sekä 

ravintoon että treeniin liittyvät asiat ovat kiinnostaneet. 

”Yliopisto-opinnoissa opettajat eivät juurikaan noteeraa mikäli luennoilla syö omia eväitä, 

koska se on ihan normaalia. Opiskelukaverini ymmärsivät ihan hyvin tavoitteeni ja tukivat siinä, 

joten heidän asennoitumisensa harrastustani kohtaan oli kannustava.” Fitness-urheilija 2. 

Yliopistoissa opiskelijat ovat vastuussa omista opinnoistaan ja toiminnoistaan. Opettajat eivät 

enää vahdi sitä, mitä kukakin opiskelija tekee. Yliopistossa on varmasti helpompi toteuttaa 
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omaa tapaansa opiskeluiden ja elämäntapojensa suhteen. Ruokailu on vapaa kaikille, 

jokaisella on oikeus syödä, mitä itse parhaaksi kokee. 

”Koulussa ei näe usein ketään muita, jotka syövät kanat ja riisit purkista koululounaan sijaan, 

mutta toisaalta en ole huomannut suurta ihmettelyä muiden osalta, kun itse teen niin. 

Opiskelijakaverit ovat olleet hyvin kiinnostuneita fitness-urheilusta ja dieettaamisesta. Suurin 

osa ihmettelee ruuan suurta määrää siihen nähden, että kroppa kiristyy. Opiskelijakaverit ovat 

kyselleet paljon kokemuksistani valmennuksessa ja ylipäätään tietoa ravitsemukseen ja 

liikuntaan liittyvissä asioissa. On hauska huomata, millaisia käsityksiä ihmisillä on fitness-

urheilusta ja –urheilijoista. Melko monessa asiassa olen rikkonut noita käsityksiä, kertomalla 

omista kokemuksista.” -Fitness-urheilija 3. 

”Asenteet ovat olleet hyvin erilaisia. Jotkut kaverit naureskelevat mun ”kuivalle kanalle ja 

riisille”. Joskin omat kaverini ovat kuitenkin aina olleet melko kiinnostuneita eväistäni ja 

kyselevätkin miksi syön jotakin tiettyä ruokaa.” -Fitness-urheilija 4. 

Usein ihmisiä tuntuu huvittavan omien eväiden ”kuivan kanan ja riisin syönti”. Miksi nämä 

ovat valikoituneet fitness-urheilijan ruokavalioon? Kanassa on runsaasti proteiinia ja vaalea 

lihaa sulaa elimistössä nopeampaa, kuin punainen liha, joten sen käyttöä suositaan. Riisi taas 

on hyvä hiilihydraatin lähde ja se sopiikin makumaailmaltaan erinomaisesti kanan 

lisukkeeksi. Urheilijat ovat kuitenkin huomanneet, että ihmiset ovat kiinnostuneita 

elämäntavasta, vaikka saattavat oudoksua jopa yksitoikkoistakin ruokavaliota. 

”Asenteista: Muutama koulukaveri tietää, että olen menossa kisoihin, ja muille tämä näyttäytyy 

vain harrastuksena. Toki saan välillä sellaisia piilovittuilu- kommentteja. Toki joltain tulee 

myös kunnioitusta, että jaksaa panostaa. Kaikista eniten tämä aiheuttaa hämmennystä, silloin 

kun on tulossa jotkut opiskelijabileet. En käy niissä oikeestaan ollenkaan. Ensimmäisenä 

vuonna olin mukana kolmissa bileissä. Ja niistäkin yhissä selvinpäin. Välillä saa kuulla, että; ” 

Voisithan sinä nyt tänään juoda, ota ees yks.”” - Fitness-urheilija 5. 

On ilmiselvää, että kaikki ihmiset eivät voi tietää, millaista fitness-urheilijan elämä on ja mitä 

se vaatii. Tutkimuksessa käy jo aiemmin ilmi, että fitness-urheilu on laji, jota eletään 24h 

vuorokaudessa. Sitä tehdään täysillä koko ajan. Harrastajat ovat asia erikseen. 

”Olen syönyt töissä omia eväitäni, eikä siitä kukaan ole pahastunut. Pikemminkin työkaverit 

ovat kannustavia ja kiinnostuneita elämäntavastani ja kurinalaisuudesta.”- Fitness-urheilija 7. 

Työpaikoissakin on eroja, oma suhtautuminen ja lajin esille tuominen ovat tekijöitä, jotka 

vaikuttavat muidenkin asenteisiin. Jos urheilija on itse positiivinen eikä tee itsestään ja 
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syömisistään suurta numeroa, on muidenkin helpompi suhtautua erilaisiin 

ruokailutottumuksiin. 

