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1 Johdanto 

Liikkuminen vaikuttaa jokaisen hyvinvointiin. Kun liikkuu säännöllisesti, nukkuu yönsä 

paremmin, on seuraavana päivänä pirteämpi, stressinsietokyky lisääntyy ja voimakkaampi 

keho tukee työntekoa sekä saa itseluottamuksen kohoamaan (Hansen, 2017, ss. 38, 40, 44, 

59; Hulmi, 2018, ss. 93–94). Toisinaan aletaan liikkua vasta, kun huomataan terveydellisiä 

ongelmia ja joku mahdollisesti ohjaa liikunnan pariin. Joskus rasitustilat ja terveysongelmat 

kroonistuvat salakavalasti. Ei välttämättä koeta tarpeelliseksi lisätä liikuntaa, jos tekee jo 

fyysisesti raskasta työtä tai työ on henkisesti rasittavaa jolloin pääasiaksi tulee lepääminen. 

Kummassakin tilanteessa on erityisen tärkeää erottaa työ- ja vapaa-aika toisistaan. 

Hyvinvointia on kokonaisuuden hahmottaminen: riittävästi lepoa, ravintoa ja liikettä. 

Sosiaalista hyvinvointia unohtamatta. 

Tämä opinnäytetyö keskittyy tutkimaan liikunnan koettua vaikutusta hyvinvointiin, ja alussa 

käydään läpi hyvinvoinnin määritelmiä, osa-alueita sekä merkityksiä. Tutkittavaksi liikunnaksi 

valikoitui CrossFit sen monipuolisuuden, eri-ikäisille ja -tasoisille soveltuvuuden ja oman 

harrastuneisuuteni vuoksi. Tilaajana toimii CrossFit Hämeenlinna, liikuntapalveluja tarjoava 

sali Hämeenlinnan Kantolassa. Tutkimus rajattiin yli 18-vuotiaisiin CrossFit Hämeenlinnan 

jäseniin. Tutkimuksella haluan tuoda lisätietoa liikunnan vaikutuksista hyvinvointiin ja 

erityisesti CrossFitin soveltuvuudesta eri-ikäisille aikuisille sekä sen vaikutuksista koettuun 

psyykkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Suomessa laji on varsin uusi, mutta sen 

suosio on jatkanut kasvuaan koko maailmassa. 

Aineisto hankittiin Webropoliin tehtävän kyselylomakkeen avulla, ja kyselyn linkki jaettiin 

CrossFit Hämeenlinnan WODconnect-kanavalla sekä salin jäsenille suunnatussa Facebook-

ryhmässä. Lähestyin tutkimusta monimetodisesti käyttämällä sekä määrällisiä että laadullisia 

tutkimustapoja. Tuloksia on analysoitu muun muassa eri-ikäisten vastausten perusteella, ja 

niitä verrattiin esimerkiksi yleisiin liikunnan suosituksiin. Pohdin myös kuinka sosiaalialalla 

voidaan käyttää liikuntaa ja tietoa siitä osana työntekoa sekä ohjata asiakkaita 

aktiivisempaan elämäntapaan. Liikunta tukee asiakkaan sekä työntekijän hyvinvointia, ja 

liikkumisella voidaan muun muassa ennaltaehkäistä elämäntapasairauksien syntyä. 



2 

 

2 Hyvinvointi 

Hyvinvointi on laaja käsite. Sitä voidaan mitata usealla erilaisilla mittareilla ja määritellä 

muun muassa tarpeiden täyttymisen perusteella. Tässä luvussa pureudutaan tärkeimpiin 

erilaisiin hyvinvoinnin määritelmiin sekä osa-alueisiin. Pääasiallisena tietoperustana sekä 

teoreettisena viitekehyksenä on Erik Allardtin hyvinvointiteoria vuodelta 1976. Sitä 

käytetään paljon lähteenä hyvinvointitutkimuksissa vielä tänäkin päivänä sen laajuuden ja 

huomioonottavan näkemyksen vuoksi. 

2.1 Hyvinvoinnin määritelmät 

Hyvinvointia voidaan määritellä esimerkiksi tarpeiden avulla. Tiettyjen perustarpeiden kuten 

unen, nälän ja läheisyyden on täytyttävä vauvasta pitäen, että ihminen voi kokea voivansa 

hyvin. Se ei kuitenkaan tarkoita, että ihminen voi automaattisesti huonosti, mikäli kaikki 

tarpeet eivät ole jatkuvasti tyydytettyjä. Muun muassa paljon kritisoidussa Maslow’n 

tarvehierarkiassa kuvataan, että alempien tarpeiden on oltava tyydytettyjä ensin, kuten 

näläntunteen, ennen kuin voi alkaa tyydyttää muita ylemmälle sijoittuvia tarpeitaan, kuten 

itseluottamuksen tunnetta. (Allardt, 1976, s. 53) Voi kuitenkin olla tilanteita, jolloin 

esimerkiksi sairaus, loukkaantuminen tai muu itsestä riippumaton asia heikentää 

hyvinvointia. Ihminen kuitenkin sopeutuu ja voi kokea voivansa hyvin siitä huolimatta, jos 

hän pystyy toteuttamaan itseään muilla tavoin. 

Kirjassa Hyvinvoinnin ulottuvuuksia (1976) Erik Allardt tutkii ihmisten hyvinvointia ja sen eri 

tasoja Pohjoismaissa. Hän tutki 4000 henkilöä useamman eri tutkimusryhmän kanssa 

käyttäen apunaan muun muassa Suomen Gallupia, Norsk Gallup Instituuttia ja Ruotsin SIFOa 

haastattelututkimuksen suorittamisessa. Tutkimus antaa laajan käsityksen Suomen, Norjan, 

Ruotsin ja Tanskan yleisestä hyvinvoinnista. Vaikka elämäntyyli on muuttunut 1970-luvulta, 

ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin mittarit ovat pysyneet pitkälti samanlaisina tähän 

päivään saakka. 

Allardt (1976) jakoi kirjassaan hyvinvoinnin kolmeen perusluokkaan, jotka ovat elintaso 

(Having), yhteisyyssuhteet (Loving) ja itsensä toteuttamisen muodot (Being). Perusluokkiin 

kuuluu kaksitoista osatekijää, jotka näkyvät alla olevassa kuvassa 1. Allardtin itsensä mukaan 
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osatekijät eivät pidä sisällään aivan kaikkia hyvinvointiin liittyviä asioita, mutta niiden 

katsotaan muodostavan tärkeänä pidetyt perustarpeet pohjoismaisen yhteiskunnan 

hyvinvoinnin kriteerien näkökulmasta. (Allardt, 1976, s. 50) Jokaisesta Allardtin kuvaamasta 

perusluokasta valittiin yksi osatekijä opinnäytetyön tutkimuskyselyyn. Elintasosta valitsin 

perusluokan ”terveys”, yhteisyyssuhteista ”paikallisyhteisön” ja itsensä toteuttamisesta 

”vapaa-ajan toiminnan”. 

Kuva 1 Hyvinvoinnin perusluokat (Allardt, 1976). 

 

Maailman terveysjärjestöllä WHO:lla on oma luokittelunsa yleiselle elämänlaadulle ja 

terveydelle heidän internet-sivuillaan, ja se on suomennettu kuvaan 2. Maailman 

terveysjärjestö WHO kuvailee elämänlaatua ja terveyttä hieman laajemmin kuin Erik Allardt, 

mutta siinä tulevat ilmi samat hyvinvointiin viittaavat asiat. WHO:n (1997) luokittelussa on 

yksityiskohtaisemmin kuvattu, mitä asioita jokainen osatekijä pitää sisällään. Lisäksi siinä on 

otettu huomioon yksilön vakaumukset sekä hengellisyys mitä Allardtin perusluokissa ei ole 

mainittu. 
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Kuva 2 WHOQOL-100 hyvinvoinnin määritelmä (WHO, 1997, N. Lyijynen, käänt.). 

 

Yhtenä hyvinvoinnin keskeisenä aineksena on pidetty jo 1970-luvulla terveyttä. Koska se 

vaikuttaa myös muihin osatekijöihin, kuten koulutuksen hankkimiseen ja tulojen 

lisääntymiseen, se on ihmiselle myös resurssi. (Allardt, 1976, s. 134) Ilman tietyntasoista 

terveyttä, ihminen ei voi olla töissä ja hankkia tarvitsemiaan sekä haluamiaan asioita, eikä 

tällöin mielenterveys pysy hyvänä. Jokaisen ihmisen terveys on kuitenkin yksilöllinen asia, 

eikä kukaan voi saavuttaa yllä olevassa WHO:n kuvassa 2 kuvattua täydellisen fyysisen, 

psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tilaa. Terveys on koko elämän ajan muuttuva tila, 

mihin vaikuttavat sairaudet sekä ympäristö, jossa ihminen elää (Huttunen, 2018a). Riippuu 

täysin ihmisen kokemuksista, milloin kukakin tuntee itsensä terveeksi ja hyvinvoivaksi ja 
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milloin ei. Tässä tapauksessa tärkeämpää kuin täydellinen objektiivinen hyvinvointi, on 

kokonaisvaltainen hyvinvoinnin kokemus. Joihinkin hyvinvoinnin osa-alueisiin voi vaikuttaa 

omalla toiminnallaan ja parantaa täten elämänlaatuaan, esimerkiksi laihduttamalla ja 

vähentämällä mahdollisuutta sairastua sydän- ja verisuonitauteihin tai tyypin 2 

diabetekseen. Hankkimalla itselle mieleistä tekemistä, pitämällä yllä iloa tuottavia 

ihmissuhteita, jotka ovat vastavuoroisia, sekä huolehtimalla omasta terveydestään, voi lisätä 

hyvinvointiaan ja parantaa mielenterveyttään. (THL, 2019a; Hulmi, 2018, ss. 93–94) 

2.2 Hyvinvoinnin osa-alueet 

Terveys ja hyvinvointi sisältää fyysisen, psyykkisen sekä sosiaalisen osa-alueen. Nämä 

tukevat toinen toistaan ja mahdollistavat ihmiselle toimintakyvyn esimerkiksi liikkua paikasta 

toiseen, kyvyn tuntea ja kokea sekä olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa ja osallistua 

yhteisönsä toimintaan. (THL, 2019c) Hyvä fyysinen toimintakyky hyödyttää ja helpottaa 

arkielämän toimintoja. Monipuolisella liikunnalla, kuten voimaharjoittelulla, voidaan 

vaikuttaa positiivisesti veren sokeriarvoihin, parantaa kehon puolustuskykyä ja vähentää 

kaatumisia. Liikunta lisää myös verenkiertoa aivojen alueella, jolloin hippokampus vahvistuu 

ja muisti paranee. (Hulmi, 2018, s. 92–93; Hansen, 2017, ss. 158–159) Säännöllisellä 

liikunnalla voidaan saada apua muun muassa masennusoireisiin, diabetekseen sekä 

sydämen- ja verenkiertoelimistön sairauksiin. Liikuntaa onkin alettu suosittelemaan nykyisin 

ennaltaehkäisevässä muodossa kuntoutuksen lisäksi pitkäaikaissairauksien hoidossa. 

(Liikunta: Käypä hoito -suositus, 2016; Hansen, 2017, ss. 108–109) 

Psyykkinen terveys on mielenterveyttä. Kuten aiemmassa kappaleessa mainittiin, myös 

fyysisellä terveydellä on osansa siinä, kuinka ihminen voi psyykkisesti. Esimerkiksi riski 

sairastua masennukseen voi pienentyä, kun pitää huolta fyysisestä kunnostaan. Liikunta 

myös itsessään kohentaa vointia sekä voi toimia osalla ihmisistä masennuslääkkeen tavoin. 

(Hansen, 2017, s. 112) Hyvä mielenterveys suojaa ihmistä vastoinkäymisten aiheuttamalta 

pidempiaikaiselta ahdistukselta, mahdollistaa elämästä nauttimisen ja siinä etenemisen. 

