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1

JOHDANTO

Maailman terveysjärjestö WHO (World Health Organization) on määritellyt terveyden olevan täydellinen tila, joka koostuu fyysisestä, psyykkisestä sekä sosiaalisesta hyvinvoinnista. Terveys on olotila, joka muuttuu koko ajan. Siihen vaikuttavat niin fyysinen ja sosiaalinen elinympäristö kuin myös ihmisen omat kokemukset, arvot sekä asenteet. (Huttunen
2018a.)
Lasten tulevaisuus nykypäivänä on haasteellisempaa kuin aiempina vuosina heidän epäterveellisten elämäntapojensa sekä heikentyneen aktiivisuuden vuoksi. Kansainvälisesti
on tarkasteltu, että vanhemmat suku-polvet elävät kauemmin ja terveemmin kuin nykyajan
nuoret. Teknologisoituminen mahdollistaa elämäntavan, jossa fyysinen aktiivisuus ei ole
pakollista. Liikkumattomuus voi johtua myös siitä, että nuori ei pidä liikunnasta, eikä liikunnalla koeta olevan merkitystä omaan elämään. (Finne 2017, 9-10.)
Tänä päivänä istuminen on lisääntynyt sekä liikkuminen arjessa on vähentynyt. Jo päiväkoti-ikäiset lapset ovat paikoillaan 60 % heidän päivästään, ja aikuisikään siirtyessä lukema kasvaa 80 %:iin saakka. (Muutosta liikkeellä! 2013, 10.) Etenkin nuorilla liikkuminen ei
kuulu luonnostaan arkipäivään, vaan heidän liikuntansa muodostuu erillisen harrastuksen
kautta. Suomalaisen kyselytutkimuksen mukaan suomalaiset kouluikäiset ovat aktiivisimpia 12-vuotiaana. Suomalaisista 11-vuotiaista pojista puolet ja tytöistä hieman alle puolet
täyttävät kriteerin, jossa liikutaan hengästyen ja hikoillen viitenä päivänä viikossa.
(Hakkarainen, Jaakkola, Kalaja, Lämsä, Nikander & Riski 2009, 55.)
Liikunnan harrastamisessa on sukupuolisia eroja. Pojat ovat tyttöjä aktiivisempia liikkumaan sekä vapaa-ajalla että ohjatuissa urheiluseurojen tarjoamissa harjoituksissa. Kuitenkin viime vuosina tyttöjen liikunnan määrä ja tehokkuus ovat lähestyneet poikien määriä ja tehokkuutta. Tyttöjen eniten harrastamiin lajeihin kuuluvat voimistelu, jalkapallo sekä
ratsastus. Pojat harrastavat enemmän pallopelejä. (Jussila & Oksanen 2011, 8.)
Opinnäytetyön tarkoituksena on edistää nuorten liikkumista ja tukea sitä hyödyntämällä
heidän omia kokemuksiaan ja mielipiteitään. Liikunnan harrastamisella voidaan ennaltaehkäistä ylipainoa ja ylläpitää terveyttä. Opinnäytetyön tavoitteena on kyselyn avulla selvittää viidesluokkalaisten liikuntatottumuksia ja saada selville, miten nuorten liikkumista
voitaisiin lisätä.
Tässä opinnäytetyössä nuori määritellään 10 - 15 -vuotiaaksi, mikä kohdistuu kohderyhmän viidesluokkalaisten iän molemmin puolin. Opinnäytetyössä keskitytään nuorten liikkumiseen. Liikunnalla tarkoitetaan tässä tapauksessa arkiliikuntaa, johon kuuluu hyötyliikunta kuten pyöräily. Lisäksi liikunta-käsite sisältää liikunnalliset harrastukset ja leikit.
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2
2.1

LÄHTÖKOHDAT
Forssan kaupunki

17 500 asukkaan kokoinen Forssa sijaitsee Kanta-Hämeen maakunnassa. Forssa tarjoaa
paljon erilaisia palveluja kaikenikäisille, muun muassa kulttuuritoimintaa sekä liikkumista
tukevia palveluita. Palveluista ja tapahtumista kerrotaan kaupungin omilla internet-sivuilla
sekä päivittäin ilmestyvässä Forssan lehdessä. (Forssan kaupunki 2018; Forssan lehti
2018.) Syksyllä 2017 Forssa sai Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen. Unicefin mukaan
lasten oikeudet tulevat toteutua jokaisessa kunnassa, ja heitä tulee kohdella tasaarvoisina muihin kunnan asukkaisiin nähden. Lapsille tulee tarjota mahdollisuus osallistua
suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin. (Unicef 2018.)
Opinnäytetyö toteutettiin yhdessä Forssan kaupungin kanssa, ja siihen osallistuivat kaikki
Forssan peruskoulut. Forssassa on seitsemän alakoulua, joiden kaikkien viidesluokkalaiset olivat mukana opinnäytetyön toteutuksessa. Viidesluokkalaisia on Forssan kouluissa
yhteensä 167. Kohderyhmäksi valikoituivat viidesluokkalaiset, sillä yläasteelle siirtymiseen
on vielä aikaa, mutta he ovat kuitenkin jo sen ikäisiä, että pystyvät määrittämään oman
identiteettinsä. Lisäksi viidesluokkalaisten arkeen kuuluu usein jo jokin liikunnallinen harrastus.

2.2

Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoite

Opinnäytetyön tarkoituksena on edistää nuorten liikkumista ja tukea sitä hyödyntämällä
heidän omia kokemuksiaan ja mielipiteitään. Liikunnan harrastamisella voidaan ennaltaehkäistä ylipainoa ja ylläpitää terveyttä.
Opinnäytetyön tavoitteena on kyselyn avulla selvittää viidesluokkalaisten liikuntatottumuksia ja saada selville, miten nuorten liikkumista voitaisiin lisätä.
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3.1