”Suurinosa luokastamme on kuitenkin hyvin kiinnostunut kaikesta valmennukseeni liittyvästä ja 

kyselevät paljon kaikkea. He ovat myös hyvin kannustavia ja ”myötäelävät” dieettiäni, vaikka 

suurinosa ei koskaan ole ollut minkäänlaisella ruokavaliolla. Opettajamme hieman ihmettelevät, 

miksi teen kaikki asiat, esim. ruokailujen suhteen, siten kuin teen. Mutta he eivät ole 

elämäntapojani mitenkään sen enempää kommentoineet.” - Fitness-urheilija 8. 

Toisinaan fitness-urheilija voi saada myös epäileviä katseita ja kommentteja elämäntavastaan. 

Useimmiten onneksi tilanteet saadaan selvitettyä. Opettaja fitness-urheilijana on vastuussa 

siitä, että hän avoimesti kertoo elämäntavastaan ja tottumuksistaan. Lapsen kertoma asia ei 

vastaa todellisuutta ja siitä on aineistossa hyvä esimerkki: 

”Ensimmäisen työvuoteni aikana sain kautta rantain kuullun palautteen kuinka oppilas oli 

kotonaan kertonut, että opettaja syö ruokalassa pelkkää salaattia. Lapsen huoltaja oli tämän 

tiedon hyväksynyt ja laittanut kyselevää ja kyseenalaistavaa viestiä ruokailutottumuksistani 

muulle henkilökunnalle. Onneksi asia saatiin myöhemmin selvitettyä ja huoltaja tajusi, että 

ruokavalioni koostuu muustakin kuin salaatista.” – Fitness-urheilija 1. 

Tämä epäkohta saatiin kuitenkin selvitettyä ja huoltajat voivat olla turvallisin mielin lapsen 

opettajan elämäntavoista ja ruokailutottumuksista. Vaikeaa voi olla vetää rajaa myös siihen, 

missä menee opettajan yksityisyyden raja? Fitness-urheilija tulee kuitenkin kilpailukaudellaan 

esille ainakin sosiaalisenmedian kautta, joten loputtomiin tietoa lajin toteuttamisesta ei voi 

pimittää. 

Tutkimuksessa voidaan havaita, että fitness-urheilijat kokevat vapaa-ajan illanvietot 

jokseenkin haastavina hetkinä koulukavereidensa kanssa. Useampi vastanneista urheilijoista 

kertoo, että koulukaverit eivät ymmärrä täysin fitness-urheilijan suhtautumista alkoholiin. 

Useamman fitness-urheilijan kertomuksessa mainittiin tämä kyseinen asia, illanvietoista 

jäädään joko kokonaan pois tai sitten kaverit ihmettelevät miksi ei voisi ottaa muutamaa? 

Tutkimuksen aineistosta selviää, että negatiiviset asenteet fitness-urheilijaa kohtaan 

suuntautuvat vapaa- ajan viettoon ja alkoholin käyttöön. Kilpaurheilun vaativuutta ja sen 

kokonaisvaltaisuutta ei selvästikään täysin ymmärretä. Tästä negatiivisuun ilmentymästä 

muutamia otteita aineistosta: 
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”En myöskään kulkenut tavoitteellisen treenaamisen aloitettuani kovinkaan paljoa 

opiskelijabileissä.” Fitness-urheilija 2. 

”monet opiskelijat käyvät paljon ulkona juhlimassa ja samalla menee alkoholia melko paljon. 

Itse en koe tarvitsevani opiskelijapippaloita elämääni….en koe jääväni paitsi mistään..) – 

Fitness-urheilija 3. 

”Kanssaoppilaista olen huomannut, että minua hieman oudoksutaan, kun en tee asioita 

(syömiset, juomiset, viikonloppurellestykset) samalla tavoin kuin he/enemmistö tekee.” -

Fitness-urheilija 4. 

Erityisesti kilpailukaudella fitness-urheilija elää kurinalaista elämäntapaa ja omia menemisiä 

on karsittava pois. Kehon on annettava levätä ja on minimoitava stressitekijöitä. Mikäli 

opiskelija/ opettajatoverit eivät tiedä kilpailuun valmistautumisesta ja dieetin ehdottomasta 

noudattamisesta, voidaan fitness-urheilijaa pitää tiukkapipoisena elämäntapansa vuoksi. 

”Itse olen jäänyt monista iltamenoista pois, koska kavereissani on sellaisia, jotka eivät ymmärrä 

tätä lajia. Ei se viikonloppuna ottaminen vaan sovi siihen viikkorytmiin ja arkeen. Itse jään 

mieluummin raskaan viikon jälkeen lataamaan akkujani kotiin ja nautin vapaa-ajastani kuin 

lähden yöelämään katsomaan muiden touhuja.” -Fitness-urheilija 7. 

Osa fitness-urheilijoista on jopa itse vetäytynyt juhlinnoista, koska elämäntapa voi aiheuttaa 

oudoksuntaa ja ikäviä kommentteja. On varmasti helpompi valinta jäädä silloin kokonaan pois 

juhlista, kuin kuunnella mahdollisia kommentteja vaikkapa alkoholin käyttämättömyydestä. 