Mielenterveyteen ja varsinkin sen edistämiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota, koska 

mielenterveysongelmien vaikutukset näkyvät yksilötason lisäksi yhteisöissä sekä koko 

yhteiskunnassa oli kyse positiivisista tai negatiivisista vaikutuksista. (WHO, 2018) 

Yhteiskunnallisilla olosuhteilla on kuitenkin vaikutusta siihen, kasvavatko vai vähenevätkö 
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mielenterveyden voimavarat. Esimerkiksi taloudellisella tai sosiaalisella epätasa-arvolla on 

selviä negatiivisia vaikutuksia mielenterveyteen. (Suomen mielenterveys ry, n.d.) 

Vaikka olisi psyykkisesti ja fyysisesti hyvässä kunnossa, ihminen tarvitsee myös toisia ihmisiä 

ympärilleen voidakseen hyvin. Ihmiselle on tärkeää kokea kuuluvansa joukkoon, vaikka 

jokainen voikin valita oman verkostonsa laajuuden. (Hulmi, 2018, s. 94) Toiset tarvitsevat 

useamman läheisen tai suuren porukan ympärilleen ja joku on tyytyväinen muutaman hyvän 

ystävän kanssa. Hyvillä sosiaalisilla taidoilla varustettuna on helpompi olla 

vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Silloin on myös helpompi olla osa isompaa ryhmää tai 

yhteisöä. Sosiaalisten taitojen kehittyminen alkaa jo lapsuudessa, ja siihen vaikuttavat 

ympäristön lisäksi yksilön henkilökohtaiset luonteenpiirteet sekä kokemukset. (YTHS, n.d.) 

Allardt (1976, s. 48) kuvailee, että toiminnan puutteen ja sosiaalisen eristymisen välillä on 

vahva yhteys. Eli harrastamisella, jos kilpailusuorituksia ei oteta huomioon, on ehkäisevä 

vaikutus muista eristymiseen ja sitä kautta yksinäisyyteen. 

3 Liikunta 

Nykyaika on tuonut mukanaan monia elämää helpottavia asioita, kuten ruoan tai tavaroiden 

kotiinkuljetukset, paikallisliikenteen ja yksityisautoilun lisäksi. Tällä hetkellä ihminen 

liikkuukin pääasiassa parantaakseen terveyttään tai edistääkseen joitain tiettyjä etukäteen 

määriteltyjä ominaisuuksia. Toivottuja ominaisuuksia voivat olla esimerkiksi paremmat 

motoriset taidot, voimaominaisuudet tai aerobinen suorituskyky. (Liikunta: Käypä hoito -

suositus, 2015) Jokaisen ihmisen keho tarvitsee liikettä ja sen avulla voidaan tukea niin 

mielenterveyttä kuin kehon jaksamista arkiaskareissa. Yllättäviä tapaturmia tai sairastumisia 

voi tulla, jolloin vahvempi keho jaksaa toipua paremmin. 

Liikuntakäsitteen voi jakaa useampaan alaluokkaan. Yleisin liikunnan muoto on arkiliikunta 

eli hyötyliikunta, jota jokainen toteuttaa päivittäisten askareiden lomassa. (Liikunta: Käypä 

hoito -suositus, 2015) Hyötyliikuntaa voi lisätä kävelemällä tai pyöräilemällä töihin sekä 

valitsemalla portaat hissin sijaan. Jos haluaa vaikuttaa kehon koostumukseen, ei pelkällä 

arkiliikunnalla välttämättä saada suuria tuloksia aikaan. Silloin on hyvä keskittyä liikkumaan 

säännöllisesti ja tavoitteellisemmin sekä kiinnittää huomiota ruokavalioon. Tätä voidaan jo 
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kutsua terveysliikunnaksi, joka on elintärkeää iäkkäille, diabeetikoille sekä sydän- ja 

verisuonisairauksista kärsiville. (Huttunen, 2018b) 

Tavoitteellinen liikunnan harrastaminen tai kilpaurheilu ovat aivan eri asia verrattuna 

terveysliikuntaan. Harrastaa voi kuka tahansa, yksilönä tai ryhmässä, yksilö- tai 

joukkuelajeissa. Monesti kuitenkaan pidemmälle tähtäävässä liikunnan harrastamisessa tai 

kilpaurheilussa tavoitteena ei enää ole terveyden edistäminen, vaan halu harrastaa 

saavuttaen jotakin ennalta määriteltyä tai voittaminen kilpaurheilussa. Urheilun huipulle ei 

pääse noin vain, vaan se vaatii pitkäjänteistä panostamista lajiin. Sekään ei vielä takaa 

menestymistä, jos ei ole tarvittavia fyysisiä ja geneettisiä ominaisuuksia. 

Suomessa sosioekonomisella taustalla on myös merkitystä ihmisten harrastamiseen tai 

harrastamattomuuteen. Esimerkiksi monien liikuntalajien korkeat kustannukset ja perheen 

huono taloudellinen tilanne voivat jopa estää lapsen tai nuoren liikuntaharrastamisen 

kokonaan. Hyvätuloiset ja pitkälle koulutetut työikäiset sen sijaan liikkuvat muita useammin. 

(THL, 2019b) Tätä on tutkinut myös Wilma Pfister (2018, ss. 24–25) pro gradu -

tutkielmassaan. Hän vertasi useamman tutkimuksen löytöjä suomalaisten aikuisten 

sosioekonomisista eroista objektiivisesti mitatussa liikkumisessa, paikallaanolossa ja 

fyysisessä kunnossa todeten, että korkeammin koulutetut ja korkeamman sosioekonomisen 

aseman omaavat harrastivat useammin fyysisesti raskasta liikuntaa verrattuna matalassa 

sosioekonomisessa asemassa oleviin. Korkea sosioekonominen asema on myös 

verrannollinen parempaan tulotasoon, jolloin liikunnan harrastusmahdollisuudet ovat 

suuremmat ja se lisää liikkumista. 

Erikoista Pfisterin (2018, s. 21) katsaustutkimuksessa oli, että korkeammassa 

sosioekonomisessa asemassa olevilla myös paikallaanoloa oli runsaammin kuin matalan 

sosioekonomisen aseman omaavilla, mutta sen laatu oli erilaista. Televisiota katsoi 

useammin matalamman koulutuksen ja sosioekonomisen aseman omaavat, kun taas 

korkeamman sosioekonomisen aseman omaavat lukivat muun muassa kirjaa. Matalan 

sosioekonomisen aseman omaavia oli selvästi enemmän teollisuudessa tai ruumiillisessa 

työssä mikä myös selittää paikallaanolon eroja korkeassa sosioekonomisessa asemassa 

oleviin. Ei siis pelkästään riitä, että kiinnitetään huomiota liikkumisen lisäämiseen, vaan myös 

paikallaanolon määrään. 
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3.1 Liikkumisen suositukset 

UKK-instituutin aikuisten liikkumisen suositus on suunnattu 18–64-vuotiaille ja se näkyy alla 

kuvassa 3. Tätä suositusta seuraamalla voidaan parantaa omaa terveyttä, kohottaa kuntoa ja 

ammattilaiset voivat käyttää sitä työkaluna liikunnan puheeksi ottamisessa sekä 

liikuntaneuvonnassa. 

Kuva 3 Viikoittainen liikkumisen suositus 18–64-vuotiaille (UKK-instituutti, 2019). 

 

Kuviossa alimpana on palauttava uni, mille ei ole määritelty tarkkaa tuntimäärää, koska unen 

tarve on hyvin yksilöllinen (Hulmi, 2018, S. 115). Istumista sekä paikallaanoloa tulisi pyrkiä 

vähentämään ja liikuskella kevyesti aina kun voi. 2 tuntia 30 minuuttia reipasta liikettä tai 1 

tunti 15 minuuttia rasittavaa liikkumista viikossa on terveyden kannalta riittävä määrä, 

mutta sen ei tarvitse olla yhtäjaksoista. Lyhyemmätkin liikuntahetket ovat hyväksi ja tuovat 
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taukoja paikallaanoloon. Lisäksi suositellaan lihaskunnon ja liikehallinnan harjoittelua 

kahdesti viikossa, mutta sille ei ole määritelty aikarajaa. 

Miksi suosituksissa puhutaan myös paikallaanolon tauottamisesta? Nykyisin kasvanut 

ruutuaika ja etätyöskentely ovat yksi osasyy lisääntyneeseen paikallaanoloon. Lapsilla ja 

nuorilla koulupäivään taukoja ja liikettä tuovat välitunnit, mutta aikuisten on muistettava 

itse nousta säännöllisesti toimistotuolilta tai tietokoneen äärestä jaloittelemaan. 

Paikallaanoloa lisää esimerkiksi auton ja julkisen liikenteen käyttö työmatkalla sekä työ, joka 

on fyysisesti kevyttä tai passiivista. Jos tämän lisäksi vapaa-aika kuluu sohvalla istuen, tulee 

altistaneeksi itsensä muun muassa erilaisille tuki- ja liikuntaelinsairauksille, 2 tyypin 

diabetekselle sekä valtimosairauksille. (UKK-instituutti, 2020) Paikallaanolon haitallisuus on 

jopa nostettu tupakoinnin ja liikunnan puutteen kanssa samalle tasolle, vaikka niiden 

aiheuttamat terveyshaitat johtuvatkin eri asioista. Vaikka joku liikkuu paljon 

kokonaismäärällisesti viikossa, olisi tärkeämpää esimerkiksi tauottaa istumista useasti pitkin 

päivää kuin liikkumalla kerralla pidempään ja istumalla sitten useita tunteja. Paikallaanolon 

haittoja ei voida pelkällä liikunnan lisäämisellä poistaa, ellei elämäntapoja muuteta 

aktiivisemmiksi. (Finni ym., 2016) 

3.2 Liikunta sosionomin työssä 

Sosionomin työkenttä on laaja ja työtä voi tehdä yhdistyksen, julkisen kuin yksityisen 

sektorin alaisuudessa. Ihmisiä voidaan ohjata ryhminä tai yksilöinä ja tukea heidän arkeaan, 

työntekoaan tai opiskeluaan. Olennaista sosionomin työssä on ymmärtää ihmisen 

perustarpeet ja osata tukea ihmistä kokonaisvaltaisesti sekä yksilölle sopivalla tavalla. 

Lähtökohta hyvinvointiin ja sen tukemiseen kuitenkin on, että ihminen haluaa parantaa sitä 

itse. 

Tieto liikkumisen vaikutuksista ja mahdollisuuksista käyttää sitä arjen tukena, ovat tärkeitä 

asioita kenelle tahansa terveys- ja sosiaalialan ammattilaiselle, joka voi viedä tietoa 

eteenpäin asiakkaille. Säännöllisellä liikunnalla voidaan ennaltaehkäistä suurempia 

terveysongelmia ja lisätä yleistä vireystilaa. Ei ole epätavallista, että terve ihminen kohtaa 

elämässään sairautta tai tapaturmia, mutta fyysisesti ja psyykkisesti hyväkuntoinen pystyy 

palautumaan ja parantumaan paremmin. Pidemmän tauon jälkeen tai aloittelevan liikkujan 
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tulee aloittaa kevyesti ja ottaa huomioon muun muassa terveydentila, liikkumistottumukset 

sekä tavoitteet. Aina ei tarvitse aloittaa liikuntaharrastusta erikseen, vaan voi riittää, että 

lisää arkiliikuntaa. Päivittäisten askareiden tekeminen kuten ostosten kantaminen, portaiden 

nouseminen tai luonnossa reippailu ystävän kanssa voivat olla tehokkaita tai rasittavia vaikka 

sitä ei ajattelisi liikunnaksi. Arkeen sisällytetystä kevyestä liikuskelusta on hyötyä myös 

aktiivisesti liikkuvalle. (UKK-instituutti, 2021) 

Sosionomina liikkumista ja liikuntaa voi hyödyntää työpaikalla esimerkiksi asuntoloissa, 

kuntoutuskeskuksissa, varhaiskasvatuksessa sekä perhetyössä. Kaiken ikäisiä ja tasoisia 

asiakkaita voi tukea jokapäiväiseen ja säännölliseen liikkumiseen niin sanallisesti ohjaamalla 

kuin konkreettisestikin olemalla itse mukana liikkumassa. Joskus ohjatut kävelyt sekä 

puistojumpat ovat riittävä lisä asiakkaiden arkeen, eikä niiden ohjaaminen vaadi liikunnan 

alan koulutusta. Venyttelyjä ja lyhyitä jumppahetkiä voi käyttää minkä tahansa ikäisten tai 

tasoisten asiakkaiden kanssa, kunhan jokaisen terveydentila on tiedossa. Liikkuminen 

puistoissa tai asiakkaiden olohuoneissa ei maksa mitään ja jos haluaa lisätä tehokkuutta, voi 

käyttää kotoa löytyviä välineitä hyödyksi. Muun muassa tuolit, vedellä täytetyt pullot tai 

muut kekseliäät tavat hyödyntää arkisia esineitä voivat olla mukana liikkumisen lisäämisessä. 