NUORTEN LIIKUNTA
Nuorten liikuntasuositukset

Aikuisille sekä lapsille on tehty liikuntasuosituksia, joiden mukaan liikuntaa tulisi harrastaa.
Nuorien tulisi harrastaa liikuntaa 1½ tuntia päivässä. UKK-instituutti ja Nuori Suomi ry ovat
yhdessä suunnitelleet kaksipuoleisen liikuntasuosituskortin, jonka etupuolella on kolmessa
osassa erilaisia liikuntamuotoja ja kortin toisella puolella on ohjeita, miten aloittaa liikunta
tai lisätä sen harrastamista. Liikuntasuosituskortin avulla pyritään lisäämään liikkumista ja
löytämään itselleen sopivat liikkumismuodot. (UKK-instituutti 2018.)
Vuonna 2011 kouluterveyskyselyn mukaan vain alle puolet nuorista liikkuu suositusten
kehottaman ajan verran (UKK-instituutti 2011, 8). Maailman terveysjärjestön WHO:n suositus on, että 5 - 17 -vuotiaat harrastaisivat ainakin tunnin kohtuullisen rasittavaa lii-kuntaa
päivittäin. 7 - 18 -vuotiaiden tulisi liikkua tunnista kahteen päivittäin suomalaisten asiantuntijoiden mukaan. Liikunnan lisäksi tulisi välttää istumisjaksoja, jotka kestävät yli kaksi
tuntia, sekä ruutuajan tulisi pysyä päivässä alle kahden tunnin. (Vanttaja, Tähtinen,
Zacheus & Koski 2017, 14.)
Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa tutkimuksen (LIITU) tuloksia vuoden
2016 julkaisussa vertaillaan vastauksia vuosina 2014 ja 2016 tehtyihin LIITU -tutkimuksiin.
Vertailussa käy ilmi, että liikkuvien nuorien määrä on noussut kahden vuoden aikana ja
vähän liikkuvien nuorien määrä on pienentynyt. LIITU -tutkimuksessa 2016 suosituimpia
liikuntapaikkoja olivat kevyen liikenteen väylät sekä sisäsalit. Vapaa-ajalla koulun pihaaluetta hyödyntävien nuorten määrä laski ikävuosien kasvaessa. Samassa raportissa vertailtiin myös nuorten osallistumista urheiluseurojen toimintaan vuosina 2014 sekä 2016.
Urheiluseurojen harrastajien määrä oli noussut vuonna 2016 verrattuna vuotena 2014
tehtyyn tutkimukseen. Vuonna 2016 nuorien määrä, jotka eivät ole koskaan olleet urheiluseuratoiminnassa mukana, oli laskenut vuoden 2014 tehdystä kyselystä. (Kokko, Hämylä,
Husu, Villberg, Jussila, Mehtälä, Tynjälä & Vasankari 2016, 12-29.)
Nuorelle tulisi opettaa liikunta osaksi hänen elämäntapaansa. Liikkumisen ei tarvitse tapahtua harrastuksen parissa, vaan sitä on myös portaiden valitseminen hissin sijaan, pyöräily sekä pihaleikit ja metsässä kulkeminen. Pääasia on, että lapsi liikkuu. Harrastuksen
ei tarvitse olla urheilua. Lapsi voi hyvin liikkua harrastuksen ulkopuolella. (Helander &
Vilèn 2015, 38-41.) Finne (2017, 23) kertookin kirjassaan Liikkuva lapsi, terveempi aikuinen, että ei ole suositeltavaa, että lapsi keskittyy liian nuorena vain yhteen lajiin. Lapsuudessa harrastettu liikunta luo pohjan koko elämän liikunnalle sekä lajiharjoittelulle, joten
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siksi olisi tärkeää, että liikunta olisi monipuolista. Aktiivisuuden seurauksena verenkiertoelimistön, hermoston, lihasten ja luuston tulisi kehittyä.

3.2

Nuorten liikuntaan vaikuttavia tekijöitä

Rautavan (2003, 16-19) tekemässä pro gradu -tutkielmassa kerrotaan, että lapsen
aktiivisuudella on yhteys perheen vapaa-ajalla harrastamaan liikuntaan. Käsite sosiaalistuminen liikuntaan kuvaa, miten lapsi on totutettu liikuntaan ja miten hän on itse alkanut
osallistua liikkumiseen. Sosiaalistuminen liikuntaan -käsitteeseen vaikuttavat kolme tekijää: merkitykselliset henkilöt, persoonalliset tekijät sekä sosiaalistumistilanne. Henkilöinä
toimivat useimmiten vanhemmat, valmentaja, kaverit sekä opettajat. Persoonalliset tekijät
jaetaan fyysiseen ja kulttuuriseen sekä psykologisiin ja biologisiin tekijöihin. Sosiaalistumistilanteita ovat muun muassa koti ja koulu. Perheellä on suuri merkitys siihen, miten
nuori suhtautuu liikuntaan. Lapsuudessa saatu turvallinen ympäristö, jossa on saanut oppia arvoja ja normeja, luovat malleja, joita lapsi hyödyntää kasvaessaan.
Aikuisilla on tärkeä rooli lasten ja nuorten liikunnassa, sillä he luovat liikkumisen mallin
(Jussila & Oksanen 2011, 9). Television ja videopelien luoma vääristymä todellisuudesta
hämärtää nuoren kykyä erottaa oikea ja väärä. Nuoret ottavat liikunnan ajoittain liian vakavasti, vaikka liikkumisen ilo on keskeinen asia sen harrastamisessa. Murrosiän aikana
nuori etsii itseään, mutta tarvitsee silti yhä aikuisen tukea ja ohjausta myös liikkumisen
suhteen. (Autio & Kaski 2005, 31-32.) Kuitenkin on tärkeä antaa nuoren itse päättää, mistä liikuntamuodosta hän pitää, sillä nuoruusajan liikunta vaikuttaa aikuisiän liikuntaan ja
suhtautuminen liikuntaan muodostuu jo lapsuudessa (Joutsimatka 2015, 12).
Muita liikuntaan vaikuttavia henkilöitä ovat valmentajat ja kaverit. Kirjassa liikkumattomuuden jäljillä (2017, 45) sanotaan, että kaveripiiri vaikuttaa voimakkaasti nuoren suhtautumiseen liikuntaa kohtaan. Nuori saattaa ajatella muiden harrastavan paljon liikuntaa ja arvostavan urheilullisuutta, jolloin hän itsekin ajautuu helpommin liikunnan pariin. (Vanttaja
ym. 2017.) 10 - 12 -vuotiaana kavereista tulee entistä tärkeämpiä nuorille. Omat ja kavereiden näkemykset voivat alkaa erota vanhempien opettamista näkemyksistä. Lapsen
alkaessa harrastaa, vanhemman on tärkeä muistaa, että harrastus on lapsen oma juttu.
Vanhempien rooli on kuulua huoltojoukkoihin, kuljettaa nuorta harrastuksiin, tukea ja olla
kiinnostunut hänen harrastuksestaan. Valmentajien tehtäviin kuuluu ohjeistaa sekä opettaa nuorelle uusia taitoja ja antaa kokemuksia. (Autio & Kaski 2005, 32, 119-120.)
Vanhempien on pidettävä mielessä, että esimerkkien avulla nuorelle annetaan malleja,
joista nuori itse ottaa oppia. Jos aikuinen itse käy harrastuksessa ja lähtee sinne reippaasti, niin nuori saa kuvan millaista harrastamisen tulisi olla. Onnellinen urheilija - kirjassa
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(2015, 19-35) on maininta, että mikä sopii yhdelle perheelle, ei välttämättä sovi toiselle.
Jokaisen tulee löytää oma tapansa liikkua. Vanhemman tehtävä on antaa lapsen itse valita ja toisinaan sanoa, jos harrastukset vievät liikaa nuoren aikaa. (Helander & Vilén 2015.)
Kuosmasen pro gradu-tutkielmassa (2018, 58) tutkitaan sosiaalisen median vaikutusta
nuorten itsetuntoon. Vastauksista ilmenee, että suurin osa kyselyyn vastanneista nuorista
on huomannut sosiaalisen median vaikuttavan itsetuntoonsa. Pääosin vaikutukset ovat
olleet negatiivisia. Itsetuntoon negatiivisesti vaikuttavat muun muassa sosiaalisen median
mukana tulevat ulkonäköpaineet sekä sosiaalisen median muokkaama täydellinen elämä.
Positiivisesti itsetuntoon vaikuttavat myönteinen huomio, yhdistävä tekijä ihmisten kesken
sekä idolit ja muut inspiroivat ihmiset, joita voi seurata sosiaalisessa mediassa.