”Tietenkään kaikki eivät ymmärrä fitness-lajeja, varsinkaan omaa lajiani, jossa naisetkin ovat 

aika isoja ja lihaksikkaita. Vaikka moni ei sitä ääneen sanokaan, niin varmasti hiukan 

supistaankin seläntaka. Nyt on ilmennyt myös ihan avoimesti esille tuotua kateutta, jota esim. 

voimatasoni ja lihasmassani on aikaansaanut.” - Fitness-urheilija 8. 

Aina kommentit eivät välttämättä liity ruokailuun tai juomisiin. Arvostelun kohteeksi voi 

joutua myös ulkoisten tekijöiden perusteella. Lihasmassaa reilummin omaava fitness-urheilija 

voi hyvinkin erottua joukosta lihaksikkaan kehonsa vuoksi. Se voi helposti aiheuttaa ikäviä 

kommentteja, jotka voivat johtua myös kateudesta tai erilaisuudesta. 

5.3.2 Fitness-urheilun ja koulumaailman yhdistäminen 

Kirjoitelmissaan fitness-urheilijat pohtivat lajinsa ja koulumaailman yhteen sovittamista. 

Kirjoitelmista on havaittavissa se, että fitness-urheilija elää vahvasti omaa elämäntapaansa ja 
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pystyy sovittamaan sen halutessaan mihin vain. Intohimo ajaa urheilijaa eteenpäin, eikä 

huolta lajin ja koulumaailman yhteensovittamisesta näyttäisi olevan. 

”Pohdin monesti koulun ja fitneksen yhteensoveltuvuutta. Lähinnä sen takia, koska molemmat 

vaativat ihmiseltä paljon niin henkisesti kuin fyysisesti. Kahden vaativan asian yhteen 

sovittaminen vaatii todella paljon varsinkin kisakaudella. Normaalikauden yhteen sovittaminen 

ei mielestäni tuo mitään ongelmia.” -Fitness-urheilija 1. 

Erityisesti kilpailukaudella voidaan koulunkäynnin ja urheilun yhdistäminen kokea aikaa 

vieväksi. Molemmille asioille on löydettävä se oma hetkensä ja kilpailukaudella arki rakentuu 

täysin dieetin ja treenin ympärille. Se vaatii urheilijalta paljon. 

”En pohtinut opiskeluaikoinani juurikaan elämäntapani soveltumista koulumaailmaan. Elän 

fitness-elämäntapaa vapaasta tahdostani ja se tulee minulle luonnostaan, joten en koe, että olisin 

joutunut sen suuremmin pohtimaan sen soveltumista koulumaailmaan. Esimerkiksi 

ravintoasioissa teen sellaisia valintoja, jotka tukevat tavoitteitani, eikä tämä ole paikka- tai 

tilannesidonnaista.” -Fitness-urheilija 2. 

”Ne sopivat yhteen, kun ne osaa sovittaa yhteen. Treenin voi tehdä illalla, kun on ensin käynyt 

kotona syömässä ja keräämässä voimia. Ihan samalla tavalla ei tietenkään voi panostaa 

opiskeluun, kuin ilman tällaista kokonaisvaltaista harrastusta. En kuitenkaan usko, että ikinä 

löytäisin samanlaista paloa opiskeluun kuin fitness-urheiluun. Pidän opiskelua tosi tärkeänä, ja 

aion hakea tänä keväänä yliopistoon, mutta fitness kulkee mukanani minne menenkin. Opiskelu 

hoituu kohdallani lähinnä rationaalisista syistä, ja fitness on se minun sydämen intohimo.” - 

Fitness-urheilija 3. 

Suuri merkitys on tahdolla. Fitness-urheilija ei elä elämäntapansa mukaisesti siksi, että joku 

muu pakottaisi tai käskisi niin tehdä. Fitness on elämäntapa, jonka ymmärtävät sellaiset 

ihmiset, jotka sitä elämäntapaa noudattavat. Kun jotain haluaa saavuttaa ja pyrkii tavoitteitaan 

kohti määrätietoisesti, ei kovin helpolla luovuteta ja etsitä sitä helpointa tietä tavoitteiden 

saamiseksi. Tässä lajissa ei menestys ja tulokset ole helposti saavutettavissa. Itsensä 

kehittäminen urheilijana vaatii aikaa ja paljon työtä. 

