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Alustuksen sisältö

�Liikunta suomalaisten vapaa-

ajassa 

�Liikunnan ja urheilun diskurs-�Liikunnan ja urheilun diskurs-

seista

�Liikunta ja vapaa-ajan vaka-

voituminen



Suomalaisten liikunnan 

harrastaminen 
� liikunnalla on tärkeä merkitys suomalaisten vapaa-ajassa

� kansainvälisten vertailujen valossa suomalaiset ovat aktiivisia 

liikunnan harrastajia

� Suomessa on noin 30 000 liikuntapaikkaa� Suomessa on noin 30 000 liikuntapaikkaa

� vahva liikunnan ja urheilun 

vapaaehtoissektori (=seuratoiminta)



Suomalaisten lasten ja nuorten 

liikunnan harrastamisesta
� Liikuntagallup 2009-2010: yli 90 %  suomalaisista lapsista 

ja nuorista harrastaa liikuntaa

� Vapaa-aikatutkimus (1981-1991-2002): liikunnallisesti 

aktiivisimpia 10-14 –vuotiaat kesälajien harrastajataktiivisimpia 10-14 –vuotiaat kesälajien harrastajat

� WHO-koululaistutkimus 2006: liikunnallisesti aktiiviset 

lapset ja nuoret tyytyväisiä elämäntilanteeseensa, huoli 

harrastamisen hiipumisesta iän myötä 

� Myllyniemi (2009) Aika vapaalla: vapaa-ajan ja työn rajojen 

hämärtymisestä, urheiluseuraan tai liikuntajärjestöön 

kuulumisesta

� Nuorisobarometrit



Puhetta liikunnasta ja urheilusta 

(Itkonen & Ilmanen 2009)

� Terveyspuhunta, terveyskasvattajat

� Suorituspuhunta, huippu-urheiluväki

� Monipuolisuuspuhunta, liikuntakasvattajat� Monipuolisuuspuhunta, liikuntakasvattajat



Terveyspuhunta, terveyskasvattajat

� Liikunta ja urheilu edistävät terveyttä

� Ruumiillisuutta mitataan ja arvotetaan

� Nuori kasvatetaan terveysvastuuseen

� Kannetaan huolta nuorten työkyvystä

� Kannetaan huolta kansan kilpailukyvystä

� Kohdistuu yksilöön

� Vaarana syyllistäminen ja syyllistyminen



Talouselämä 22.1.2009

Lenkille naiset, tai lopputili uhkaa
Risto Malin 

Vierumäellä toimiva Suomen Urheiluopisto mittaa testattaviltaan kahta asiaa: Vierumäellä toimiva Suomen Urheiluopisto mittaa testattaviltaan kahta asiaa: 

hapenottokykyä painokiloa kohti ja painon kehitystä. ”Meidän punnituksissa 

paino on noussut lähes kahdeksan kiloa 16 vuoden aikana. Painolla on selkeä

korrelaatio kuntopuoleen”, Heikkilä sanoo Aamulehdessä. 

Ne naiset, joilla huono kunto kulkee käsi kädessä ylipainon kanssa, ottavat ison 

työmarkkinariskin. He ovat Juho Härkösen ja Pekka Räsäsen Turun yliopistossa 

tekemän tutkimuksen mukaan ensimmäisiä irtisanomisjonossa ja viimeisiä

palkankorotusjonossa. Miehillä ylipaino ei lisää potkuriskiä, ja palkkatasoakin 

se rokottaa kevyemmin kuin naisilla. 



Suorituspuhunta, huippu-

urheiluväki:

� Tavoitteena menestyminen urheilussa

� Lapset ja nuoret kilpailevat ”luonnostaan”

� Lapset ja nuoret ovat kyvyiltään erilaisia� Lapset ja nuoret ovat kyvyiltään erilaisia

� Varhainen lajierikoistuminen

� Jakaa nuoret tasoryhmiin

� Voi tehdä urheilusta työn jo varhain

� Vaarana nuorten loppuun palaminen



Barcelona haluaa 8-vuotiaan suomalaisfutaajan
julkaistu 28.09.2009 klo 19.17 

Kuva: YLE Kuva: YLE 

Maailman paras jalkapalloseura, espanjalainen FC Barcelona, on iskenyt silmänsä korsolaiseen 

Oliver Antmaniin, jota pidetään ikäisekseen poikkeuksellisen lahjakkaana. 