3.3

Koulut mukana nuorten liikunnassa

Koululiikunnalla on erityinen rooli nuoren kehityksessä. Sen avulla on mahdollista luoda
myönteinen kuva oppilaan fyysiseen, sosiaaliseen ja psyykkiseen toimintakykyyn ja hyvinvointiin. Liikunta opettaa taitoja, kokemuksia sekä tietoa, joiden avulla nuoren on helpompi
saada liikunta osaksi terveellistä elämäntapaa ja löytää itselleen sopiva urheilulaji tai liikuntamuoto. Koululiikunta sisältää liikuntatuntien lisäksi myös koulumatkat, välitunnit,
teemapäivät sekä koulun järjestämät liikunnalliset tapahtumat, kuten liikuntakerhot.
(Hakkarainen ym. 2009, 55.) Liikkuminen koulupäivän aikana voi olla jollekin nuorelle ainoa tapa liikkua riittävän raskaasti. Haasteena onkin vapaa-ajalla liikunnan motivaation ja
aktiivisuuden säilyttäminen. (Laitala 2017, 5-6.)
Liikkuva Koulu -toiminta on kasvanut vuosi vuodelta. Vuosina 2010 - 2012 ohjelma otettiin
kokeiluun 45:ssä eri koulussa Suomessa. Kokeilun tavoitteena oli kerätä perustietoa koululaisten aktiivisuudesta sekä siitä, miten se muuttui pilottivaiheen edetessä. Kokeilun jälkeen toiminta laajeni vuosina 2012 - 2015 Suomessa 815 kouluun. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsivät rahoitusta, jotta toimintaa voitiin kehittää. Vuodesta 2015 alkaen Liikkuva Koulu-toiminta on ollut osana Suomen kärkihanketta. Vuoden 2017 syksyllä Liikkuva
Koulu toimi yli 2000 koulussa. (Liikkuva koulu 2016.)
Yhdistyneessä kuningaskunnassa Loughboroughin yliopistossa urheilua, liikuntaa ja terveystieteitä opiskelevat ylipisto-opiskelijat ovat havainneet, että päivittäisellä liikuntaohjelmalla (Daily movement Programme) on huomattavia muutoksia oppilaiden koulunkäyntiin. Päivittäinen liikuntaohjelma antaa lapsille mahdollisuuden liikkua ja parantaa
heidän motorisia taitojaan. Se pitää sisällään muun muassa taitoa heittää ja ottaa kiinni
sekä piirtää ilmaan isoja kirjaimia. Lasten fyysinen kehitys vaikutti heidän kykyynsä istua
paikoillaan koulussa, pitää kynää kädessä sekä lukemiseen, mitkä ovat iso osa koulun-
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käyntiä ja oppimista. (Loughborough University 2017.) Etenkin hyvällä kestävyyskunnolla
on yhteyttä aivojen toimintaan eli muistiin, vireystilaan, oppimiseen, luovuuteen sekä keskittymiseen (Muutosta liikkeellä! 2013, 11).
BioMed Central (BMC) Public Health julkaisemassa artikkelissa (2018) kerrotaan tutkimuksesta, jossa tarkasteltiin oppilaiden fyysistä kuntoa sekä fyysistä aktiivisuutta. Tutkimukseen osallistui 265 viidesluokkalaista. Tutkimuksessa fyysistä kuntoa arvioitiin käyttämällä liikuntatestiä, joka koostui neljästä eri osasta: kestävyys, vatsa- sekä selkälihasliikkeet ja punnerrukset. Oppilaiden päivittäistä aktiivisuutta seurattiin viikon ajan. Testien
suoritukset voitiin yhdistää koulun ulkopuolella harrastettuun liikuntaan. Viikon ajan seurattu fyysinen aktiivisuus oli samanlainen poikien ja tyttöjen kesken. Kaikista parhaimman
kunnon omaavat tytöt ja pojat käyttivät huomattavasti enemmän aikaa osallistumalla liikuntaan ja heillä oli paremmat fyysisen aktiivisuuden tulokset viikon ajalta, kuin heillä,
jotka eivät olleet fyysisesti niin hyvässä kunnossa. Sen lisäksi fyysisesti hyvässä kunnossa olevat tytöt olivat aktiivisempia välitunneilla kuin tytöt, joilla oli huonompi fyysinen kunto. (Chen, Hammond-Bennett, Hypnar & Mason 2018.) Vuodesta 2016 koulujen 5.- ja 8.luokkalaisille on tehty Move-mittaus, jolla katsotaan fyysistä suorituskykyä. Huolestuttavia
tuloksia on, että 16 % viidesluokkalaisista ei pääse kyykkyyn kunnolla sekä joka viides
viidesluokkalaisista pojista ei kykene istumaan lattialla selkä suorassa ja jalat suoristettuna eteen. (Finne 2017, 29.)
Koulujen ja työpaikkojen huonekalut ohjaavat ihmiset istumaan niihin ja monesti vapaaajan vieton tekemiset liittyvät istumiseen, kuten tietokoneen ääressä oleminen. Monille
liikunta ei kuulu joka päivään hyötyliikuntana, vaan nykyään mennään liikkumaan nimenomaan erilliseen harrastukseen. Noin puolet aikuisista istuu neljäsosan päivästään. He,
jotka istuvat jopa yhdeksän tuntia päivässä, ovat alttiita lihavuuteen, univajeeseen ja he
käyvät useammin lääkärissä. Vanhemmilla ihmisillä liiallinen istuminen altistaa nopeammin toimintakyvyn ja lihaskadon heikentymiselle. Nuorille sekä lapsille istuminen aiheuttaa
alaselän ja niska-hartiaseudun vaivoja. (Reinikkala, Orkovaara, Bryggare, Antikainen,
Kuronen & Fogelholm 2016, 53-54.)
Liiallista istumista voidaan ehkäistä kiinnittämällä huomiota suunnitteluvaiheessa leikki- ja
työympäristön kalusteisiin ja sisustukseen. Tavoitteena on, että edellä mainittuihin paikkoihin voitaisiin luoda aktiivinen toimintakulttuuri. Liikkumista voidaan lisätä myös teknologiaa hyödyntäen, kuten sykemittareita ja mobiilisovelluksia. (Reinikkala, ym. 2016, 54-55.)
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3.4