”Tottakai aluksi, kun aloin kantaa omia eväitä ja treenivarusteita mukana, niin olihan se vähän 

ihmeellistä, niin itselle kuin muillekin. Aluksi oli jotenkin noloa tuoda omaa harrastustaan niin 

selkeästi esille koulussa, mutta itse kuitenkin totuin siihen melko nopeasti, enkä enää pitänyt 

sitä mitenkään erikoisena.” -Fitness-urheilija 4. 
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Elämäntavan ja koulumaailman yhteensovittaminen voi olla vaikeaa, kun mietitään, mitä 

muut ajattelevat? Itseään ei haluta tuoda liiaksi esille ja korostaa erilaista elämäntapaa. Fitness 

on kuitenkin urheilulaji, jossa ei auta ujostella, vaan on reilusti oltava oma itsensä ja 

uskallettava elää juuri sitä elämäntapaa, jonka laji vaatii urheilijalta. 

”Minulle laji/harrastusvalinta oli elämäntapana jo ennen kuin menin kouluun, joten en 

oikeastaan ole sitä sen kummemmin pohtinut.” -Fitness-urheilija 5. 

”Minulla ei ole ollut mitään negatiivisia ajatuksia tai tunteita liittyen lajivalintani ja koulun 

yhteensopivuuteen. Ne sopivat yhteen, kun ne osaa sovittaa yhteen. Treenin voi tehdä illalla, 

kun on ensin käynyt kotona syömässä ja keräämässä voimia. Ihan samalla tavalla ei tietenkään 

voi panostaa opiskeluun, kuin ilman tällaista kokonaisvaltaista harrastusta. En kuitenkaan usko, 

että ikinä löytäisin samanlaista paloa opiskeluun kuin fitness-urheiluun.”-Fitness-urheilija 6. 

Urheilijoiden kesken on hieman poikkeavuuksia, osa on ajatellut koulun ja elämäntavan 

toimivuutta ja osa ei koe siitä mitään stressiä tai negatiivisuutta. Riippuu siis täysin yksilön 

kokemasta, miten asioiden yhteensovittamiseen suhtaudutaan. 

”Kyllähän se joskus käy mielessä, että tätä elämäntapaa olisi ideaalimpaa toteuttaa, vaikka 

salinomistajana tai personal trainerin työssä, kuin koulussa. Mutta olen silti sitä mieltä, että 

kouluun on kohtuullisen helppo ympäristö toteuttaa juuri sitä mitä elämältään haluaa. Tämä 

elämäntapa on niin vahvana minussa, että en koe koulun olevan este sille, ettenkö voisi elää 

juuri näin, kuin haluan.” -Fitness-urheilija 7. 

Fitness-urheilijan näyttäisivät aineoston perusteella kyllä pohtivat elämäntapansa 

toteuttamista koulumaailmassa ja yhdistävä tekijä onkin elämäntapa. Fitness-urheilija on oma 

itsensä ja rakentaa identiteettiään fitness-urheilun kautta. Ympärillä on useimmiten 

samanhenkisiä ihmisiä ja heidän kanssaan on helpompi olla oma itsensä ja olla joutumatta 

silmätikuksi tai kummajaiseksi. Omanlaistaan seuraa löytäessään, on koulun ja urheilun 

yhteensovittaminen helpompaa. 

”Kaikki on huomattavasti helpompaa koulumaailmassa, jossa on paljon saman henkistä 

porukkaa.” -Fitness-urheilija 8. 

5.4 Tutkimustulosten yhteenveto ja johtopäätökset 

Tutkimustuloksia tarkasteltaessa voidaan todeta, että tutkimustulokset eivät ole jaoteltavissa 

erilaisiin kategorioihin vertailtaessa urheilijoiden kirjoitelmien sisältöjä. Sen sijaan voidaan 
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todeta, että jokaisessa kirjoitelmassa toistuvat samat asiat tai toiminnot, joille urheilija antaa 

painoa kirjoitelmassaan. Tästä syystä johtuen on saatu kirjoitelmien perusteella jaettua 

suuremmat kategoriat, joita urheilijat tuovat esiin kirjoitelmissaan: ruokailu, ajankäyttö, 

ennakkoluulot ja elämäntapa koulumaailmassa. 

Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että fitness-urheilijoilla on enimmäkseen hyviä 

kokemuksia koulumaailman ja lajin yhteensopivuudesta. Fitness-urheilijat pitävät suurimpana 

näkyvänä asiana sitä, että he tuovat omat ateriansa kouluun. Kouluruoka ei yleensä sovellu 

ruokavaliota noudattavan fitness-urheilijan arkeen. Samalla he kuitenkin kokevat, että omien 

aterioiden mukana kuljettaminen ei ole heille ongelma. Omien aterioiden mukana 

kuljettaminen mahdollistaa myös sen, että urheilija voi suunnitella hyvin kilpailukautensakin 

ajoittuvan yhtä aikaa koulunkäynnin rinnalle. 

Treenaaminen ja koulutehtävien tekeminen vievät fitness-urheilijan vapaa-ajasta suuren osan. 