Esimerkiksi Sydänsairaalan (2017) ja Vanhustyön keskusliiton ylläpitämän Vahvikkeen, 

ryhmä- ja viriketoiminnan aineistopankin (n.d.) internetsivut tarjoavat ilmaisia ohjeita, joita 

kuka tahansa voi käyttää pohtiessaan liikuntahetkien sisältöä. 

4 CrossFit 

Avaan tässä luvussa tarkemmin käsitteitä, jotka auttavat lukijaa ymmärtämään CrossFit-lajia 

paremmin, mikäli siitä ei ole kokemusta. Olennaista on myös tietää, mistä laji on saanut 

alkunsa ja kuinka se saapui Suomeen. Kerron myös, mikä CrossFit Hämeenlinnassa on 

erikoista ja miksi juuri se on erinomainen paikka toteuttaa tämänkaltaista tutkimusta. 

CrossFit on kasvanut vuosien varrella valtavasti niin salien kuin kilpailujenkin osalta. Alun 

perin CrossFit on kuitenkin kehitetty parantamaan yksilön kykyä suoriutua mahdollisimman 

monista erilaisista fyysisistä haasteista. Sen tarkoitus on optimoida fyysistä suorituskykyä 

näillä kymmenellä osa-alueella: 
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• Hengitys- ja verenkiertoelimistön kestävyys 

• Kestovoima 

• Maksimivoima 

• Liikkuvuus 

• Nopeusvoima 

• Nopeus 

• Koordinaatio 

• Ketteryys 

• Tasapaino 

• Tarkkuus (CrossFit, 2002a) 

4.1 Monipuolista liikuntaharrastusta luomassa 

CrossFit perustettiin virallisesti vuonna 2000, ja silloin ensimmäinen CrossFit-sali avattiin 

Seattleen Yhdysvaltoihin. Ensimmäisen salin perustaja Greg Glassman oli kehitellyt lajia jo 

useamman vuoden ennen salin avaamista. Hän oli kerännyt kattavan asiakaskunnan 

avaamalla vuonna 1995 kuntosalin Kalifornian Santa Cruziin sekä toimimalla 

henkilökohtaisena liikunnanohjaajana ja Santa Cruzin poliisien kuntovalmentajana. 

Glassmanin urheilu-ura alkoi nuorena voimistelusta ja siirtyi perinteisemmän 

painoharjoittelun pariin, kun hän halusi tulla voimakkaammaksi kuin muut voimistelijat. Hän 

on kertonut kehittäneensä kuuluisan WODin (”Workout of the Day”) eli päivän treenin 

nimeltä ”Fran” jo teininä omassa autotallissaan. (The box, 2012) 

CrossFitille ominaista ovat toiminnalliset liikkeet ja kestävyys- sekä lihaskuntoliikkeitä 

vaihtelevat harjoitukset, joita toistetaan korkealla intensiteetillä. Harjoittelu tapahtuu 

”boxeilla” eli lisensioiduilla CrossFit-saleilla, missä suoritetaan WOD. CrossFit-urheilijassa 

yhdistyy voimistelijan, painonnostajan sekä pikajuoksijan ominaisuudet, ja hän pyrkii 

jatkuvasti oppimaan uutta. CrossFit-harjoittelussa liikkeitä ja painoja ”skaalataan” eli 

muokataan jokaisen kuntotasolle sopivaksi. (CrossFit, 2002b) 

Lajin suosio ei näytä hiipuvan, sillä maailmanlaajuisesti CrossFit-saleja on vuonna 2020 jo yli 

15 000 (CrossFit, n.d.-a). Kaikki CrossFit-salit ovat yksityisomistuksessa, mutta sellaisen 

perustaminen vaatii vähintään Level 1 CrossFit -valmennussertifikaatin. Maksettuaan 



12 

 

vuotuisen lisenssimaksun (US$ 3 000) CrossFit Inc. -yritykselle salin perustajalla on oikeus 

käyttää CrossFit -nimeä, -logoa ja siihen liittyvää materiaalia ja saada tukea sekä 

markkinointiapua. (CrossFit, n.d.-b) 

Yhdysvalloissa on kilpailtu vuodesta 2007 lähtien vuosittain CrossFit Games the Fittest on 

Earth -kilpailussa ja sen sisältö on jatkuvasti kehittynyt. (The CrossFit Games, n.d.-a) CrossFit 

Games on lajin pääkilpailu, mutta päästäkseen sinne on menestyttävä CrossFit Open -

karsinnoissa. Kilpailuissa on nähty myös suomalaisia kisaajia vuosien varrella. Yksi 

tunnetuimmista on Suomen lajipioneeri Mikko Salo, joka voitti CrossFit Games -kilpailun 

vuonna 2009. Hän on sittemmin valmentanut kilpailijaa nimeltä Jonne Koski. (Rogue Fitness, 

n.d.) Jonne Koski on sijoittunut parhaimmillaan yhdeksänneksi CrossFit Games -kilpailussa 

vuosina 2015 ja 2017. Suomen mittakaavalla hän on ollut karsinnoissa ensimmäisellä sijalla 

useampana vuonna peräkkäin. (The CrossFit Games, n.d.-b) 

4.2 CrossFit Suomessa 

Suomeen ensimmäinen CrossFit-sali avautui vuonna 2007. Maaliskuussa 2013 saleja oli 18 ja 

vuonna 2021 jo 64 (CrossFit, n.d.-c). CrossFit Hämeenlinna aloitti toimintansa vuonna 2014, 

ja tällä hetkellä aktiivisia treenaajia on noin 250. Siellä tarjotaan WODien lisäksi 

urheiluseuroille oheisharjoittelua, tyhy- eli työhyvinvointiryhmien tunteja sekä ohjattuja 

CrossFit-harjoituksia myös alle 18-vuotiaille; Naperoille (4–6-vuotiaat), Junioreille (7–12-

vuotiaat) sekä Teineille (13–16-vuotiaat). Päästäkseen käymään WODeilla on suoritettava 

OnRamp-alkeiskurssi, jossa opitaan turvalliset ja oikeat suoritustekniikat kaikkiin 

perusliikkeisiin. Sali kuitenkin mahdollistaa harrastamisen myös ilman OnRamp-kurssia. 

Mikäli perusliikkeet ovat tuttuja ja liikuntataustaa löytyy jonkin verran, voi kysyä 

katselmointimahdollisuutta, missä käydään läpi CrossFitissa vaadittavia liikkeitä ja ohjaaja 

arvioi harrastajan kykyä osallistua WODeille ilman OnRampia. Matalan kynnyksen EasyWod-

treeneihin voi myös tulla tutustumaan lajiin ilman lähtötasovaatimuksia ja aikaisempaa 

CrossFit-kokemusta. (CrossFit Hämeenlinna, n.d.) 

CrossFit Hämeenlinna on ensimmäinen sali Suomessa, joka tarjosi mahdollisuutta yli 35-60+-

ikäisten kilpailla ja järjesti Linna Masters -tapahtuman vuonna 2014. Silloin kilpailijoita oli 54, 

ja vuonna 2019 kilpailijoita oli jo 187. Kilpailun ja lajin suosio kasvaa vuosi vuodelta ja juuri 
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edellä mainittujen asioiden vuoksi CrossFit Hämeenlinna on otollinen paikka tehdä 

tutkimusta lajista ja sen vaikutuksista eri ikäisten aikuisten hyvinvointiin. 

5 Tutkimustehtävä ja tutkimuksen toteuttaminen 

Tässä luvussa kerrotaan, millä tavoilla opinnäytetyön aineiston keruu ja analysointi tapahtui 

ja kuinka tutkimuksessa on otettu huomioon eettisyys sekä luotettavuus. Tutkimuksen 

tekoon, aineiston keruuseen, säilyttämiseen ja hävittämiseen sekä aineiston analysointiin 

liittyy sääntöjä ja ohjeistuksia, joita on seurattava. Opinnäytetyössä tutkitaan 

kyselylomakkeen avulla, kuinka CrossFit Hämeenlinnan asiakaskunta kokee CrossFit-

harrastuksen vaikuttaneen heidän psyykkiseen, fyysiseen sekä sosiaaliseen hyvinvointiinsa. 

Opinnäytetyön tutkimustehtävänä ja tavoitteena oli selvittää kuinka aikuiset kokevat 

liikunnan vaikuttavan heidän hyvinvointiinsa. 

Tutkimustehtävän apuna oli kaksi tutkimuskysymystä: 

• Miten aikuiset kokevat liikunnan vaikuttavan heidän fyysiseen, psyykkiseen ja 

sosiaaliseen hyvinvointiinsa?   

• Miten tulokset eroavat eri ikäisten liikunnan harrastajien vastauksissa? 

Koska opinnäytetyössä tutkitaan kokemuksia, se on pääasiassa kvalitatiivinen, eli laadullinen, 

todellista elämää kuvaava. Kvalitatiiviselle tutkimukselle yleistä on kokonaisvaltainen tiedon 

hankinta, joka toteutetaan joustavasti ja suunnitelma voi muuttua tutkimuksen edetessä.  

(Hirsjärvi ym., 2001, ss. 152, 155) Tutkimuksessa on myös kvantitatiivisia osia, minkä 

keskeisiä piirteitä ovat muun muassa tulosten mittaaminen numeerisella tavalla kuten 

taulukoilla tai tilastoilla (Hirsjärvi ym., 2001, s. 129). Kerätyissä vastauksissa odotetaan 

olevan sekä samankaltaisuuksia aiemmin toteutettujen hyvinvointitutkimusten kanssa että 

uutta tietoa liikunnan vaikutuksista hyvinvointiin. 

Tutkimuksessa on tärkeä ottaa huomioon eri tapoja mitata hyvinvointia. Tässä tutkimuksessa 

on subjektiivisten, eli laadullisten, kysymysten lisäksi objektiivisia, eli määrällisiä, kysymyksiä. 

Ne tuottavat hieman erilaisia tuloksia samasta asiasta ja tämä lisää tutkimuksen 
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luotettavuutta. Subjektiivisten kysymysten tulokset eivät ole välttämättä tutkittua 

faktatietoa vaan vastaajien kokemuksia, uskomuksia, arvoja ja ihanteita. Varsinkin 

subjektiivisten tulosten analysointiin vaikuttaa paljon tutkijan omat kokemukset ja tapa 

tulkita saatuja tuloksia. (Vilkka, 2015, ss. 50–51) Objektiivisena mittarina toimivat UKK-

instituutin liikkumisen suositukset (UKK-instituutti, 2019) ja subjektiivisena harrastajien omat 

kokemukset ja määreet omasta liikkumisestaan ja sen vaikutuksista. 