Liikunnan vaikutus fyysiseen kuntoon ja elämänlaatuun

Suorituskunto ja terveyskunto muodostavat yhdessä käsitteen kunto. Suorituskunto sisältää kuntotekijöitä, joita vaaditaan työhön tai harrastamiseen. Terveyskunto-käsite on tietämyksen myötä lisääntynyt ihmisten tietoisuuteen ja se viittaa tekijöihin, jotka liittyvät terveyteen ja joihin säännöllinen fyysinen aktiivisuus vaikuttaa. Kiteytettynä se voidaan tiivistää, että on kyky suoriutua päivittäisistä toiminnoista paljoa väsymättä sekä on alhainen
riski sairastua sairauksiin, joihin vähäinen liikunta altistaa. Terveyskunto voidaan myös
jakaa useampaan osatekijään, joita ovat hengitys- ja verenkiertoelimistön toiminta, lihasvoima, kehon koostumus, liikkuvuus ja lihaskestävyys. Verenkiertoelimistön toiminta kertoo kyvystä kuljettaa happea fyysisen suorituksen aikana, kehon koostumuksella tarkoitetaan lihasten, rasvan ja luiden suhteellista määrää elimistössä, lihasvoima on kyky käyttää
voimaa ja lihaskestävyydellä tarkoitetaan lihasten kykyä jatkaa suoritusta väsymättä. Liikkuvuudella tarkoitetaan nivelten liikelaajuutta. Taitoon liittyvät kunnon osa-tekijät ovat ketteryys, koordinaatio, tasapaino, reaktioaika, teho ja nopeus. (Rieger, Naclerio, Jiménez &
Moody 2016, 73-75.)
Terveysliikuntaa harrastamalla voi ylläpitää vireystilaa, sillä liikunta parantaa unenlaatua.
Myös aivojen aktiivisuus kasvaa liikuntaa harrastamalla, etenkin niillä alueilla, jossa muistaminen ja toiminnanohjaus tapahtuvat. Terveysliikuntaan kuuluu myös arki- ja hyötyliikunta, esimerkiksi pyöräileminen kouluun tai harrastuksiin. Melkein kaikki liikuntamuodot
edistävät terveyttä. (Reinikkala ym. 2016, 45.) Kun kestävyysurheilua harrastetaan säännöllisesti, paranee hengitys- ja verenkiertoelimistön toiminta. Liikkuvan ihmisen sydämen
syke levossa on puolet vähemmän, kuin ihmisen, joka ei harrasta liikuntaa. Liikkuvan ihmisen sydän ei joudu työskentelemään niin paljoa rasittavammassa liikunnassa, kuin
huonokuntoisemman sydän. Jo muutaman viikon harjoittelun myötä elimistö tottuu oikein
toteutettuun ja rauhalliseen liikuntaan ja verenkiertoelinten ja lihasten toimintakyky kohenee. Kestävyyskuntoa voi kasvattaa harrastamalla esimerkiksi juoksua, maastohiihtoa,
pyöräilyä tai uintia. Riittävä liikunnan määrä määräytyy tavoitteiden mukaan. Kerran viikossa harrastamalla liikuntaa voidaan ehkäistä kunnon huonontumista, kaksi kertaa viikossa liikkuen ylläpitää kuntoa ja kolme kertaa tai enemmän kasvattaa kuntoa. (Kantaneva 2009, 48-56.)
Pitkäaikaissairauksien ehkäisyyn, hoitoon sekä kuntoutukseen tulee sisältyä säännöllinen
liikunta. Käypä hoito -suosituksissa kerrotaan, että niiden tavoitteena on edistää liikunnan
käyttöä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä, sairauksien ehkäisyssä, hoidossa ja
kuntoutuksessa. (Käypä hoito 2016.) Säännöllinen liikunta parantaa kuntoa, jolla on
myönteinen vaikutus terveyteen. Huono hengitys- ja verenkiertoelimistön kunto altistaa
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sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksiin. Terveyteen vaikuttavat liikunnan lisäksi muut
elämäntavat, fyysinen ja sosiaalinen ympäristö sekä henkilökohtaiset ja geneettiset ominaisuudet. (Rieger ym. 2016, 76-77.) Terveysliikunta vaikuttaa elimistöön monella eri tavalla: parantaa heikentynyttä sokeriaineenvaihduntaa, vahvistaa luustoa, helpottaa stressinhallintaa, alentaa kohonnutta verenpainetta ja korkeaa kolesterolia sekä vähentää liikapainoa. Lisäksi se ehkäisee sydän- ja verisuonisairauksia, diabetes kakkostyypin ja
tuki- ja liikuntaelinten sairauksia. Vähäinen liikunta on yhteydessä huonoon unenlaatuun
ja väsymykseen. Päivittäisen liikunnan voi pilkkoa osiin, esimerkiksi kolme kertaa 10 minuuttia on yhtä hyödyllinen kuin 30 minuuttia kerralla. (Huttunen 2018b.)
Eri puolilla maailmaa sydän- ja verisuonitaudit ovat yleisimpiä kansantauteja ja Suomessa
ne johtavat keskimäärin joka toisen työikäisen kuolemaan. Sydän- ja verisuonitauteihin
luetellaan sepelvaltimotauti, sydämen rytmihäiriöt, sydämen vajaatoiminta, läppäviat sekä
aivoverenkierron häiriöt. Edellä mainittujen tautien kehittyminen vie useimmiten vuosikymmeniä. Liikunta, etenkin kestävyysliikunta, alentaa verenpainetta laajentamalla suonia
ja muodostamalla uusia verisuonia. Tehokkain tapa suojautua sydän- ja verisuonitaudeilta
on huomioida jo lapsuudessa sairauksien ennaltaehkäisyä eli kiinnittämällä huomiota elintapoihin. (Reinikkala 2016, 165-171.)
Yleisin kuolinsyy länsimaissa on sydän- ja verisuonisairaudet ja niiden odotetaan lisääntyvän Euroopassa tulevien 20 vuoden aikana (2016). Kestävyysharjoittelu on jatkumo. Liikunnan harrastaminen voidaan aloittaa painon pudotuksen vuoksi tai tavoiteltaessa parempaa kuntoa. Myöhemmin liikunnan aloittelijasta tulee entistä aktiivisempi ja hän liikkuu
enemmän. Aerobinen liikunta auttaa pitämään kurissa veren rasva-arvoja, verenpainetautia ja liikalihavuutta, parantaa palautumista harjoituksien välillä. (Rieger 2016, 119-121.)
Suomessa tapahtuu melkein 350 000 liikuntavammaa vuosittain (2016). Suurin riski altistua liikuntavammoille on heillä, jotka liikkuvat vähän. Myös tavoitteellisesti treenaavat altistuvat liikuntavammoille, sillä heidän elimistönsä kuormittuu paljon. Liikuntavammat jakautuvat sisäisiin ja ulkoisiin tekijöihin. Sisäisten vammojen tekijöihin kuuluvat muun muassa
liikkujan terveydentila, mahdolliset aikaisemmat vammat sekä vireydentila. Ulkoisiin tekijöihin kuuluvat liikuntamuoto ja sen harrastamisen tehokkuus, sää ja näiden lisäksi lajissa
käytettävät suojavarusteet. (Reinikkala 2016, 50-51.)
Liikunnan harrastaminen vaikuttaa psyykkiseen hyvinvointiin antamalla sen harrastajalle
myönteisemmän minäkuvan, matalamman stressitason, vähemmän masennusoireita ja
ahdistuneisuutta. Liikunnan harrastaminen parantaa vuorovaikutustaitoja, opettaa noudattamaan sääntöjä, opettaa myötätuntoa ja huomioimaan muita ihmisiä. Liikunnallisella nuorella on parempi tarkkaavaisuus, muisti ja keskittymiskyky. Hänen aisti-toiminnot ja hah-
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motuskyky ovat myös paremmat. (Terve koululainen, 2019.) Ihmiskehot ovat erilaisia
myös liikkumisen suhteen. Osalle kestävyyslajit soveltuvat luonnostaan ja joillekin taas
voimaa vaativat lajit tai pallopelit. Tietyn lajin harrastamisen aloitus onkin yleensä luontevin liikuntamuoto harrastajalle. Kuitenkin kestävyyttä, voimaa ja muita ominaisuuksia tarvitaan jokapäiväisissä rutiineissa täydentäen toisiaan. (Kantaneva 2009, 47.)
Liikkumisen vähäisyys vaikuttaa painonhallintaan. Liikunta ja ylipaino voivat aiheuttaa syyseuraus-ongelman, sillä ylipaino vaikuttaa liikkumiseen. Suomessa (2016) kouluikäisistä
joka neljäs on ylipainoinen. Lihavuuden ja ylipainon ehkäiseminen on yksi tärkeimmistä
terveyspoliittisista haasteista teollisuusmaissa sekä kehittyvissä maissa WHO:n mukaan.
(Reinikkala 2016, 71, 77.) Liikkumisintoa voivat vähentää huono kunto, huono terveydentila sekä lihavuus. Nämä taas vaikuttavat terveyteen negatiivisesti ja alentavat kuntoa,
mikä saa aikaan liikkumattomuuden noidankehän. Jos liikkumattomuus kestää kauan, on
riski syrjäytyä liikunnasta kokonaan. Syitä liikkumattomuuteen voivat olla epäterveelliset
ravitsemustottumukset, ylipaino, päihteet ja alkoholi sekä liikuntamallin puuttuminen ympäriltä. (Liikunnan vaikutukset 2019.) Liikkumattomuuteen voivat vaikuttaa myös sosiaalisen tuen ja sopivien tilojen puute, tietämättömyys liikuntamahdollisuuksista sekä tahdikkaamman liikunnan kokeminen epämielekkääksi. Jotta voidaan muuttaa edellä mainittuja
käsityksiä, tulee liikunnan ammattilaisten keskittyä niihin ihmisiin, jotka liikkuvat tällä hetkellä liian vähän. (Rieger ym. 2016,204.)
Liikunnan harrastamisella on muitakin hyötyjä kuin sen vaikutus terveyteen. Kävely tai
pyörällä kulkeminen vähentää päästöjä ja ruuhkautumista. Lisäksi liikunnan harrastaminen lisää työpaikkoja, sillä kasvavia aloja ovat muun muassa hyvinvointiin liittyvät palvelut,
teknologiset innovaatiot ja liikuntalähtöiset viihdepalvelut. Liikkumattomuus aiheuttaa kustannuksia yhteiskunnalle: terveydenhuollon käynnit, toimenpiteet, lääkkeet, sairauspoissaolot ja ennenaikaiset kuolemantapaukset. (Liikunnan hyödyt 2019.)
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4
4.1