Tutkimuksessa ilmenee, että noin 10h viikosta fitness-urheilija käyttää kuntosaliharjoitteluun 

ja koulutehtävät on tehtävä sen lisäksi vapaa-ajalla. Ajankäyttö, sen hallinta ja suunnittelu 

nousevat selkeästi tutkimusaineistossa esille. Ajankäyttö on suunniteltava tarkkaan ja 

huolellisesti, jotta myös levolle ja palautumiselle jää riittävästi aikaa. Yksi urheilijoista kertoo 

ajoittavansa treenipäivät lyhyemmille koulupäiville sekä viikonlopulle. 

Fitness-urheilija kohtaa koulumaailmassa päivittäin sekä muita opiskelijoita, että koulun 

henkilökuntaa. Tutkimuksen aineiston perusteella voidaan todeta, että lähes kaikki kokevat 

fitness-urheilijan elämäntapoihin kohdistuvien asenteiden olevan enimmäkseen positiivisia ja 

neutraaleja. Tämä oli positiivinen asia, koska voisi olettaa, että omien aterioiden mukana 

kuljettaminen herättäisi oudoksuntaa ja negatiivisuutta ilmapiirissä. 

Fitness-urheilun koetaan selvästi olevan niin vahva ja selkeä elämäntapa, että sen yhteen 

sovittaminen koulumaailman kanssa ei tunnu olevan ongelmallista. Huoli nousee ehkä 

enemmänkin kilpailukauden jaksamisesta ja ajankäytöstä. Kuinka jaksaa tehdä kahta 

henkisesti raskasta asiaa yhtä aikaa? Kukaan tutkittavista ei kuitenkaan kirjoitelmassaan tuo 

ilmi, että kilpailukauden ulkopuolella olisi huolta tai haasteita sovittaa koulunkäyntiä ja 

fitness-urheilua yhteen sopiviksi. 

 



 
 

53 

 

Kuvio 5. Fitness-urheilija koulumaailmassa, neljä kategoriaa. 

Tutkimusaineistosta voidaan selkeästi huomata, että kirjoitelmissaan fitness-urheilijat pitävät 

eniten merkitsevinä asioina fitness-urheilun ja koulunkäynnin yhdistämisessä ruokailuja, 

ajankäyttöä ja sen hallintaa, asenteita (omiaan ja kohtaamiaan) sekä koulunkäynnin ja 

urheilun yhteensovittamista.  
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6 POHDINTA 

Useimmat opiskelijat kokevat opinnäytetyön, eli tässä tapauksessa gradunsa, olevan matka 

tuntemattomaan. Tällainen tuntemus hiipii varsinkin niiden opiskelijoiden ajatuksiin, jotka 

ovat valinneet tutkimusotteekseen kvalitatiivisen tutkimusmenetelmän. Matkalla 

onnistuneeseen opinnäytetyöhön pitää selvillä olla osoite ja määränpää (tavoite), jotta matka 

on onnistunut kokemus (Kananen 2008, 9.). 

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli selvittää kerätyn aineiston perusteella, miten 

fitness-urheilijat kokevat voivansa toteuttaa elämäntapaansa koulumaailmassa. Fitness-

urheilija elää ympäri vuorokauden lajinsa mukaisilla ohjeistuksilla, kun taas koulumaailmassa 

on omat rutiinit ja sääntönsä, jossa kohdataan muita ihmisiä monenlaisilla tavoilla ja 

käytöksillä höystettynä. 

Aineisto kerättiin kirjoitelman muodossa ohjailevien kysymysten avulla sekä muutamalla 

monivalintakysymyksellä. Kysymyksiä asettelin sen mukaan, mihin koin itse tarvitsevani 

vastauksia, ja ainestoa on hivenen helpompaa analysoida, kun kaikki vastaajat ovat 

rakentaneet kirjoitelmansa saman rungon ympärille. Yhtäläisyyksiä kirjoitelmissa on todella 

paljon, mutta silti jokaisen kokemus oli erilainen ja ainutlaatuinen. 

Mielestäni onnistuin saavuttamaan tutkimuksellani hyvin vastaukset tutkimuskysymyksiini ja 

pääsin määränpäähän, jonka itselleni asetin. Yllätyksekseni aloin kiinnittää paljon huomiota 

myös kouluruokailun laatuun ja tarjontaan peilaten sitä myös tutkielman teoriaosuudessa 

esille tulleisiin ruokailusuosituksiin ja terveyden edistämisen mahdollisuuksiin. 

Ajankäyttö on seikka, joka on mielestäni haastava asia tutkielmaa tehtäessä. Tutkielman 

eteenpäin vieminen vaatii aina useita tunteja kerrallaan aikaa, joten tunniksi alas istuminen ja 

pohtiminen eivät tuota juuri mitään tutkielmaa edistävää. Oli haastava löytää pidempiä 

ajanjaksoja, jonka aikana ehtii paneutua asioihin ja miettiä aina, missä olikaan viimeksi 

menossa. Sain kuitenkin toteutettua tutkielman useamman pitkän päivän työn tuloksena. 