Jalkapallojätit keräävät nuoria lahjakkuuksia riveihinsä yhä nuorempina, jotta myöhemmin ei tarvitsisi 

maksaa miljooniin euroihin nousevia siirtokorvauksia. Suomessa tänä kesänä vierailleet Barcelonan 

kykyjenetsijät kiinnostuivat Korson Palloseuran 8-vuotiaasta Antmanista niin paljon, että suosittelivat 

koko perheelle muuttoa Espanjaan.

- Hieno hommahan se olisi. Jos poika itsekin vielä haluaisi. Sen takia me teemmekin kaikkemme sen 

eteen. Emme ole piilottaneet palloa tähänkään asti, aina on saanut mennä kun on halunnut, kertoo 

Johansson.

- Ei se ole vaan niin yksinkertaista. Meillä on neljä lasta ja pitäisi hankkia toimeentulo siellä, mutta 

teoriassa kyllä, miksi ei, Johansson miettii.

Korson Messi?



Monipuolisuuspuhunta,

liikuntakasvattajat:

� Liikkuminen on sinänsä arvokasta

� Lapsi ja nuori saa kokemuksia

� Leikki, ilo ja nautinto tavoitteina� Leikki, ilo ja nautinto tavoitteina

� Liikkuminen liittyy nuorisokulttuureihin

� Holistinen ihmiskäsitys

� Puhunta ja nuoren arki eivät kohtaa

� Vaarana arvojen ja todellisuuden ristiriita



Miksi vapaa-aikamme on 

vakavoitunutta?

Miksi harrastuksiin hurahdetaan?

�Työn ja vapaa-ajan muuttunut suhde

�Hyödyn tavoittelu�Hyödyn tavoittelu

�Kulttuurinen normisto ja sosiaalisen ympäristön 

paine

�Sosiaalinen samaistumis- ja yhteisöllisyyden 

tarve



1. Hyödyn ja pääomien tavoittelu
� Energia-/fyysinen ja taloudellinen pääoma: 

� fyysinen aktiivisuus investointi itseen

� aktiivisuuden järkevyys, työnteko vapaa-aikana

� elämysten, estetiikan ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tavoittelu

� Kulttuuripääoma:

� uudet liikuntataidot � uudet liikuntataidot 

� vieraiden kielten ja kulttuurien 

oppiminen

� Symbolinen pääoma: 

� eksoottisiin kohteisiin matkustaminen, 

� ulkonäkö, vaatetus, maku ja tyylitaju

� Sosiaalinen pääoma: 

� laatuaika ystävien ja  perheen kanssa

� verkostoituminen 

� kohtaamiset paikallisväestön kanssa



2. Kulttuurinen normisto ja sosiaalinen 

ympäristö
� Suorittamista ja tekemistä

� tarve olla aktiivinen 

� aktiivisuus on järkevää

� Tavoitteiden asettamista

� vapaa-ajasta tullut elämän projekti

� elämänhallinta � elämänhallinta 

”Liikunnan harrastaminen on mulle semmosta, että mä asetan 
itelleni tavoitteita, joihin mä sitten pyrin…mutta kyllä se on joskus 
ihan pelkkää hauskaakin…” 

� Velvollisuuksia 

� vapaa-ajan velvollisuudet (nähtävyydet, lenkki)

� laiskottelusta huono omatunto

� Perinteitä, tapoja

� lapsuudessa omaksuttu elämätapa

� täysin tai lähes tiedostamaton tapa toimia (habitus)



3. Sosiaalinen samaistuminen
� vapaa-ajan ryhmittymät ja niiden funktiot nähdään uus-

yhteisöllisyyden ja sosiaalisen pääoman muotoina 

� vapaa-aika ilmensi kuitenkin pikemminkin yksilöllisyyttä ja 

riippumattomuutta kuin yhteisöllisyyttä

� “haluamisen” ja itsemääräämisoikeuden vallitseva kulttuuri

� oikeus hallita omaa elämää

� oikeus rakentaa oma 

elämä kulutuksen, 

elämänhallinnan ja elämysten 

tavoittelun kautta
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