OPINNÄYTETYÖSSÄ KÄYTETYT MENETELMÄT
Kvantitatiivinen opinnäytetyö

Kvantitatiivisen opinnäytetyön ominaispiirteitä ovat tiedon strukturointi eli jäsentely, jonkin
asian mittaaminen, vastauksien esittäminen numeroin, puolueettomuus sekä vastaajien
suuri otanta. Kvantitatiivisessa opinnäytetyössä vastataan kysymyksiin kuinka paljon ja
kuinka usein. Strukturoinnilla tarkoitetaan, että jokainen vastaaja ymmärtää kysymykset
samalla tavalla ja ne esitetään samalla tavalla jokaiselle vastaajalle. Kvantitatiivisen opinnäytetyön teossa ominaista on suuri vastaaja määrä. (Vilkka 2007, 13-17.)
Kvantitatiivinen opinnäytetyö koostuu useammasta kohdasta. Ensiksi tulee valita aihe ja
asettaa työhön tavoite, jonka jälkeen aletaan hankkia tietoa. Tämän opinnäytetyön tavoite
on kyselyn avulla selvittää viidesluokkalaisten liikuntatottumuksia ja saada selville, miten
nuorten liikkumista voitaisiin lisätä. Tämän jälkeen suunnitellaan aikataulu ja määritellään
kohderyhmä. (Heikkilä 2014a.) Kvantitatiivisessa eli määrällisessä opinnäytetyössä tuloksia tulkitaan taulukoiden ja kuvioiden avulla sekä numeraalisesti. Kvantitatiivisessa opinnäytetyössä valitaan siihen sopiva tiedonkeruumenetelmä. Näitä ovat lomakekyselyt, internetkyselyt, haastattelut sekä havainnointi. (Heikkilä 2014b, 13-15.)
Tämän opinnäytetyön tiedonkeruumenetelmäksi valittiin sähköinen Webropol-kysely.
Opinnäytetyönkyselyn pohjana käytettiin apuna LIITU–tutkimusraportin (2016) tutkimuskysymyksiä, joita muokattiin sopiviksi tähän opinnäytetyöhön. Opinnäytetyön kyselyn avulla selvitettiin Forssan viidesluokkalaisten tämän hetkiset liikuntatottumukset.

4.2

Aineistonkeruu ja toteutus

Opinnäytetyöprosessi alkoi keväällä 2018 (taulukko 1). Opinnäytetyön aihe syntyi omasta
kiinnostuksesta liikuntaa kohtaan sekä työharjoitteluni aikana ilmenneistä lasten ja nuorten vähäisen liikunnan aiheuttamista ongelmista. Nykypäivänä lasten ja nuorten liikunnan
merkitystä korostetaan enemmän kuin aikaisemmin. Lasten ja nuorten tulisi saada hyviä
kokemuksia ja onnistumisen elämyksiä liikunnasta. Aikaisemmin liikkuminen tapahtui
luonnollisesti arjessa, mutta nyt uhkaksi on tullut viihde- ja pelimaailma. (Finne 2017, 910.) Kyselemällä ja kuuntelemalla nuorten ajatuksia liikunnasta, voidaan tukea heitä harrastamaan liikuntaa enemmän ja auttaa löytämään liikunnan ilo.
Keväällä otin yhteyttä Forssan kaupungin työntekijöihin ja kysyin heidän mielipidettään
opinnäytetyön aiheesta. Heidän mielestä aihe oli hyvä ja ajankohtainen ja sain nimetyn
yhteyshenkilön. Syksyllä 2018 aloin työstämään opinnäytetyötäni. Sain kaupungilta tutki-
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musluvan tehdä Forssan koulujen viidesluokkalaisille liikuntakyselyn. Alustavasti kysely
piti suorittaa jo loppukeväästä, mutta aikataulumuutosten vuoksi se siirtyi syksylle. Kysely
tehtiin Webropol-sivustolla, josta saatiin jaettua linkki opettajille.
Tässä opinnäytetyössä käytettiin sähköistä Webropol-kyselyä. Silloin, kun vastaajia on
paljon, on kysely tehokas tapa kerätä tietoa. Sähköinen kysely on nopea tapa saada vastauksia. Kyselyssä esitettyjen avointen vastauksien riskinä on, että vastaajat eivät vastaa
niihin. (Heikkilä 2014b, 17-18.) Tämän opinnäytetyön kyselyyn vastasi 167 viidesluokkalaisesta 85 viidesluokkalaista.
Ennen kyselyn linkin laittamista opettajille, yhteyshenkilön kanssa käytiin kyselypohjaa
läpi ja muokattiin kysymyksien muotoja sekä lisättiin vastausvaihtoehtoja. Kyselyn tekemisen apuna käytettiin LIITU -tutkimuskyselyä (2016) ja sähköpostitse kysyttiin lupa sen
käyttöön LIITU -tutkimuksessa mukana olleilta henkilöiltä. Lisäksi he saivat lukea kyselylomakkeen ja antaa siitä palautetta. Ennen kyselyn suorittamista, sen luki myös muutama
alakoulun opettaja ja he katsoivat tekstin olevan ymmärrettävää viidesluokkalaisten näkökulmasta. Kysymyksiä ja vaihtoehtoja muutettiin vielä edellä mainittujen lukijoiden antamien palautteiden mukaisesti. Koska Webropol-kyselypohja oli vieras, testasin sitä aluksi
perheen kesken, jotta näkisin, miten Webropol-ohjelma muotoilee vastaukset nähtäväksi.
Viikko ennen kyselyn suorittamista lähetettiin yhteyshenkilön kautta vanhemmille sähköpostia ja informoitiin tulevasta kyselystä. Samalla heille annettiin mahdollisuus kertoa, jos
he eivät halunneet lastensa osallistuvan kyselyyn. Tällöin heidän tuli ilmoittaa lapsensa
opettajalle, että lapsi ei osallistu kyselyyn.
Myös viidesluokkalaisten opettajille ja Forssan koulujen rehtoreille annettiin tietoa kyselystä sekä sen toteuttamisesta. Kouluilla on oma Peda.net-sivusto, jossa luokilla on omat
alustansa. Viidesluokkalaisten opettajat pystyivät jakamaan linkin luokan omalle alustalle,
jonka kautta oppilaat pystyivät omilla laitteillansa avaamaan linkin ja vastaamaan kyselyyn. Kun luokka oli vastannut kyselyyn, sai linkin poistaa alustalta. Vastaus aikaa annettiin viikko, jonka jälkeen linkki suljettiin käytöstä. Vastausajan päätyttyä vastauksia alettiin
käydä läpi ja vastaukset tulivat näkyviin Webropol-sivustolle. Vastauksia tulkittiin sekä
taulukoiden avulla että numeraalisesti (Heikkilä 2014b, 15).
Kysely koostui 11 kysymyksestä. Kyselyn valintapainikkeet tehtiin melko suuriksi, jotta
kyselyyn olisi helppo vastata matkapuhelimella tai ipadilla. Ensimmäisessä kysymyksessä
selvitettiin vastaajien sukupuolijakaumaa. Seuraavat kysymykset käsittelivät nuorten liikuntaharrastuksia ja viidesluokkalaisten liikkumista vapaa-ajalla. Viidesluokkalaisilta kysyttiin, kuinka usein he liikkuvat viikossa, kuinka monta tuntia he liikkuvat keskimäärin
päivässä sekä missä he liikkuvat vapaa-ajalla. Kyselyn alkuosalla selvitettiin Forssan vii-
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desluokkalaisten jo olemassa olevia liikuntatottumuksia. Puolessa välissä kyselyä kysymykset muuttuivat väittämiksi, joiden vastausvaihtoehtoihin vastattiin asteikolla 1-5. Väittämien avulla saatiin selville nuorten suhtautuminen liikuntaan ja mikä heitä motivoi liikkumaan. Väittämien väliin asettui yksi kysymys, joka koski mieluisinta seuraa, jossa nuoret liikkuvat. Näin vastaajien ei tarvinnut vastata kahteen väittämä-kysymykseen peräkkäin. Kyselylomakkeen kaksi viimeisintä kysymystä olivat avoimia kysymyksiä, joihin vastaukset kirjoitettiin. Ensimmäisessä avoimessa kysymyksessä viidesluokkalaiset saivat
kertoa, mitä uusia liikuntalajeja he haluaisivat kokeilla. Kyselyn viimeinen kysymys oli
myös avoin kysymys, jossa nuorilla on vapaus kirjoittaa ajatuksia, joita kyselyn aikana
heräsi.