5.1 Aineistonkeruumenetelmät 

Aineisto hankittiin käyttämällä itse luotua strukturoitua kyselylomaketta, ja Hämeen 

ammattikorkeakoulu tarjosi Webropol-kysely- ja raportointityökalun käytön. Kyselylomake 

suunniteltiin Erik Allardtin (1976) teoriapohjaa käyttäen. Tämä antoi lomakkeelle selkeän 

pohjan. Kyselyä tehdessä oli helppo valita Allardtin hyvinvointiteoriaan kuuluvasta 

kahdestatoista osatekijästä kolme aiheeseen ja kyselyyn sopivaa pääteemaa ja pohtia 

kysymyksiä sen mukaan. Alkuun ajatuksena olivat sosiaalinen, psyykkinen ja fyysinen 

hyvinvointi sekä niihin liittyvät asiat juuri kuntosaliharjoittelun ympäristöä ajatellen. 

Lomakkeen tarkasti työelämäohjaaja sekä opettaja. Lisäksi se testattiin ennen julkaisemista. 

Kyselyyn johtava linkki julkaistiin CrossFit Hämeenlinnan jäsenille tarkoitetussa Facebook-

ryhmässä. 

Kysymykset eivät saaneet olla liian johdattelevia, koska muuten tulos voisi vääristyä. Tärkeää 

myös oli, että kysymykset ovat helposti ymmärrettävissä ja vastaamiseen kuluva aika sekä 

kysymysten määrä ei ole liian suuri. (Tietoarkisto, n.d.-a) Kyselyssä haluttiin tietää jokaisen 

omia kokemuksia psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta elämästä helposti vertailtavalla 

tavalla. Koska tutkittava ryhmä tiedettiin aktiiviseksi, oli perusteltua käyttää kyselyssä useita 

avoimia kysymyksiä ja sitä kautta saada tietoa vastaajien kokemuksia. (Tietoarkisto, n.d.-a.) 

Kyselyyn luotiin myös sarja kysymyksiä, joihin vastaajan on helppo vastata ilman turhaa 

toistoa ja niitä pystyy vertailemaan keskenään. Joihinkin monivalintakysymyksiin myös 

sisällytettiin ”Muu, mikä” -vaihtoehto. Näin vastaajalla on mahdollisuus lisätä vaihtoehtoihin 

vastaus valmiin listan ulkopuolelta. Tällä tavoin tutkimuksessa saadaan monipuolistettua 

tuloksia ja voidaan tuoda esille tietoa, jota tutkimuksen tekijä ei mahdollisesti ole tullut 

ajatelleeksi. 
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Kyselylomakkeen saatetekstin tehtävänä on herättää luottamusta ja vastausmotivaatiota. 

Siitä tulee ilmetä mikä kysely tai tutkimus on, kuka sitä tekee ja keneen kysely kohdistuu. 

Saatteessa on hyvä kertoa kuinka kyselylomakkeen tuloksia ja aineistoa käytetään sekä 

miten vastaajien anonymiteetti säilytetään tutkimuksen ajan. (Tietoarkisto, n.d.-b) 

Vastaajien oli mahdollista lukea saateteksti ennen kyselyyn vastaamista ja päättää, 

osallistuuko opinnäytetyöhön vai ei. Internetissä oleva kyselylomake antoi myös 

mahdollisuuden vastata kyselyyn myöhemmin itselle sopivana ajankohtana. Tämä voi 

vaikuttaa vastaamishalukkuuteen. 

Kyselyn alussa oli taustakysymyksiä, joiden avulla pystyttiin analysointivaiheessa 

vertailemaan erilaisia ryhmiä keskenään. Tutkimuksella ei selvitetty yksilöiden sairauksia tai 

henkilökohtaisia ominaisuuksia. Tällä tuettiin vastaajien pysymistä anonyymeinä. 

Kysymykset sisälsivät sekä avoimia että valinta- ja monivalintakysymyksiä. Avointen 

kysymysten käyttöä oli helppo perustella sillä, että tutkitaan kokemuksia, jolloin saadaan 

vastaajan ajatukset ja kokemukset kuulluksi. 

Kyselyä testattiin neljän ihmisen kanssa, jotka tuntevat CrossFitin lajina, mutta eivät ole 

aloittelijoita ja heillä on tietoa siitä, mitä opinnäytetyön tekeminen vaatii. Kyselyn 

testaamisen ja eri versioiden kokeilemisen avulla voidaan korjata ajoissa virheet ja välttää 

kyselyyn vastaamisen aikaisia väärinymmärryksiä. Testaajat antoivat tärkeää tietoa siitä, 

miten vastaajat voivat ymmärtää kysymykset ja onko mukana turhia kysymyksiä. Nykyään on 

tyypillistä käyttää internetiä tietokoneen lisäksi älypuhelimilla, joten kyselylomaketta 

testattiin paitsi tietokone-, myös mobiilinäkymällä, ettei vastaaminen hankaloituisi 

epäselvän ulkoasun vuoksi. 

Internetissä jaetulla kyselylomakkeella on mahdollista tavoittaa enemmän erilaisia vastaajia 

ja vastauksia kuin haastattelemalla vain valikoituja ihmisiä. Valmiilla kyselylomakkeella 

voidaan myös varmistaa, että kaikki vastaajat saavat täysin samat kysymykset ja saman 

mahdollisuuden kertoa kokemuksistaan. Kyselylomakkeen riskinä on liian pieneksi jäävä 

vastaajaryhmä. Jos vastaajia on liian vähän, tutkimuksen tulokset voivat jäädä yksipuolisiksi. 

Koska kyselyyn vastataan omalla ajalla eikä kyselyn tai tutkimuksen tekijä ole avustamassa 

tai valvomassa, on mahdollista, ettei vastaaja osaakaan vastata osaan kysymyksistä, valitsee 

herkästi ”en osaa sanoa” tai jättää vastaamatta kokonaan. Internetissä jaetussa kyselyssä ei 
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myöskään voi olla täysin varma, onko vastaajana juuri siihen kyselyyn tarkoitettu henkilö. 

(Tietoarkisto, n.d.-b) Toisaalta tämän tutkimuksen kohdalla, linkki tutkimukseen jaettiin vain 

pienen yhteisön näkyvillä olevassa ryhmässä, jolla voitiin minimoida ylimääräisten ihmisten 

vastaaminen kyselyyn. 

5.2 Vastausten analysointitavat 

Kyselyssä oli kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia osia minkä vuoksi kysymykset analysoitiin 

keskenään eri tavalla. Kvantitatiivisten analyysimenetelmien kanssa käytettiin numeerisia 

kuvaajia, kuten prosentteja, palkki- ja ympyräkaavioita. Vastausvaihtoehtoja ja niiden 

määreitä vertailtiin keskenään, esimerkiksi kuinka monta tietyn ikäluokan vastaajaa on 

vastannut samalla tai eri tavalla. Laskettiin, kuinka usein samaa sanaa tai samaa tarkoittavaa 

sanaa käytettiin eri vastaajien avoimissa vastauksissa, jolloin voitiin numeerisesti ilmaista, 

kuinka moni oli samaa tai eri mieltä asioista. 

Kvalitatiivisen tutkimuksen osan analysointiin käytettiin teemoittelua ja sisällönanalyysiä. 

Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä tutkimusaineistoa pelkistetään eli siitä karsitaan 

epäolennainen informaatio. Sisällönanalyysi tehtiin avointen kysymysten vastauksille, että 

aineistoa on helpompi ryhmitellä sen mukaan mitä aineistosta halutaan saada selville. 

Vastausten perusteella luotiin useampia pieniä ryhmiä mitkä nimettiin niille sopivilla 

kattokäsitteillä. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, ss. 91–93) Ryhmittelyn apuna käytettiin paljon 

pieniä erivärisiä tarralappuja sekä tusseja, että pystyttiin erottelemaan erilaiset vastaukset 

keskenään tulostetusta materiaalista. Aineistosta on lainattu ryhmittelyn tueksi sitaatteja, 

jotka kuvaavat tuloksista tehtyjä ryhmiä parhaiten. 

5.3 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus 

Tutkimuksessa on huomioitu Hämeen ammattikorkeakoulun opinnäytetyöhön liittyvät 

ohjeistukset sekä tutustuttu erilaisiin kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimuksen teon 

kirjallisuuteen sekä verkkosivuihin. Kyselytutkimuksen suunnittelu, aineiston purkaminen, 

tulokset sekä niiden säilyttäminen toteutettiin yleistä huolellisuutta sekä tarkkuutta 

noudattaen. Tutkimuksen valmistuttua kaikki Webropolista löytyvä kyselytutkimuksen 

tuottama aineisto ja tulostettu tutkimusmateriaali hävitetään asianmukaisesti esimerkiksi 
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käyttämällä paperisilppuria tai tietosuojajäteastiaa. Lähdekirjallisuudessa on pyritty 

käyttämään mahdollisimman uutta tutkimusmateriaalia vanhempien lähteiden sekä muun 

luotettavan aineiston rinnalla ja arvioimaan sitä kriittisesti. 

Kysely toteutetaan tutkijalle tutulle ryhmälle, joten anonymiteetin turvaaminen on erityisen 

tärkeää. Tutkimusetiikan mukaan tutkija on vaitiolovelvollinen vastaajista. Internetkyselyihin 

liittyy omat eettiset kysymyksensä. (Vilkka, 2015, s. 75) Nykyään myös tietosuoja on otettava 

huomioon, kun annetaan tietoja internetin välityksellä. Jo saatetekstissä voidaan tuoda ilmi, 

miten kerättyjä tietoja säilytetään sekä mitä niille tehdään, kun tutkimus on valmis. Hämeen 

ammattikorkeakoulu (2021) ohjeistaa opiskelijoitaan keräämään vain ne henkilötiedot, mitä 

tarvitaan, tai anonymisoimaan aineisto esimerkiksi raportoinnin aikana. Muun muassa 

vuositulojen, syntymäpäivän, työpaikan tai muuten henkilökohtaisten kysymysten 

kysyminen voi paljastaa vastaajien henkilöllisyyden ja jopa karkottaa heidät. (Tietoarkisto, 

n.d.-a) 

Tutkijan kokemattomuus tutkimuksen teossa voi aiheuttaa hankaluuksia toteutuksessa, 

mutta silloin asioista otetaan selvää ja kehitytään tutkimuksen teon aikana. Tutkimuksen 

luotettavuutta lisää kun kerrotaan avoimesti tutkimukseen käytetyistä menetelmistä ja 

tavoista, kertomalla saatetekstissä mahdollisimman selvästi mihin kyselyllä pyritään ja 

toteuttamalla kysely mahdollisimman helposti ymmärrettäväksi. Tutkimuksen analysoinnin 

vaiheessa itse keksityt tai tulosta väärentävät tulkinnat vähentävät tutkimuksen 

luotettavuutta sekä uskottavuutta ja antavat myös tutkittavasta aiheesta väärän kuvan 

lukijalle. (Vilkka, 2015, ss. 54–55) Tutkimuksen reliaabelius eli mittaustulosten toistettavuus 

luo myös luotettavan kuvan. Mikäli tutkimuksen voi tarvittaessa toistaa ja esimerkiksi kaksi 

eri tutkijaa voivat päästä samaan lopputulokseen käyttämällä samoja menetelmiä, voi 

tutkimusta pitää reliaabelina. (Hirsjärvi ym., 2001, ss. 213–214, 241) Toisaalta kokemuksia 

tutkittaessa, ei välttämättä saada täysin samoja vastaajia tai vastauksia vaikka tutkimus olisi 

tehty samalla tavalla, mutta tulosten vertailu on mahdollista samoja tutkimustapoja 

käyttämällä. 
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6 Tutkimuksen tulokset 

Kyselylomakkeeseen vastasi kahden viikon aikana 87 harrastajaa salin 250 aktiivisesta 

jäsenestä. Kyselylomake siinä muodossa kuin se linkin kautta jaettiin vastaajille, on 

opinnäytetyön lopussa liitteessä 1. Lomakkeessa on 30 kysymystä, mutta aineiston tähän 

tutkimukseen antoi 22 kysymystä, jotka luetellaan tuloksia käsittelevissä luvuissa. Osa 

kysymyksistä jätettiin pois analysoinnista sen vuoksi, etteivät ne vastanneet 

tutkimuskysymykseen tai tuoneet lisäarvoa tutkimukselle. Tulosten perusteella 

tutkimuskysymyksiä muokattiin analysointivaiheessa saatuun aineistoon sopivammaksi. 