Koneen äärellä tulee istuttua ainakin se 12h vuorokaudesta monena päivänä, jotta ajatuksia sai 

jäsennettyä oikein. Pitkän tutkielman haastavuus on se, että tietää jokaisen yksityiskohdan ja 

sen sijoittumisen tutkielmassa. Tutkielmaa on luettava useaan kertaan ja tarkastaa sisältöä ja 

sen jäsentymistä. 
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Tutkimuksen toteuttaminen oli pitkä ja vaativa prosessi, mutta olo on huojentunut ja 

onnellinen, että tutkielma on lopulta valmis. Tutkijana oleminen vaatii kärsivällisyyttä ja 

pitkäjänteisyyttä. Välillä on pitkiäkin aikavälejä, ettei tutkimus etene ja kokee olevansa 

heikko tutkijan asemassaan. Koen myös, että haasteista huolimatta olen kehittynyt tutkijana ja 

sain tärkeän kokemuksen elämääni tämän tutkielman myötä. Tiedän itse, että minusta ei tule 

tutkijaa ja tämä on laajin tutkimus, minkä tulen tekemään. 

Eettisyys ja luotettavuus ovat mielestäni toteutuneet tutkimuksessa hyvin. Tutkittavien määrä 

on hyvä, sen perusteella voidaan jo tehdä hyviä johtopäätöksiä ja yhteenvetoja tutkimuksesta. 

Tutkittavat ovat saaneet hyvin aikaa vastauksiensa kirjoittamiseen ja heidän yksityisyytensä ja 

tietosuojansa on säilynyt. Tutkimuksessa ei myöskään julkaistu mitään sellaista, mikä olisi 

vahingoittanut ketään. Asiat on kerrottu, niin kuin ne ovat eivätkä tutkijan ennakkoluulot 

vaikuta tutkimuksen tuloksiin eivätkä ne tule esille, kuin vasta pohdinnassa. 

Tutkimuksessa käytettyjä lähteitä on valikoitu esimerkiksi blogien osalta hyvin tarkkaan, 

koska blogi on jonkun henkilön mielipide, eikä sillä välttämättä ole mitään tekemistä 

faktatiedon kanssa. Lähteenä käytettyjä blogeja ja muita kirjoituksia on valittu sen perusteella, 

kuka ne kirjoittanut. Esimerkiksi lähteinä voivat olla ammattilaiskilpailijat ja muuten lajin 

parissa menestyneet ja tietotaitoa omaavat henkilöt. 

Tutkimuksessa pidin yhtenä tärkeimpänä asiana sitä, että kerätty aineisto on hankittu 

sellaisilta fitness-urheilijoilta, jotka valmentautuvat asianmukaisesti koulutettujen 

ammattilaisvalmentajien valmennuksessa. Jokaisen lajin parissa pitää kuitenkin mennä 

terveys edellä ja koen lajin kannalta tärkeäksi sen, että urheilijalla on valmentaja. Yhdellä 

fitness-urheilijoista ei ollut valmentajaa tutkimuksen aineiston keruun aikana, mutta 

tutkimuksessa tarkennetaan, että hänellä on kilpailukautenaan ollut osaava valmentaja. 

Yksi syy sille, miksi rajasin tutkimuksen tarkasti valmentautumisen suhteen, on se, että laji on 

suuressa suosiossa ja harrastajamäärät kasvaa koko ajan. Silloin laji tempaa mukaansa 

kaikenlaisia harrastajia. Tutkimuksen reliabiliteetti on mielestäni parempi, kun karsitaan 

sellaiset ”tee se itse ja säästä” henkilöt. Tämä ei sulje pois sitä tosiasiaa, etteikö ongelmia voi 

ilmaantua valmentajan ohjaamisesta huolimatta, mutta turvallisempaa on, että 

kilpailukaudelle ei lähdetä omin päin. 
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Mediassa on kirjoitettu paljon pieleen menneistä kilpailudieeteistä ja useita otsikkoja ”fitness 

pilasi terveyteni” olen nähnyt itsekin useasti. Oikein toteutettuna kilpailudieetti ja siitä 

palautuminen ammattilaisen johdolla on täysin turvallista, kun noudattaa saamiaan ohjeita. 

Tästä löytyi myös internetistä hyvä kirjoitus, jossa on sanottu seuraava pätkä: 

”–Kun keho muuttuu kilpailun jälkeen, ei ymmärretä sitä, että se on se kilpailu ja normaali 

elämä on eri, Yrjölä sanoo.” 

”–Se on kilpaurheilua, siihen pitää olla valmis. Se pitää tiedostaa, ettei laji sovi kaikille, ja itse 

asiassa hyvin harvoille sopii rajoittava dieetti, Yrjölä painottaa.” (Kettunen, M. 2013. 

22.6.2017.) 