Taulukko 1. Opinnäytetyöprosessin eteneminen
huhtikuu-toukokuu 2018

Opinnäytetyön aihe ja yhteydenotto
yhteistyötahoon

touko-syyskuu 2018

Opinnäytetyösuunnitelman tekoa

lokakuu-marraskuu 2018

Aineistonkeruu ja sen työstäminen,
tutkimuslupa

joulukuu-helmikuu 2018-2019

Opinnäytetyön tekoa

helmikuu 2019

Valmis opinnäytetyö
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5

KYSELY

5.1

Valinnaiset kysymykset

Aineisto koostui yhteensä 11 kysymyksestä. Aineisto esitettiin siten, että kaikki kysymykset olivat yhdellä sivulla, jolloin vastaajien ei tarvinnut vaihtaa sivua. Tässä luvussa vastaukset on esitelty kuvioiden avulla. Kuviot on avattu sanallisesti ja vastauksia esitetään
myös prosenttilukujen avulla. Viidesluokkalaisia on yhteensä Forssan kouluissa 167 ja
heistä vastasi kyselyyn 85.
Ensimmäisessä kysymyksessä selvitettiin vastaajien sukupuoli (kuvio 1).
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Kuvio 1. Vastaajien määrä ja sukupuoli
Sukupuolijakauma oli tasainen. Liikuntakyselyyn vastasi 43 tyttöjä ja 42 poikaa, jolloin
otannaksi saatiin 85 viidesluokkalaista.
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Toinen kysymys käsitteli urheilulajin harrastamista urheiluseurassa. Kuviossa 2 on esitelty
valmiiksi annetut vaihtoehdot. Kysymyksessä oli myös mahdollisuus kirjoittaa vaihtoehtojen ulkopuolelle jäänyt harrastus. Kysymyksessä kuitenkin haettiin liikuntaharrastuksia.
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Kuvio 2. Lajin harrastaminen urheiluseurassa
Kysymykseen vastasi 84 viidesluokkalaista. Suosituin harrastus oli koripallo (17,8 %).
Muita suosittuja liikuntaharrastuksia oli jalkapallo (11,9 %), salibandy (9,5 %) sekä ratsastus (9,5 %), että jääkiekko/ringette (7,1 %). 19 nuorta (22,6 %) vastasi, että ei harrasta
liikuntaa missään urheiluseurassa.
Kohta ”muu harrastus” sai vastauksia 23 viidesluokkalaiselta. Kaikki vastauksien harrastukset eivät olleet liikuntaharrastuksia. Vastauksia oli parkour, kamppailulajit (taekwondo,
jujutsu, judo), sukellus ja uiminen, karting, volttikerho, lentopallo, juoksu, pyöräily, temppukoulu, merenneitokoulu sekä motocross. Muita kuin liikunnallisia harrastuksia olivat
kuvaamataito ja teatteri. Annettujen vaihtoehtojen ulkopuolella suosituin liikuntaharrastus
oli parkour.

Kolmas kysymys koski nuorten tapoja liikkua vapaa-ajalla. Vastausvaihtoehdoista pystyi
valitsemaan useamman vaihtoehdon. Vastausvaihtoehdoissa oli ”muu”-vaihtoehto, johon
viidesluokkalaiset saivat kirjoittaa muita heidän liikkumistapojaan (kuvio 3).
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Kuvio 3. Vapaa-ajan liikuntamuodot
Suosituin liikuntamuoto oli pyöräily, jonka vastasi 69 nuorta (82,1 %). Muita suosittuja
liikuntamuotoja vapaa-ajalla olivat kävely (63 %) ja juokseminen (44 %). Myös uinti sai
paljon viidesluokkalaisten kannatusta (38 %). Kaikista vähiten vastauksia saivat minigolf
(3,5 %) sekä skuuttaus/skeittaus (4,7 %).
”Muu”-kohtaan kirjoitettiin vastauksiksi lenkkeily, parkour, nyrkkeily, trampoliinilla hyppiminen, keppihevoset ja mopolla ajelu.

Neljännessä kysymyksessä kysyttiin, kuinka monena päivänä nuori liikkuu viikossa.
Kysymyksessä oli ohjeistus, että vastauksessa haetaan koulun ulkopuolella tapahtuvaa
liikuntaa, joka kestää yli 15 minuuttia. Vastausvaihtoehtoja oli neljä (kuvio 4). Vastauksiin
ei sisälletty liikuntatunteja eikä koulumatkoja.
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Kuvio 4. Viikoittainen liikuntamäärä
Kolmas osa (33,3 %) vastaajista vastasi liikkuvansa päivittäin tai lähes päivittäin. 4-5 päivänä viikossa viidesluokkalaisista kertoi liikkuvansa 34,5 %. Neljäsosa (25 %) vastasi liikkuvansa 2-3 kertaa viikossa. Korkeintaan kerran viikossa ilmoitti liikkuvansa 7,1 % viidesluokkalaisista.
Viides kysymys koski sitä, kuinka kauan nuoret liikkuvat keskimäärin päivässä (kuvio 5).
Vastauksessa sai huomioida välitunnilla harrastetun liikunnan, harrastukset sekä muun
vapaa-ajan liikunnan, esimerkiksi pyöräilyn.
30