6.1 Vastaajien taustatiedot 

Kyselylomakkeen alussa kysymyksissä 1–5 kysyttiin ”ikää”, ”sukupuolta”, ”korkeinta viimeksi 

suoritettua koulutustasoa”, ”toimeentuloa” ja ”asumismuotoa”. Näitä tuloksia vertaamalla 

muihin tutkimuksen kysymyksiin tarkasteltiin mahdollisia eroja eri ikäisten liikkumismäärissä 

ja eri tavalla asuvien tai toimeentulonsa saavien hyvinvoinnin kokemuksia. Alla olevasta 

kuvasta 4 näkee, että jokainen ikäryhmä on edustettuna, ja suurin ikäryhmä on 30–39-

vuotiaat. 

Kuva 4 Kyselyyn vastanneiden ikäjakauma. 
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Vastaajista 61 (70 %) on naisia ja 26 (30 %) miehiä, mikä kuvastaa hyvin CrossFit 

Hämeenlinnan aktiivisten jäsenten sukupuolijakauman määrää. 

Suurin osa vastaajista eli 37 (43 %) on suorittanut alemman korkeakoulututkinnon ja 21 (24 

%) ylemmän korkeakoulututkinnon. Toisen asteen koulutuksen käyneitä vastaajia on 19 (22 

%).  Peruskoulun on suorittanut kolme vastaajaa (3 %) ja opistotason koulutus on seitsemällä 

(8 %) vastaajista. Koska kyselyssä ei eritelty työssä käyvien tarkempaa työnkuvaa, tuloksia ei 

voida vertailla sen mukaan, oliko liikunnan viikkotuntimäärissä miten paljon hyötyliikuntaa 

työn tai muiden arkiaskareiden kautta. 

Toimeentuloksi reilusti suurin osa ilmoitti kokopäivätyön (74 vastaajaa, 85 %). Osa-aikatöissä 

ilmoitti olevansa neljä vastaajaa (5 %), työttömänä yksi vastaaja, lomautettuna yksi vastaaja 

ja yrittäjänä kaksi vastaajaa. Vastaajista viisi opiskeli (6 %). 

Vastaajien asumismuodoissa oli jonkin verran vaihtelua. Yksi vastaaja oli valinnut 

asumismuodokseen ”yksin” ja ”puolison kanssa”, minkä vuoksi sitä ei voitu ottaa 

vastauksissa huomioon ja se merkittiin epäselväksi vastaukseksi. Neljä vastaajaa asui 

vanhemman/vanhempien kanssa ja viisi lapsen/lasten kanssa. 23 ilmoitti asuvansa yksin, 26 

puolison kanssa ja suurimmalla osalla, 28 vastaajalla, saman katon alla asui puoliso ja 

lapsi/lapset. Erot niiden vastaajien välillä, jotka asuvat puolison ja lapsen/lasten kanssa tai 

yhden aikuisen ja lapsen/lasten talouden vastaajiin on, että toinen huoltajista/aikuisista voi 

olla harrastuksen aikaan lapsen/lasten kanssa. Tällä tavalla omaa aikaa voidaan viettää 

esimerkiksi harrastuksissa. Toisaalta muutamissa kyselylomakkeen vastauksissa tuli ilmi, että 

CrossFit-harrastus oli aloitettu, kun puoliso tai sukulainen harrasti sitä, eli liikuntaharrastus 

voi olla myös tapa viettää yhdessä aikaa. 

6.2 Miten paljon ja miksi liikuntaa harrastetaan? 

Tässä luvussa käsitellään näiden kysymysten tuottamaa aineistoa: 

• 6. Kauanko olet harrastanut CrossFitiä? 

• 8. Oletko aikaisemmin harrastanut jotakin lajia/lajeja ohjatusti ja säännöllisesti? 
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• 9. Minkälaista vaikutusta aikaisemmalla liikuntataustallasi, tai ettei sitä ole, on ollut 

vaikutusta CrossFitin harrastamiseen?  

• 18. Huollatko kehoasi liikuntaharjoittelun lisäksi?  

• 20. Kuinka monta tuntia viikossa harrastat kaiken kaikkiaan liikuntaa keskimäärin? 

• 21. Kuinka monta tuntia viikossa siitä liikunnasta on CrossFitiä? 

• 25. Miksi harrastat CrossFitiä? 

Kuvassa 5 näkyy kysymyksen 6 vastaukset, eli kuinka monta vuotta vastaajat ovat 

harrastaneet CrossFitiä. Määrät jakautuivat tasaisesti vastaajien kesken. Kyselyssä ei 

selvitetty, ovatko vastaajat harrastaneet CrossFitiä useammalla eri salilla vai vain CrossFit 

Hämeenlinnassa.  

Kuva 5 Kauanko vastaajat ovat harrastaneet CrossFitiä. 

 

Kysymykset 8 ja 9 käsittelivät vastaajien aikaisempaa harrastustaustaa. Kysymyksiin 

vastattiin hyvin monipuolisesti. Aikaisempi harrastaminen nähtiin positiivisena sekä CrossFit-

harrastusta tukevana. Esimerkiksi kestävyyskunto ja liikkuvuus nähtiin parempana, jos on 

harrastanut useamman vuoden näitä tukevia lajeja, kuten esimerkiksi jalkapallo, jääkiekko 

tai lenkkeily. Koettiin että liikkeiden opettelu on helpompaa, jos on aiempaa kokemusta 
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teknisistä lajeista tai kuntosalilla käymisestä. 10 vastaajaa ei ollut harrastanut mitään 

aikaisemmin, ja kuuden vastaajan mielestä harrastustaustalla ei ole mitään vaikutusta 

CrossFitin harrastamiseen. Vain yksi vastaajista ei osannut sanoa onko harrastustaustalla 

vaikutusta. Alla olevaan kuvaan 6 on merkitty WordArt.com (2009–2021) sivuston 

kuvatyökalun avulla kaikki vastaajien mainitsemat harrastukset. Joitakin lajeja tuli 

vastauksissa esille useammin kuin kerran, mutta kuvaan on merkitty kaikki vastatut lajit vain 

yhden kerran. 

Kuva 6 Aikaisemmin harrastetut lajit. 

 

Kysymykseen 18 vastattiin sekä valitsemalla itselle sopivia vaihtoehtoja valmiilta listalta ja 

lisäämällä niitä käyttämällä avointa kenttää. Liikuntaharjoittelun lisäksi suurin osa vastaajista 

venytteli, lepäsi ja rentoutui, kävi hieronnassa sekä käytti muun muassa putkirullaa tai 

faskiapalloa. Vastauksista selviää, kuinka harrastajat pitävät kehostaan huolta aktiivisella 

palautumisella ja käyttävät siihen aikaa myös CrossFit-harrastuksen ulkopuolella: 

• 51 kävi hieronnassa, 

• 57 venytteli, 

• 34 käytti putkirullaa ja/tai faskiapalloa, 

• 19 hyödynsi kylmä-kuumamenetelmää, 
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• 57 muisti riittävän levon ja rentoutumisen, 

• 13 huolsi kehoaan jotenkin muuten, kuten: 

o kävi fysioterapiassa tai osteopaatilla, 

o harjoitti joogaa tai pilatesta, 

o kävi rauhallisilla kävelyillä tai avantouimassa, 

o meditoi ja/tai 

o teki kotona liikkuvuusharjoituksia videoiden avulla, 

• kolme ei huoltanut kehoa ollenkaan. 

Kysymyksen 20 kaikkien vastaukset huomioon ottaen CrossFit Hämeenlinnan jäsenet 

harrastavat liikuntaa keskimäärin 5–7 tuntia viikossa, mikä ylittää liikunnan suositukset 

kaksinkertaisesti. Useat vastaajat saattavat harrastaa CrossFitin lisäksi muutakin tai olla 

fyysisesti kuormittavassa työssä, jolloin se näkyy kokonaistuntimäärässä. 

Kokonaistuntimäärään todennäköisesti lukeutuu joissakin vastauksissa myös muu 

hyötyliikunta. Eniten eli yli 10 tai 8–10 tuntia viikossa, liikkuivat 30–39-vuotiaat ja toiseksi 

eniten 18–39-vuotiaat. Kaikkien ikäryhmien vastaukset ja arvioidut liikunnan tuntimäärät 

näkyvät kuvassa 7. 
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Kuva 7 Arvioitu liikunnan kokonaistuntimäärä viikossa ikäryhmittäin. 

 

Kysymyksessä 21 arvioitiin CrossFitin määrää verrattuna kokonaisliikuntamäärään. Kaikki 

vastaukset huomioon ottaen keskimääräisesti sitä arvioitiin olevan 4–5 tuntia viikossa. 

Perinteinen CrossFit WOD kestää lämmittelyineen ja loppuverryttelyineen noin yhden tunnin 

eli keskimääräisesti vastaajat kävivät 4–5 päivänä viikossa salilla. Eniten, eli enemmän kuin 

kahdeksan tuntia viikossa, CrossFitissa kävivät 18–29-vuotiaat ja toiseksi eniten 30–39-

vuotiaat, jolloin salilla todennäköisesti vietettiin kerralla enemmän kuin tunti. Alla olevassa 

kuvassa 8 näkyy kaikkien ikäryhmien arviot. Kun verrataan kysymyksiä 20 ja 21 toisiinsa, 

voidaan todeta, että CrossFit ei ole ainoa liikunnan lähde, mutta eroja ikäryhmittäin on 

paljon. 
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Kuva 8 Arvioitu CrossFitin harrastaminen viikossa ikäryhmittäin. 

 

Vastaajilla oli monia erilaisia syitä CrossFitin harrastamiselle. Kysymyksen 25 avoimet 

vastaukset teemoiteltiin neljään kategoriaan. Ne muodostettiin useissa vastauksissa 

toistuvien sanavalintojen ja käsitteiden perusteella. Sama vastaaja saattoi olla maininnut 

useampaan eri kategoriaan liittyviä syitä omassa vastauksessaan, jolloin joistakin 

kategorioista muodostui suurempia kuin toisista. Jokaiseen kategoriaan on liitetty 

aineistosta sitä kuvaava vastaus aineistosta. Kategoriat minkä vuoksi CrossFitiä harrastettiin 

ovat: 

1. Hyvinvointi, terveys ja parempi kunto: 26 vastausta. 

”Liikunnan ilon sekä fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin vuoksi.” 
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2. Haastavuus ja kehittyminen: 33 vastausta. 

”Tässä lajissa pystyn haastamaan itseäni, aina oppii uutta eikä koskaan ole valmis, 

aina on jotain kehitettävää.” 

3. Yhteisöllisyys ja sosiaalisuus: 26 vastausta. 

”Sosiaalinen ”oma juttu” perhe- ja työelämän rinnalla.” 

4. Monipuolisuus, hauskuus ja mielekkyys: 62 vastausta. 

”Mielenkiintoiset ja vaihtuvat treenit.” 

6.3 Liikuntaharrastuksen koettu vaikutus hyvinvointiin 

Opinnäytetyössä haluttiin tietää, miten CrossFit on vaikuttanut vastaajien fyysiseen, 

psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Tässä luvussa on huomioitu kysymykset: 

• 10. Mitä merkitystä valmentajalla/ohjaajalla/coachilla on 

harrastamiseesi/liikkumiseesi? 

• 11. Mitä merkitystä muilla salin kävijöillä/harrastajilla/jäsenillä on 

harrastamiseesi/liikkumiseesi? 

• 12. Kuinka voit tällä hetkellä fyysisesti? 

• 13. Kuinka voit tällä hetkellä psyykkisesti? 

• 14. Kuinka voit tällä hetkellä sosiaalisesti / ihmissuhteet huomioon ottaen? 