Koulumaailmalla on suuri merkitys ihmisen elämään, koska vietämme kohtuullisen suuren 

osan ajastamme koulussa. Koulusta saamamme vaikutteet ja opit vaikuttavat yllätän paljon 

elämän rakentumiseen. Tärkeimpänä mielestäni fitness-urheilijan arkea koulumaailmassa 

koskettavat mediakasvatus, kouluruokailu ja ihmiset. Koen myös, että yksi koulun tärkeistä 

tehtävistä on opettaa tarkastelemaan mediassa esille tulevia uutisia kriittisesti. Kaikki 

julkaistu kirjoitus ei välttämättä ole aina totta ja totuusperiin ja lähteisiin tulisi kiinnittää 

huomiota ja osata suhtautua media antamaan informaatioon hyvinkin kyseenalaistavasti. 

Media kertoo siitä, millä saa ihmiset kiinnostumaan. Ei ole siis todellakaan selvää, että kaikki 

median tarjoama uutisointi pitäisi aina paikkansa. 

Meillä Suomessa mediakasvatusta toteutetaan aktiivisesti ja sen koetaan olevan hyvin 

monimuotoista. Median toteuttajia ovat sekä organisaatiot että erilaiset yksityiset toimijat. 

Suomessa ollaan edistyksellisiä ja ennakkoluulottomia kehittäjiä mediakasvatuksen suhteen, 

kun asiaa tarkastellaan kansainväliseltä tasolta. Suomessa pyritään pysymään tiukasti mukana 

sekä ajassa että teknologisessa kehityksessä (Mediakasvatusseura 22.6.2017.). 

Ennakko-oletukseni tutkimuksen suhteen olivat suurimmilta osin fitness-urheilijoiden 

kohtaamissa asenteissa. Oletin, että kohdattavat asenteet olisivat enemmän negatiivisia 

koulumaailmassa. Positiivisena voin todeta tutkimusaineistoa analysoidessani, että fitness-

urheilijat ovat lähes täysin kokeneet kohtaavansa positiivisia asenteita elämäntapaansa kohtaa. 

Koulumaailmassa erityisesti muita opiskelijoita on kiinnostanut elämäntapa ja he ovat olleet 

uteliaita kuulemaan fitness-urheilijan elämästä. Opettajat ovat suhtautuneet enemmän 

neutraalisti esimerkiksi omien eväiden syömiseen. 
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Tutkimuksessa selviää, että fitness-urheilijalle sopiva ateriakokonaisuus on valmistettava 

kotona ja pakattava se kouluun mukaan, jotta makrojen mukaan syöminen onnistuu oikein. 

Kouluruokailu ei tarjoa kattavaa valikoimaa rakentaa lounastaan niin, että kouluruokailulla 

voisi korvata itse valmistamansa aterian. Erityisesti kilpailukauden aikana jokainen urheilija 

noudattaa gramman tarkkaa ruokavaliota, jonka valmentaja on urheilijalleen laatinut. 

Kilpailukauden aikana kukaan tutkimukseen osallistuneista fitness-urheilijoista ei syö 

kouluruokailussa, vaan ottaa mukaansa omat eväät. Tästä herää itselleni ajatus, miksi 

kouluruokaan ei panosteta enemmän? Itse en myöskään syö kouluruokaa, koska se ei 

mahdollista kokoamaan ateriaani valmentajani ohjeiden mukaan ja ravintoarvot ovat täysin 

muuta kuin mitä minä tarvitsen ravinnolta. Aamupalaksi syön puuron lisukkeineen, joten 

lounaalla en halua syödä uutta puuroa ilman lisukkeita kouluruokailussa. Tässä on mielestäni 

parantamisen varaa ja reilusti! 

Tutkimukseen osallistui fitness-urheilijoita ympäri Suomea. Kriteereinä oli kaksi asiaa: 

fitness-urheilijalla on oltava joko valmentaja tai riittävä tietotaito omaan 

valmentautumiseensa, jotta lajin toteuttaminen on turvallista sekä toinen kriteeri, että fitness-

urheilijan on oltava koulumaailmassa. Koulumaailmassa olemiseen kelpuutin sekä 

opiskelijana että opettajana olemisen. Tutkimukseen osallistuneet ovat löytyneet sosiaalisesta 

mediasta, jonka kautta etsin urheilijoita tutkimustani varten. Tämä oli mielestäni toimiva tapa 

löytää sopivat kohdehenkilöt ja toteuttaa aineistonkeruu. 