26

25
20

16

16

1,5 h

2h

16

15
10
5

4

6

1

0
Alle 30 min

30 min

1h

n=85

3h

4 h tai
enemmän

Kuvio 5. Päivittäinen liikunta-aika
Viidesluokkalaisista 16 (18,8 %) kertoi liikkuvansa vähintään neljä tuntia päivässä. 26 viidesluokkalaista (31 %) vastasi liikkuvansa keskimäärin kolme tuntia päivässä. Vajaa puolet (37,6 %) viidesluokkalaisista vastasi liikkuvansa päivittäin 1,5-2 tuntia. 13 % nuorista
vastasi, että liikkuu tunnin tai vähemmän keskimäärin päivittäin.
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Kuudes kysymys koski paikkoja, joissa nuoret liikkuvat vapaa-ajallansa. Paikkoja oli seitsemän (kuviot 6-12). Vastaus-vaihtoehtoina olivat ajalliset määritteet, kuinka usein nuori
liikkuu kyseisessä paikassa. Määritteet olivat: en koskaan, harvoin, kuukausittain, viikoittain ja päivittäin. Jokainen viidesluokkalainen ei vastannut kaikkiin kohtiin.
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Kuvio 6. Kodin alue
Yli puolet (56,1 %) viidesluokkalaisista kertoi liikkuvansa päivittäin kodin alueella ja noin
neljäs osa (20,7 %) sanoi liikkuvansa viikoittain kodin alueella. Kuukausittain kodin alueella liikkui 9 (11 %) viidesluokkalaista. Harvoin kodin alueella liikkuvia oli 7,3 % ja heitä, jotka kertoivat, että eivät liiku koskaan kodin alueella oli 4,9 %.
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Kuvio 7. Koulun piha
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Koulun piha oli myös suosittu paikka liikkua vapaa-ajalla. Viidesluokkalaisista kolmasosa
(35,3 %) hyödynsi koulun pihaa päivittäin koulupäivän jälkeen. 28 % viidesluokkalaisista
kertoi käyvänsä koulun pihalla koulupäivän jälkeen viikoittain. Yhdeksän viidesluokkalaista
liikkui koulun pihalla kuukausittain. Yhteensä 25,6 % kertoi, että liikkuu koulun pihalla harvoin tai ei ollenkaan.

35
30

En koskaan

30
25

Harvoin (1-5 kertaa
vuodessa)

20
20

17

Kuukausittain

15
8

10

Viikoittain

5
5

Päivittäin

0
n=80

Kuvio 8. Metsä
Kymmenesosa viidesluokkalaisista (10 %) vastasi liikkuvansa metsässä päivittäin.
Metsässä viikoittain kertoi liikkuvansa neljäsosa (25 %) viidesluokkalaisista. Hieman alle
puolella vastanneista (37,5 %) vastaus oli kuukausittain. 21,2 % kertoi liikkuvansa harvoin
metsässä. 6,3 % vastaajista ei liiku koskaan metsässä.
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Ulkoilualueisiin lueteltiin kuuluvaksi leikkipuistot, pururadat, ulkojäät ja myös koulun pihalla
olevat ulkojäät.
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Kuvio 9. Ulkoilualueet
Noin viidennes viidesluokkalaisista (18,1 %) kertoi käyttävänsä ulkoilualueita päivittäin.
Suurimmalla osalla vastaus oli kuukausittain (31,3 %) tai viikoittain (27,7 %). 15 viidesluokkalaista (15,7 %) 7,2 % vastaajista kertoi, että ei käytä ulkoilualueita koskaan.
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Kuvio 10. Kävely- ja pyörätiet
Yli puolet (64,3 %) viidesluokkalaisista vastasi käyttävänsä pyörä- ja kävelyteitä päivittäin.
Viikoittain niitä ilmoitti käyttävänsä 20,2 %. Kuukausittain kävely- ja pyöräteitä kertoi hyödyntävänsä 7,2 %. Yhteensä harvoin ja ei koskaan, kevyen liikenteen väyliä käyttäjiä oli
8,3 %.
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Kuvio 11. Jäähalli
Harva viidesluokkalainen kertoi käyttävänsä Forssan jäähallin tarjoamia yleisöluisteluja
vapaa-ajalla. Viikoittain jäähallilla ilmoitti käyvänsä viidesluokkalaisia 8,8 %. Kuukausittain
jäähallilla vastasi käyvänsä 16,5 % viidesluokkalaisista. Harvoin jäähallia käyttäviä oli 38
%. Viidesluokkalaisista 36,7 % vastasi, että ei käy jäähallilla koskaan.
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Kuvio 12. Liikuntakerhot
Yli puolet (67,5 %) kyselyyn vastanneista viidesluokkalaisista kertoi, että ei käy koskaan
liikuntakerhoissa. Muutaman kerran vuodessa liikuntakerhoissa vastasi käyvänsä kymmenesosa viidesluokkalaisista. Kuukausittain liikuntakerhoissa kävi 13,8 %. Viikoittain
viidesluokkalaisista 6,2 % oli liikuntakerhoissa. Loput viidesluokkalaista 2,5 % kertoivat
käyvänsä päivittäin liikuntakerhoissa.
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Seuraavaksi esitettiin väittämiä, joihin viidesluokkalaiset vastasivat asteikolla 1-5 (1=Ei,
täysin eri mieltä, 2= Ei, melko eri mieltä, 3=En osaa sanoa, 4=Kyllä, melko samaa mieltä
ja 5=Kyllä, täysin samaa mieltä). Väittämät sisälsivät syitä, miksi nuoret harrastavat liikuntaa (kuviot 13 - 18).
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Kuvio 13. Ulkonäkö
Noin kymmenen vastaajasta olivat melko samaa (5,9 %) tai täysin samaa mieltä (7,1 %),
että liikkuvat ulkonäön vuoksi. Melkein puolet vastaajista (40,5 %) ei osannut sanoa, liikkuvatko he ulkonäön vuoksi. Nuorista kuitenkin 12 % oli melko eri mieltä väittämän kanssa. 34,5 % viidesluokkalaisista kumosi väittämän täysin, että ulkonäkö olisi heidän syynä
liikkumiseen.
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Kuvio 14. Liikunta on hauskaa
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Yli puolet vastaajista (57,6 %) kertoi olevansa täysin samaa mieltä siitä, että liikunta on
hauskaa. Melko samaa mieltä vastaajista oli 28,2 %. Viidesluokkalaisista 9,4 % ei osannut
sanoa, onko liikunta hauskaa. 4,8 % oli melko eri mieltä tai täysin eri mieltä väittämän
kanssa, että liikunta on hauskaa.
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Kuvio 15. Vanhempien vaikutus liikkumiseen
Noin kymmenen nuorista (13,1 %) koki, että heidän vanhempansa `pakottavat´ heidät
liikkumaan. Viidesluokkalaisista 13 (15,5 %) ei osannut sanoa kantaansa väittämään.
Viidesosa (21,4 %) viidesluokkalaisista oli melko eri mieltä väittämän kanssa, että heidän
vanhempansa `pakottavat´ heidät liikkumaan. Puolet viidesluokkalaisista (50 %) vastasi
olevansa täysin eri mieltä.
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Kuvio 16. Liikunta ja kaverit
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Forssan viidesluokkalaisista 82,3 % oli sitä mieltä, että liikunta on hyvä tapa viettää aikaa
kavereiden kanssa. 14,1 % viidesluokkalaisista ei osannut sanoa, onko liikunta hyvä tapa
viettää aikaa kavereiden kanssa. Alle 4 % oli sitä mieltä, että liikunta ei ole hyvä tapa viettää aikaa kavereiden kanssa.
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Kuvio 17. Vanhempien esimerkki
Yhteensä 52 % oli sitä mieltä, että ei liiku sen vuoksi, että heidän vanhempansa liikkuvat.
Vajaa kolmannes vastaajista (28 %) ei osannut sanoa, liikkuuko väittämän vuoksi. 13
nuorta (15,3 %) oli melko samaa mieltä, että he liikkuvat, koska heidän vanhempansa
liikkuvat. 4,7 % viidesluokkalaisista oli väittämän kanssa täysin samaa mieltä.
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Kuvio 18. Koululiikunta
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Neljännes viidesluokkalaisista (24,7 %) oli täysin samaa mieltä, että koululiikunta on kivaa. Melko samaa mieltä asiasta oli 40 %. 16 viidesluokkalaista (18.8 %) ei osannut sanoa, onko koululiikunta kivaa. 10,5 % oli melko eri mieltä ja 6 % oli täysin eri mieltä väittämän kanssa.