• 15. Kuinka CrossFit-harrastus on vaikuttanut fyysiseen vointiisi?  

• 16. Kuinka CrossFit-harrastus on vaikuttanut psyykkiseen vointiisi 

(mielenterveyteesi)? 

• 17. Kuinka CrossFit-harrastus on vaikuttanut sosiaalisesti / ihmissuhteisiisi? 

Kysymys 10 käsitteli valmentajan, ohjaajan tai coachin merkitystä omaan harrastamiseen ja 

liikkumiseen. Avoimet vastaukset teemoiteltiin kolmeen eri kategoriaan sen perusteella, 

mitä asioita vastaajat pitivät merkityksellisinä. Laittamalla samaa tarkoittavat sanat ja 

merkitykset samaan ryhmään, saatiin selkeät ja paljon kertovat kattokäsitteet mitä 

analysoitiin psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin kautta. Jokaisen ryhmän perään 
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on valittu avoimista vastauksista kuvaava esimerkkivastaus. Valmentajan merkitys 

harrastamiselle näkyi näiden kolmen kategorian kautta: 

1. Valmentaja ohjelmoi, ohjaa, neuvoo.  

”Valtava merkitys, aloitin CrossFitin juuri siksi, että joku sanoo mitä tehdään ja kuinka 

paljon.” 

2. Valmentaja motivoi, tsemppaa, kannustaa.  

”Osaava ja kannustava coach motivoi tekemään kovempaa töitä!” 

3. Valmentaja luo ilmapiiriä ja viihtyisyyttä.  

”Opastaa, kannustaa, motivoi, näyttää esimerkkiä, pitää yllä salin tiimihenkeä.” 

Vastausten mukaan valmentaja ammattitaitoa, neuvoja sekä ilmapiirin ylläpitoa selvästi 

arvostettiin. Monet ovat aloittaneet CrossFitin harrastamisen juuri valmennuksen ja 

ohjaamisen vuoksi ja kuvailivat, etteivät liikkuisi ollenkaan niin paljon ja säännöllisesti ilman 

valmentajaa. Valmentajan vaikutus ulottuu sosiaalisen ja psyykkisen hyvinvoinnin lisäksi 

fyysiseen hyvinvointiin valmennuksen kautta. Valmentajan roolissa olevalla tulee olla hyvä 

suhde ohjattaviin, jolloin on helppo antaa tukea teknisesti oikeaan suoritukseen ja saada sitä 

kautta toivottuja tuloksia aikaiseksi. Hyvän valmentajan ominaisuuksia vastausten mukaan 

ovat muun muassa ammattitaitoinen kannustava ohjaus, taito korjata virheitä ja 

innostaminen sekä motivoiminen koko harjoittelun ajan. Valmentajan toivottiin olevan myös 

”hyvä tyyppi” eli häntä ei nähdä vain auktoriteettihahmona vaan jopa yhtenä treenikaverina. 

Valmentajan merkityksestä kertoivat useat vastaukset siitä, miten huonon valmentajan 

tunneilla ei viihdy tai ei mene sinne uudelleen, ilman valmentajaa ei liikkuisi ollenkaan tai 

aiemmissa harrastuksissa juuri ohjauksen/valmennuksen puute on saanut motivaation sekä 

harrastamisen loppumaan. 

Edellä mainittua ongelmaa ei näkynyt kysymyksen 11 vastauksissa, jossa käsiteltiin toisten 

harrastajien tai muiden jäsenten merkitystä omaan harrastamiseen. Muut harrastajat 

pikemminkin antoivat tukea ja kannustusta suoritukseen. Vaikka osa harrastajista kokee 

saaneensa CrossFitin kautta uusia ystäviä ja yhteisön merkitys on vastausten perusteella 

suuri, ei muiden harrastajien olemassa- tai poissaolo aiheuta negatiivisuutta, esimerkiksi 

tunneilta poissaoloa tai motivaation menetystä, toisin kuin epäonnistunut valmennus. 



27 

 

Muiden harrastajien vaikutus näkyi eniten sosiaalisessa ja psyykkisessä hyvinvoinnissa. 

Samalla tavalla kuin kysymyksessä 10, kysymyksen 11 avoimet vastaukset teemoiteltiin 

kolmeen eri kategoriaan sen perusteella, mitä asioita vastaajat pitivät merkityksellisinä. 

Laittamalla samaa tarkoittavat sanat ja merkitykset samaan ryhmään, saatiin selkeät ja 

paljon kertovat kattokäsitteet mitä analysoitiin psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen 

hyvinvoinnin kautta. Jokaisen ryhmän perään on valittu avoimista vastauksista kuvaava 

esimerkkivastaus. Muiden harrastajien/jäsenten merkitys omalle harrastamiselle näkyi 

näiden kolmen kategorian kautta: 

1. Ilmapiiri, yhteisö ja ryhmähenki.  

”Hyvä treeniporukka ja salin positiivinen ilmapiiri vaikuttaa siihen, että treeneihin 

tulee lähdettyä helpommin, kuin jäätyä sohvalle.” 

2. Uudet ja vanhat ihmissuhteet.  

”Ystävien ja puolison kanssa harjoittelu on parasta.” 

3. Ryhmäpaine, kannustus sekä liikkumaan tukeminen.  

”Motivoi antamaan itsestään kaiken.” 

Vastaajista kahdeksan kuvaili, etteivät muut harrastajat vaikuta merkittävästi heidän 

liikkumiseensa. Nämä kahdeksan vastaajaa käyvät harvemmin yleisillä tunneilla ja tekevät 

liikuntasuorituksensa oman tai valmentajan ohjelmoinnin mukaan itsenäisesti CrossFit 

Hämeenlinnan salilla. Kuitenkaan muut harrastajat eivät häiritse, vaan olivat hyvä, iloa tuova 

lisä ja auttavat jaksamaan oman suorituksen loppuun asti. 

Kysymykset 12, 13 ja 14 käsittelivät vastaajien sen hetkistä hyvinvointia fyysisestä, 

psyykkisestä ja sosiaalisesta näkökulmasta. Kuva 9 näyttää, kuinka moni vastaaja on kertonut 

voivansa huonosti, neutraalisti, hyvin tai erittäin hyvin. Vaihtoehtoa ”erittäin huonosti” tai 

”en osaa sanoa” ei saaneet ollenkaan vastauksia, joten ne on jätetty kokonaan pois kuvasta. 
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Kuva 9 Kuinka vastaajat voivat fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti. 

 

Osa alle 40-vuotiaista vastasi voivansa huonosti fyysisesti, psyykkisesti tai sosiaalisesti. 

Vaikka huonosti voivien ryhmä on pieni, voi se kertoa siihen ikäluokkaan liittyvien 

elämäntilanteiden suuremmasta vaihtelusta verrattuna yli 40-vuotiaisiin, joiden hyvinvointi 

kaikilla on omasta mielestään neutraali, hyvä tai erittäin hyvä. Minkään ikäryhmän 

vastaukset eivät erottuneet selvästi toisistaan. Suurin osa kaikista vastaajista voi omasta 

mielestään hyvin tai erittäin hyvin kaikilla osa-alueilla. 

Kysymyksiin 15, 16 ja 17 vastaajat saivat valita, kuinka CrossFit-harrastus on vaikuttanut 

heidän hyvinvointiinsa. Vastauksen lisäksi pyydettiin perusteluja, sillä kokemukset voivat olla 

erilaisia riippuen ihmisestä, elämäntilanteesta sekä taustasta. Vaihtoehdot olivat samat sekä 

fyysisen, psyykkisen että sosiaalisen hyvinvoinnin kysymyksissä, jolloin niistä pystyttiin 

tekemään helposti vertailtava pylvästaulukko. Koska vastausvaihtoehtoihin ”Voin paljon 
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huonommin” ja ”Voin vähän huonommin” ei vastattu ollenkaan, ne on jätetty kokonaan pois 

kuvasta 10. 

Kuva 10 Kuinka CrossFit-harrastus on vaikuttanut vastaajien vointiin. 

 

Vastausten mukaan odotetusti suurimman vaikutuksen CrossFit-harrastus toi fyysiseen 

hyvinvointiin ja vähiten eroa aiempaan huomattiin sosiaalisessa hyvinvoinnissa. Fyysisesti ja 

psyykkisesti valtaosa vastaajista kokee voivansa vähän tai paljon paremmin kuin ennen 

harrastuksen aloittamista. Vaikka sosiaalisessa hyvinvoinnissa ei huomattu niin suurta eroa 

aiempaan kuin fyysisessä tai psyykkisessä hyvinvoinnissa, 70 % vastaajista kokee sen 

kuitenkin parantuneen. Sosiaalisesti vähän paremmin voi 35 vastaajaa ja paljon paremmin 

26. Neljä vastaajaa ei osannut sanoa onko heidän sosiaaliseen hyvinvointiinsa tullut 

muutosta harrastuksen aloittamisen jälkeen. 37 vastaajaa kokee voivansa psyykkisesti vähän 

paremmin ja 37 vastaajan mielestä psyykkisesti paljon paremmin. Kaksi vastaajaa ei osannut 

sanoa onko psyykkisessä voinnissa tapahtunut muutosta. 
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Ikäryhmien hyvinvointia vertailtaessa kaikista 18–29 vuotiaista kaikista 25 vastaajasta 

• 19 (76 %) voi fyysisesti, 

• 12 (48 %) psyykkisesti ja 

• 10 (40 %) sosiaalisesti paljon paremmin kuin ennen harrastuksen aloittamista. 

Kaikista 30–39 vuotiaista 37 vastaajasta 

• 27 (73 %) voi fyysisesti, 

• 16 (43 %) psyykkisesti ja 

• 7 (19 %) sosiaalisesti paljon paremmin kuin ennen harrastuksen aloittamista. 

Kaikista 40–49 vuotiaista 17 vastaajasta 

• 9 (53 %) voi fyysisesti, 

• 6 (35 %) psyykkisesti ja 

• 6 (35 %) sosiaalisesti paljon paremmin kuin ennen harrastuksen aloittamista. 

Kaikista 50–60+ vuotiaista 8 vastaajasta 

• 6 (75 %) voi fyysisesti paljon paremmin 

• 3 (38 %) psyykkisesti paljon paremmin ja 

• 3 (38 %) sosiaalisesti paljon paremmin kuin ennen harrastuksen aloittamista. 

Vastausten perusteella voidaan todeta, että suurin ero hyvinvoinnissa tapahtui fyysisessä 

hyvinvoinnissa jokaisessa ikäryhmässä, mutta eniten se parani 18–29-vuotiailla. Myös 

psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi parani eniten 18–29-vuotiailla. Toisiksi eniten muutosta 
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tulosten mukaan tapahtui fyysisesti ja sosiaalisesti 50–60+-vuotiailla ja psyykkisesti 30–39-

vuotiailla. Voidaan todeta, että CrossFitin harrastaminen tukee niin fyysistä, psyykkistä kuin 

sosiaalistakin hyvinvointia eri-ikäisillä. 

Perusteluissa hyvinvoinnin kerrottiin parantuneen fyysisesti erityisesti paremman 

yleiskunnon, hapenottokyvyn, vireystilan nousun ja selkävaivojen vähentymisen kautta. 

Aikaisemmin ylirasitustilassa ollut vastaaja oli saanut kehon palautumaan ja oppinut 

arvostamaan myös lepoa. CrossFitin harrastaminen on opettanut sitkeyttä ja tukenut 

monipuolisesti kehoa lisäämällä liikkuvuutta ja lihastasapainoa. Moni vastasi jaksavansa 

arjessa paremmin. Kauppakassien kantamisen helpottuminen, työteon keventyminen, 

toimistotyön aiheuttamien vaivojen ja kipujen vähentyminen sekä unen parantuminen 

toistuivat ”voin vähän paremmin” ja ”voin paljon paremmin” vastanneiden vastauksissa. 