Mielestäni tutkimus olisi voinut olla laajempikin kokonaisuus, mutta tutkimus on rajattava ja 

lopetettava johonkin. Tutkimukseen olisi voinut yrittää vielä saada laajemman otoksen, mutta 

yllätykseksi oli kohtuullisen vaikea löytää fitness-urheilijoita, jotka ovat koulumaailmassa, 

koska heillä vastaan tuli aika. On vaikea löytää kiireisen arjen keskellä henkilöt, jotka 

haluavat osallistua tutkimukseen kirjoitelman kirjoittamalla. Toki tästä olisi mielenkiintoinen 

jatkaa tutkimusta eteenpäinkin. Tutkimus on ajankohtainen siinä määrin, että fitness-urheilu 

on kovassa kasvussa ja elämäntavan toteuttaminen ei katso aikaa eikä paikkaa. Koulussa on 

mukana omat eväät ja mielestäni henkilökunnan ja koulukavereiden tulisi kannustaa ja tukea 

niitä, jotka ovat itsensä tälle tielle löytäneet. 

Minulla oli tutkijana ennakko-oletukseni tutkimuksen tuloksien suhteen. Olen myös itse 

fitness-urheilija ja ammattilaisen valmennuksessa. Tiedän, että lajista ei puhuta pelkästään 

hyvää, ja jopa omassa lähipiirissä on henkilöitä, jotka eivät voi ymmärtää mitä ihminen tästä 
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kaikesta saa. Minun ennakko-oletukseni kohdistui erityisesti asenteisiin ja ateriointiin, jotka 

urheilija koulumaailmassa kohtaa. Olin melko varma, että asenteissa löytyisi paljon 

negatiivisuutta ja että omien aterioiden mukana kuljettamisessa ja syömisessä olisi ollut 

enemmän hankaluuksia. Positiivisena yllätyksenä lähes kaikki fitness-urheilijat 

kirjoitelmissaan kumosivat nämä ajatukset ja asenteet ovat olleet positiivisia ja kannustavia. 

Asenteisiin vaikuttaa myös oma asenne ja kaikki on loppupeleissä kiinni sinusta itsestäsi. 

Kukaan ei tätä pakota tekemään eikä voi tehdä tätä puolestasi. 

Mielestäni yhdessä kirjoitelmassa on täydellinen loppu tutkielmalleni ja se kuuluu näin: 

” Kisadieetin onnistuminen taitaa olla vaan kiinni itsestä, ei siitä olenko koulu – vai 

työmaailmassa.” -Fitness-urheilija 5. 
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Liite 1 

Hei! 

Olen tekemässä Pro Gradu- tutkielmaa Oulun yliopiston kasvatustieteen maisteriopintojani 

varten aiheesta ”Fitness-urheilu elämäntapana koulumaailmassa”, jonka tarkoituksena on 

kartoittaa fitness-urheilijoiden omia kokemuksia aiheesta, joko opiskelijan tai opettajan 

roolissa. Tutkimukseen osallistuvien henkilöllisyys pidetään salassa ja aineistoja käsitellään 

luottamuksellisesti. 

Tutkimus koostuu kahdesta osasta, monivalintakysymyksistä ja kirjoitelmasta. 

Monivalintakysymyksissä on valittava yksi vaihtoehdoista ja kirjoitelmassa on kirjoitettava 

realistinen kuvaus fitness-urheilijan elämäntavasta koulumaailmassa perustuen omiin 

kokemuksiin. 

Pyydän vastaukset kirjoitelmineen sähköpostiosoitteeseeni xxxxxxx@xxxxxxxxxxxx 

tiistaihin xx.xx.xxxx mennessä. Mikäli sinulla nousee mieleesi kysymyksiä aiheeseen liittyen, 

vastaan niihin mielelläni. 

Monivalintakysymykset: merkitse sinulle sopivin vaihtoehto. 

Ikä: 1. 18-23v. 2. 24-29v. 3. 30v.- 

Laji: 1. Bikini fitness 2. Body fitness 3. Women´s physique 4.Fitness 

Treenivuodet: 1. 0-1v. 2. 2-4v. 3. 4v.- 

Valmennus: 1. Minulla on valmentaja. 2. Minulle ei ole valmentajaa. 

Kilpailut: 1. Kyllä, olen kilpaillut. 2. Ei, en ole vielä kilpaillut. 

 

Kirjoitelma: voit kirjoittaa vapaasti omista kokemuksistasi ”Fitness elämäntapana 

koulumaailmassa”, joko minä muodossa tai kolmannessa persoonassa. 
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Kirjoitelmalla ei ole minimi tai maksimi mittaa. Voit käyttää myös apunasi seuraavia 

kysymyksiä: 

 Miten fitness näkyy elämäntavoissasi koulumaailmassa? 

 Millaisia asenteita olet kohdannut? (Koulukaverit, opettajat, jne.) 

 Mitä haasteita elämäntapa luo koulunkäynnille? 

 Miten dieetti onnistuu koulumaailmassa? 

 Kuinka ehdottomasti noudatat esimerkiksi ruokavaliota koulussa? 

 Millaisia tunteita sinulla on herännyt koulumaailmassa lajivalintaasi kohtaan? 

 Pohditko usein elämäntapasi ja koulumaailmasi soveltuvuutta toisilleen? Jos liitteitä ei 

ole, poista liitesivut. 
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