Kun harjoittelen säännöllisesti, nukun ja syön paremmin ja olen energisempi. 

Harrastamisen aikana vastaajat eivät murehdi turhia ja he saavat onnistumisen tunteita. 

CrossFitin kautta osa on oppinut lisää ravitsemuksesta ja palautumisen tärkeydestä. Yksi jopa 

kuvailee liikunnasta tulleen hänelle elämäntapa CrossFitin aloittamisen myötä. 

Psyykkisesti huomattiin, että yleinen jaksaminen on parantunut, innostavat tunnit ja 

onnistumiset lisäävät itseluottamusta sekä sitkeys ja stressinsietokyky on kasvanut. 

Liikunnan avulla voitiin purkaa psyykkistä kuormaa tai stressiä mitä on voinut kerääntyä 

työpäivän aikana. Itseen ja omaan kehoon suhtauduttiin armollisemmin CrossFitin 

aloittamisen jälkeen. Paremman fyysisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin nähtiin myös 

heijastuvan psyykkiseen hyvinvointiin. Kannustava ilmapiiri, mukavat salikaverit sekä 

yhteisöllisyyden tunteen kokemukset lisäsivät psyykkistä hyvinvointia. 

Oma aika salilla hikoillessa antaa myös psyykkistä voimaa ja energiaa. Koen että 

jaksan paremmin elämää. 

Toisaalta he, jotka vastasivat, etteivät huomaa eroa aiempaan kertoivat liikkuneensa ennen 

CrossFitin aloittamistakin paljon eivätkä ole kokeneet haasteita psyykkisessä 

hyvinvoinnissaan ennenkään. Vaikka CrossFit nähtiin paikkana missä ei niin paljon verrata 

itseään muihin, yksi vastaaja kertoi itsetunnon huonontuvan, mikäli koki olevansa 
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huonokuntoisin. CrossFit ei myöskään harrastuksena takaa, että aiemmin yksinäisyyttä 

kokenut löytää juuri sieltä itselleen sopivia ystäviä, vaan se voi silti yhä vaivata. CrossFitin 

kautta useat vastaajat ovat kuitenkin löytäneet uusia ystäviä ja näkevät harrastuksen yhtenä 

uutena tukiverkkona perheen ja ystävien rinnalla mihin he voivat tukeutua myös vaikeissa 

elämäntilanteissa. Kahden vastaajan kokemuksen mukaan liikunta on myös vähentänyt 

ahdistuneisuutta sekä masentuneisuutta. 

Sosiaalisesti CrossFit-harrastus on hyvä paikka löytää samanhenkisiä ihmisiä. Harjoitustunti 

voi sisältää sekä pari- että ryhmäharjoitteita, minkä avulla vastaajat ovat tutustuneet uusiin 

ihmisiin, joiden kanssa ei välttämättä muuten olisi tekemisissä. He, jotka vastasivat, että 

eivät huomaa eroa aiempaan, ovat aina saaneet harrastuksista uusia kavereita tai eivät 

kiireisen arkielämän vuoksi pysty hyödyntämään liikuntaharrastuksen kautta tulevia 

kontakteja. Yhdelle vastaajista CrossFit-harrastus on antanut itseluottamusta, ja hän on 

kokenut olevansa ulospäinsuuntautuneempi sekä avoimempi kuin ennen. Toiselle 

harrastamisen aloittaminen on tuonut mahdollisuuden tutustua uusiin ihmisiin 

paikkakunnalle muuton jälkeen. 

Harvemmin saa mistään aikuisiällä niin paljon uusia kavereita kuin cf-salilta. 

Siellä on mun sosiaalinen elämä. 

6.4 CrossFitin erityispiirteet 

Miten juuri tässä harrastuksessa näkyy yhteisöllisyys, liikunnan ilo ja sen mahdollistaminen 

eri-ikäisille sekä kuntotasoisille? Tässä luvussa käsitellään näiden kahden kysymyksen 

vastauksia: 

• 23. CrossFitissa harjoitusta henkilökohtaistetaan eli skaalataan liikkeet jokaisen 

kuntotasolle ja liikkuvuudelle sopivaksi. Miten skaalaaminen vaikuttaa harjoitteluusi? 

• 24. Miten CrossFitissä mielestäsi näkyy yhteisöllisyys/sosiaalisuus? 

Vastaukset vaihtelivat hieman varsinkin kysymyksessä 23. Merkittävää eroa skaalaukseen 

suhtautumisessa ei ollut, vaan se nähtiin hyvin positiivisena ja tarpeellisena asiana. 

Skaalaamisvaihtoehtojen avulla pystytään tekemään treeni ilman loukkaantumisriskiä ja 
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voidaan kehittyä kohti lopullista liikesarjaa tai oikeaa tekniikkaa. Jotta kaikki pystyvät 

suorittamaan määritellyt päivän harjoitukset, liikkeitä skaalataan kevyemmiksi tai 

helpommiksi. Skaalaus tapahtuu siten, että alkuperäisen liikkeen tarkoitus säilyy 

samanlaisena ja oikeisiin lihaksiin saadaan rasitusta aikaan. Esimerkiksi leuanveto voidaan 

skaalata muuttamalla liike rengassouduksi. 

Neljä vastaajaa kertoi, että skaalaaminen ei vaikuta juurikaan tai ollenkaan heidän 

harrastamiseensa. Loput 83 vastaajaa kokivat, että skaalaamalla liikkeitä tai painoja, pystyi 

muun muassa saamaan tehokkaan harjoituksen, onnistumisen tunteita ja pysymään 

motivoituneena liikunnan suhteen. Kun ohjaajat mahdollistavat erilaiset tavat tehdä liikkeet 

tehokkaasti, ei tarvitse luoda erikseen ryhmää vasta-alkajille tai edistyneille, vaan kaikki 

voivat osallistua samoille tunneille. Liikuntaharrastuksen pitäisi olla mahdollista myös 

tapaturmien, sairauksien tai muiden syiden vuoksi vammautuneille. Tällöin on todella tärkeä 

ottaa yksilöllinen tilanne huomioon ja ohjaajan ammattitaidolla on suuri merkitys. On 

kuitenkin harrastajan vastuulla, jos oma terveydentila vaatii lääkärin konsultointia. 

Kysymys 24 tehtiin sen vuoksi, että saadaan tietää, näkyykö CrossFit-harjoittelussa 

yhteisöllisyys sekä sosiaalisuus ja jos kyllä, millä tavalla. Kolme vastaajaa kokee, ettei 

yhteisöllisyys näy juuri ollenkaan tai vain perusajatuksen tasolla ja korkeintaan yhtenäisellä 

salipukeutumisella. Loput 84 ovat sitä mieltä, että salille voi tulla omana itsenään, kaikille 

jutellaan ja heitä tervehditään (myös vapaa-ajalla), ollaan toisille ystävällisiä, kannustetaan 

treenin aikana ja ilmapiiri sekä ryhmähenki ovat hyviä.  

Se (yhteisöllisyys) on hyvin keskeinen asia lajissa. En tiedä mitään muuta lajia, 

jossa jokainen tekee omaa juttuaan, mutta yhteisöllisyys on silti niin vahvasti 

läsnä. Salille ei mennä vaan treenaamaan vaan tapaamaan myös muita. Ikinä 

en tavallisella kuntosalilla jutellut samalla tavalla muiden kuntoilijoiden kanssa. 

CrossFit on ihan oma maailmansa tässä asiassa. 

Yleinen näkemys on, että salin yhteisöllisyys on erittäin hyvällä tasolla ja se näkyy, eikä jää 

vain pyrkimykseksi. Vastausten mukaan on helppoa olla eri tasoisten harrastajien kanssa 

samalla tunnilla. Lisäksi tunneilla saa kannustuksen lisäksi hyviä vinkkejä, mikä lisää 

yhteisöllisyyden tuntua. Myös salin henkilökunnan järjestämät tapahtumat ovat olleet 
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onnistuneita ja CrossFit Hämeenlinnassa harrastavat ihmiset tapaavat toisiaan mielellään sen 

lisäksi harjoitusten ulkopuolella, ennen tai jälkeen esimerkiksi kahvin merkeissä.  

7 Johtopäätökset ja pohdinta 

Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa tietoa liikunnan koetuista vaikutuksista aikuisten 

hyvinvointiin. Tässä luvussa arvioidaan miten tulokset vastaavat tutkimustehtävään ja 

tutkimuskysymyksiin, pohditaan opinnäytetyöprosessin kulkua ja sen merkitystä omalle 

ammatilliselle kehittymiselle sekä jatkotutkimusmahdollisuuksia.  

Laajan kyselyaineiston avulla voitiin arvioida eri ikäisten suhtautumista liikuntaan, kuinka 

liikunnan harrastaminen on vaikuttanut heidän hyvinvointiinsa ja millaisia näkemyksiä 

vastaajilla on yhteisöllisyydestä sekä ohjatusta liikunnasta. Liikunnan on tutkittu muun 

muassa estävän elintapasairauksien syntymistä ja ehkäisevän tuki- ja liikuntaelinsairauksia. 

(Liikunta: Käypä hoito -suositus, 2016) Sen lisäksi on tutkittua tietoa liikunnan vaikutuksista 

aivojen hyvinvointiin (Hansen, 2017, ss. 43–44) minkä avulla voidaan lisätä 

stressinsietokykyä ja vähentää ahdistusta (Hulmi, 2018, s. 93). Opinnäytetyön tulokset 

tukevat näitä tutkimuksia ja osoittavat, että minkä tahansa ikäinen tai tasoinen harrastaja 

voi löytää itselleen sopivia haasteita CrossFit-harjoittelusta ja vastauksissa tuli ilmi 

esimerkiksi särkyjen väheneminen, arjen jaksamisen lisääntyminen sekä vireystilan nousu. 

Osa vastaajista myös kertoo liikunnan auttaneen heidän kohdallaan ahdistukseen ja 

masennukseen sekä niiden ennaltaehkäisyyn. 

Ei voi kuitenkaan yleistää, että juuri CrossFit-harjoittelu parantaa hyvinvointia merkittävästi. 

Tapa millä CrossFit-harjoittelua toteutetaan käyttämällä sekä fyysistä, psyykkistä että 

sosiaalista osa-aluetta osana liikkumista, on monipuolista ja kaikkia näitä hyvinvoinnin osa-

alueita tukevaa. Tämä opinnäytetyö vahvistaa sen. Toiset liikuntaharrastukset voivat olla 

enemmän fyysisiä kuin psyykkisiä ja esimerkiksi joukkuelajeissa on automaattisesti mukana 

sosiaalinen ulottuvuus. Tärkeämpää kuin kaikkien hyvinvoinnin osa-alueiden sisältyminen 

yhteen harrastukseen, on liikkuminen edes jollakin tavalla. Jokaisen tulee kuunnella itseään, 

millainen liikunta tuntuu hyvältä ja parantaa juuri hänen hyvinvointiaan. 



35 

 

Liikuntaharrastuksen aloittaminen on tuonut vastaajien mukaan kiireiseen arkeen aikaa 

tuulettaa ajatuksia, tavata samanhenkisiä ihmisiä ja haastaa sekä kehittää itseään. 

Harrastuspaikan ilmapiirillä on vastausten mukaan suuri vaikutus harrastuksen jatkumiselle, 

mutta myös siellä viihtymiselle, jolloin harrastus ei ole vain ainoastaan suoritus vaan lisäksi 

paikka missä voi saada onnistumisen kokemuksia. Vastaajista 54 % on harrastanut CrossFitia 

yli 3 vuoden ajan, joten siihen halutaan sitoutua ja se antaa harrastajalleen mahdollisuuksia 

kehittyä vielä vuosienkin jälkeen.  

Tutkimuksessa haluttiin tietää syitä CrossFitin harrastamiselle ja yllättävää oli, miten vähän 

vastauksissa näkyi ulkonäköön tai haluttuun vartalonmalliin pyrkiminen. CrossFit-salien 

varustusta verrattiin perinteisiin kuntosaleihin ja sieltä puuttuvat peilit nähtiin myönteisenä 

asiana. Monet harrastajista huolsivat kehoaan, muistivat rentoutumisen ja levon mikä on 

oma osansa hyvinvointia. Useat vastaajat kertoivat liikunnan myötä myös terveellisen 

ruokavalion noudattamisen lisääntyneen ja unen laadun parantuneen. 

Osaa kyselyn kysymyksistä ei käytetty opinnäytetyössä. Kysymykset 19 ja 22 jätettiin pois 

opinnäytetyöstä, koska ne eivät tuoneet tutkimukselle merkittävää lisätietoa. Kysymykset 7 

ja 26–30 antoivat enemmän tietoa CrossFit Hämeenlinnalle yrityksenä, eivätkä ne olisi 

tuoneet merkittävää lisätietoa tälle opinnäytetyölle. Tulevaisuudessa tätä tutkimusta ja sen 

tuloksia voi hyödyntää, kun tehdään uusia tutkimuksia CrossFitistä. 

Opinnäytetyöprosessin vaativuus ja vuoden 2020 yhteiskunnalliset muutokset vaikuttivat 

ratkaisevasti, kuinka kauan tutkimuksen tekeminen vei. Itselläni ei ole kokemusta 

tutkimusaineiston analysoimisesta, minkä vuoksi myös se vei enemmän aikaa kuin ajattelin. 

Aiheena liikunnan vaikutukset hyvinvointiin on ollut kiinnostava ja ajankohtainen. Lähteitä 

siihen oli hyvin helppo löytää. Aiheen rajaaminen oli tärkeää, sillä liikunnasta ja 

hyvinvoinnista sekä niiden vaikutuksista löytyy tuhansittain tietoa artikkelien, kirjojen sekä 

tutkimusten muodossa. Tutkijana tämä oli opettavainen kokemus siitä, miten tietoa voidaan 

hankkia eri tavoin, käyttäen internetiä ja kirjaston palveluja. Lähteiden suuri määrä kuitenkin 

pakotti rajaamaan lähdeaineistoa runsaasti ja tarkastelemaan kriittisesti, mikä on tarpeellista 

ja tärkeää. Laajemman tutkimuksen tekeminen opetti opiskelijana ja tutkijana sitkeyttä, 

mistä on hyötyä myös tulevaisuudessa. 
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Olin myönteisesti yllättynyt siitä, kuinka laajasti avoimiin kysymyksiin vastattiin ja miten 

hyvin opinnäytetyötutkimus otettiin CrossFit Hämeenlinnan salin kävijöiden kesken vastaan. 

Odotukset vastaajien määrästä olivat 20–50 välillä, mutta 87 vastaajaa ylitti odotukset. 

Kyselylomake olisi voinut olla toimivampi pienemmälle vastaajamäärälle, koska useiden 

kysymysten ja avointen kysymysten analysointi ovat aikaa vievää. Jos saisin tehdä 

kyselylomakkeen uudelleen, rajaisin aihealuetta pienemmäksi ja käyttäisin vähemmän 

avoimia kysymyksiä. Aineiston analysoinnissa käyttäisin apunani siihen tarkoitettuja ohjelmia 

ja tutustuisin materiaalin analysointiin paremmin. 

Jatkotutkimusmahdollisuuksia voisi olla esimerkiksi sosiaalialalla työskentelevien liikunnan 

hyödyntäminen työnsä apuna tai kuinka eri palveluissa asiakkaita ohjataan liikunnan pariin. 

Sosiaalialalla paikallaanolo lisääntyy muun muassa etätyön ja raportoinnin lisääntymisen 

vuoksi, jolloin yhtenä jatkotutkimusmahdollisuutena voisi olla, kuinka lisätä liikuntaa 

esimerkiksi sosionomien työpäiviin.   
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Liite 1: Saateteksti 

Hei CrossFit Hämeenlinnan jäsen, 

Tämä kysely on osa Hämeen ammattikorkeakoulun sosionomiopintojen opinnäytetyötä. 

Kyselylomakkeen avulla selvitetään miten CrossFit Hämeenlinnan jäsenet kokevat CrossFit-

harrastuksen vaikuttavan heidän hyvinvointiinsa ja sitä kautta saadaan lisätietoa lajin hyödyistä. 

Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista ja siihen voi vastata kahden viikon ajan 8.6.-21.6.2020. 

Sillä, oletko harrastanut CrossFitiä alle vuoden vai useamman vuoden ajan eri saleilla, ei ole 

merkitystä, kunhan olet tällä hetkellä CrossFit Hämeenlinnan salin käyttäjä ja täyttänyt 18 vuotta. 

Varaathan siis itsellesi hetken keskittyäksesi omaan vointiisi. Kysely kestää noin 15 minuuttia ja 

toivon sinun vastaavan mahdollisimman rehellisesti omien kokemustesi kautta. Kaikki vastaukset 

ovat tärkeitä! Kyselylomakkeen avulla saatu aineisto säilytetään huolellisesti ja tulokset 

raportoidaan tutkimukseen sellaisessa muodossa, ettei vastaajia tai heidän henkilöllisyyttään voi 

tunnistaa. Opinnäytetyönvalmistuessa kyselyn aineisto hävitetään asianmukaisesti. Tutkimuksen 

tulokset julkistetaan Theseuksessa ja linkki jaetaan myös CrossFit Hämeenlinnan sisäisissä 

jäsenkanavissa. Voit kysyä lisätietoja kyselystä ja tutkimuksesta, laittamalla minulle sähköpostia. 

Kiitos osallistumisesta tutkimukseeni ja hyvää kesää! 

Opinnäytetyön tekijä 
Nelli Lyijynen 
nelli.lyijynen@student.hamk.fi

mailto:nelli.lyijynen@student.hamk.fi
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Liite 2: Kyselylomake 

1. Ikä 

o 18–29 

o 30–39 

o 40–49 

o 50–59 

o 60+ 

o En halua vastata 

 

2. Sukupuoli 

o Nainen 

o Mies 

o Jokin muu 

o En halua vastata 

 

3. Koulutustaso, korkein viimeksi suoritettu 

o Peruskoulu 

o Toisen asteen koulutus 

o Korkeakoulu 

o Ylempi korkeakoulu 

o Opistotason koulutus 
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4. Toimeentulo  

o Opiskelija 

o Kokopäivätyössä 

o Osa-aikatyössä 

o Työtön 

o Eläkeläinen 

o Muu, mikä 

 

5. Asumismuoto, voit valita useamman mikä kuvaa tilannettasi parhaiten  

o Yksin 

o Puolison kanssa 

o Lapsen/lasten kanssa 

o Kimppakämpässä 

o Vanhemman/vanhempien kanssa 

 

6. Kauanko olet harrastanut CrossFitiä? 

o 0–1 vuotta 

o 1–2 vuotta 

o 2–3 vuotta 

o 3–4 vuotta 

o 4–5 vuotta 

o 5+ vuotta 
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7. Mitä CrossFit Hämeenlinnan palvelua käytät eniten? 

o WOD 

o EASYWOD 

o OPEN GYM 

 

8. Oletko aikaisemmin harrastanut jotakin lajia/lajeja ohjatusti ja säännöllisesti?  

o Kyllä, mitä ja kauanko? 

o En 

 

9. Minkälaista vaikutusta aikaisemmalla liikuntataustallasi, tai ettei sitä ole, on ollut vaikutusta 
CrossFitin harrastamiseen?  

 

10. Mitä merkitystä valmentajalla/ohjaajalla/coachilla on harrastamiseesi/liikkumiseesi?  

 

11. Mitä merkitystä muilla salin kävijöillä/harrastajilla/jäsenillä on harrastamiseesi/liikkumiseesi?  

 

12. Kuinka voit tällä hetkellä fyysisesti?  

1. Erittäin huonosti 

2. Huonosti 

3. Neutraalisti 

4. Hyvin 

5. Erittäin hyvin 

6. En osaa sanoa 
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13. Kuinka voit tällä hetkellä psyykkisesti?  

1. Erittäin huonosti 

2. Huonosti 

3. Neutraalisti 

4. Hyvin 

5. Erittäin hyvin 

6. En osaa sanoa 

 

14. Kuinka voit tällä hetkellä sosiaalisesti / ihmissuhteet huomioon ottaen?  

1. Erittäin huonosti 

2. Huonosti 

3. Neutraalisti 

4. Hyvin 

5. Erittäin hyvin 

6. En osaa sanoa 

 

15. Kuinka CrossFit-harrastus on vaikuttanut fyysiseen vointiisi? Perustelethan vastauksesi.  

1. Voin paljon huonommin 

2. Voin vähän huonommin 

3. En huomaa eroa aiempaan 

4. Voin vähän paremmin 

5. Voin paljon paremmin 
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6. En osaa sanoa 

 

16. Kuinka CrossFit-harrastus on vaikuttanut psyykkiseen vointiisi (mielenterveyteesi)? 
Perustelethan vastauksesi.  

1. Voin paljon huonommin 

2. Voin vähän huonommin 

3. En huomaa eroa aiempaan 

4. Voin vähän paremmin 

5. Voin paljon paremmin 

6. En osaa sanoa 

 

17. Kuinka CrossFit-harrastus on vaikuttanut sosiaalisesti / ihmissuhteisiisi? Perustelethan 
vastauksesi.  

1. Voin paljon huonommin 

2. Voin vähän huonommin 

3. En huomaa eroa aiempaan 

4. Voin vähän paremmin 

5. Voin paljon paremmin 

6. En osaa sanoa 

 

18. Huollatko kehoasi liikuntaharjoittelun lisäksi? Voit valita useamman.  

o Hieronta 

o Venyttely 
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o Putkirullaus/faskiapallon käyttö 

o Kylmä-kuuma hoito 

o Riittävä lepo/rentoutuminen 

o Jotenkin muuten, miten 

o En huolla 

 

19. Millä tavoin pidät huolta terveydestäsi ja hyvinvoinnistasi?  

 

20. Kuinka monta tuntia viikossa harrastat kaiken kaikkiaan liikuntaa keskimäärin?  

o 1–3 tuntia 

o 3–5 tuntia 

o 5–7 tuntia 

o 8–10 tuntia 

o 10+ tuntia 

 

21. Kuinka monta tuntia viikossa siitä liikunnasta on CrossFitiä? * 

o 1–2 tuntia 

o 2–3 tuntia 

o 3–4 tuntia 

o 4–5 tuntia 

o 6–7 tuntia 

o 8+ tuntia 
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22. Mikä on mielestäsi sopiva määrä liikkumista viikossa? Miksi?  

 

23. CrossFitissa harjoitusta henkilökohtaistetaan eli skaalataan liikkeet jokaisen kuntotasolle ja 
liikkuvuudelle sopivaksi. Miten skaalaaminen vaikuttaa harjoitteluusi? 

 

24. Miten CrossFitissä mielestäsi näkyy yhteisöllisyys/sosiaalisuus?  

 

25. Miksi harrastat CrossFitiä?  

 

26. Oletko osallistunut johonkin CrossFit Hämeenlinnan järjestämään tapahtumaan kävijänä tai 
vapaaehtoisena työntekijänä? Esimerkiksi Linna Masters, Elomessut, salin synttärit, kesäjuhlat tms.  

o En ole osallistunut 

o En, enkä aio osallistua 

o En, mutta aion osallistua tulevaisuudessa 

o Kyllä kävijänä 

o Kyllä vapaaehtoisena 

o Kyllä kävijänä ja vapaaehtoisena 

 

27. Mitä mieltä lähipiirisi on/oli CrossFit-harrastuksestasi? 

 

28. Mitä mieltä olet yleisesti CrossFit-harrastuksen hintatasosta:  

o Edullinen, koska 

o Sopiva, koska 
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o Kallis, koska 

o En osaa sanoa 

 

29. Neuvosi aloittelevalle harrastajalle?  

 

30. Muuta lisättävää mistä voi olla hyötyä opinnäytetyölle/tutkimukselle? 
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