Kahdeksas kysymys (kuvio 19) käsitteli sitä, kenen seurassa viidesluokkalaiset mieluiten
liikkuvat. Vastausvaihtoehtoina oli annettu seitsemän vaihtoehtoa ja vastaus oli rajoitettu
siten, että vain kahteen kohtaan pystyi vastaamaan.
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Kuvio 19. Seura, jossa nuoret mieluiten liikkuvat
Suosituin (76,5 %) vaihtoehto oli kavereiden kanssa liikkuminen. Toiseksi suosituin (30,6
%) oli liikkua joukkueen kanssa. 21 viidesluokkalaista (24,7 %) vastasi liikkuvansa mieluiten yksin ja myös 15 nuorta (17,6 %) sanoivat liikkuvansa lemmikkinsä kanssa.
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Yhdeksäs kysymys sisälsi väittämiä. Väittämät olivat hajanaisia ja niiden avulla selvitettiin
viidesluokkalaisten suhtautumista liikuntaan sekä sitä, mikä heitä motivoi liikkumaan.
Väittämiä oli kahdeksan (kuviot 20-27). Kaksi viimeistä väittämää (kuviot 26 ja 27) koskivat Forssan liikuntapaikkoja ja Forssan tarjoamia liikuntalajeja. Vastausvaihtoehtoina oli
asteikko 1-5 (1=Ei, täysin eri mieltä, 2= Ei, melko eri mieltä, 3=En osaa sanoa, 4=Kyllä,
melko samaa mieltä ja 5=Kyllä, täysin samaa mieltä).
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Kuvio 20. Hyvä fiilis
Noin puolet viidesluokkalaisista (47 %) oli täysin samaa mieltä, että liikunnasta tulee hyvä
fiilis. Melko samaa mieltä oli 32,9 %. 18,8 % ei osannut sanoa, tuleeko liikunnasta hyvä
fiilis. Vain reilu 1 % oli melko eri mieltä, että liikunnasta tulee hyvä fiilis. Yksikään viidesluokkalainen ei ollut täysin eri mieltä siitä, että liikunnasta tulee hyvä fiilis.
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Kuvio 21. Perheen kanssa liikkuminen

Kyllä, täysin samaa mieltä
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15,3 % viidesluokkalaisista kertoi olevansa täysin samaa mieltä, että he liikkuvat perheen
kanssa yhdessä. Neljäsosa (25,9 %) oli melko samaa mieltä, että liikkuvat perheen kanssa yhdessä. 33 viidesluokkalaista (38,8 %) ei osannut sanoa liikkuvatko he yhdessä perheen kanssa. 20 % oli melko eri, tai täysin eri mieltä väittämän kanssa.

35
29

30

30

25

Ei, melko eri mieltä

20

17

En osaa sanoa

15
10
5

Ei, täysin eri mieltä

Kyllä, melko samaa
mieltä

7
2

Kyllä, täysin samaa
mieltä

0
n=85

Kuvio 22. Välitunnit
Suurin osa viidesluokkalaisista vastasi liikkuvansa välitunneilla. Yhteensä 59 viidesluokkalaista oli melko samaa mieltä (34,1 %) tai täysin samaa mieltä (35,3 %) väittämän kanssa.
20 % viidesluokkalaisista ei osannut sanoa, liikkuvatko he välitunneilla. 10,6 % vastanneista kertoi, että ei liiku välitunneilla.
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Kuvio 23. Koulun liikuntatunnit
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70,6 % viidesluokkalaisista oli melko samaa tai täysin samaa mieltä, että he pitävät koululiikunnasta. 15,3 % ei osannut sanoa pitävätkö he koululiikunnasta. Kymmenesosa (9,4
%) oli melko eri mieltä väittämän kanssa. 4,7 % oli täysin sitä mieltä, että ei pidä koululiikunnasta.
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Kuvio 24. Uudet taidot
Yli puolet (58,8 %) viidesluokkalaisista vastasi liikkuvansa, koska haluaa oppia uusia taitoja. Neljäsosa vastaajista (28,2 %), ei osannut sanoa, ovatko uudet taidot syy liikkumiseen.
9,4 % oli melko eri mieltä väittämän kanssa. Vain alle 4 % nuorista oli täysin eri mieltä sen
kanssa, että liikkuu sen vuoksi, että haluaa oppia uusia taitoja.
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Kuvio 25. Urheilijat ja urheiluidolit

28

Alle puolet vastaajista (38,1 %) ei osannut sanoa vaikuttavatko urheilijat heidän omaan
liikkumiseensa. 17,9 % nuorista oli täysin samaa mieltä siitä, että urheilijat vaikuttavat
heidän liikkumiseensa. Melko samaa mieltä asiasta oli kymmenen ((11,9 %) viidesluokkalaisista. Alle 10 % viidesluokkalaisista kertoi, että urheilijat ja urheiluidolit eivät juurikaan
vaikuta heidän omaan liikkumiseensa. 22,6 % oli täysin eri mieltä väittämän kanssa.
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Kuvio 26. Liikuntamahdollisuudet Forssassa
Täysin samaa mieltä siitä, että Forssassa on hyvät liikuntamahdollisuudet oli 27,1 % viidesluokkalaisista. Kolmasosa (35,3 %) oli melko samaa mieltä väittämän kanssa. Hieman
alle kolmannes (28,2 %) ei osannut sanoa kantaansa Forssan liikunta-mahdollisuuksiin.
Viidesluokkalaisista alle 10 % oli melko eri mieltä tai täysin eri mieltä siitä, että Forssassa
on hyvät liikuntamahdollisuudet.
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Kuvio 27. Liikuntalajien tarjonta
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Noin kolmasosa (30,6 %) viidesluokkalaisista oli täysin samaa mieltä siitä, että Forssassa
on tarpeeksi eri liikuntalajeja tarjolla. Melko samaa mieltä nuorista oli 25 (29,5 %).
Neljännes (24,7 %) ei osannut sanoa, onko Forssassa tarpeeksi eri liikuntalajeja tarjolla.
Alle 10 % oli melko eri mieltä väittämän kanssa. Vain 5,9 % oli täysin eri mieltä sen kanssa, että Forssassa on tarpeeksi eri liikuntalajeja tarjolla.

5.2

Avoimet kysymykset

10. kysymys, joka oli ensimmäinen avoin kysymys, antoi nuorille mahdollisuuden kertoa,
mitä uusia lajeja he haluaisivat kokeilla. Avoin kysymys sai vastauksia 66 (kuvio 28).
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Kuvio 28. Uudet liikuntalajit
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Osa vastaajista kertoi jo harrastavansa niitä lajeja joista piti, eikä kokenut tarpeekseen
kokeilla uusia lajeja. Suurin osa halusi kuitenkin kokeilla uusia lajeja, joista osa on tuttuja
koululiikunnan kautta. Osa vastauksista oli tarkempia vastauksia, kuten hevosen selässä
vikellys. Voimisteluun sisältyi myös telinevoimistelu ja rytminen voimistelu. Kamppailulajeihin kuului myös nyrkkeily ja judo.
Liikuntalajeista, joita viidesluokkalaiset haluaisivat kokeilla, suosituin oli voimistelu. Muita
suosittuja lajeja olivat koripallo, kamppailulajit, yleisurheilu, ratsastus ja jalkapallo.
Vastauksien seassa oli myös rumpujen soitto.
Kyselyn viimeisessä kysymyksessä nuorille annettiin mahdollisuus kertoa ajatuksiaan
kyselyn tiimoilta. Siihen vastasi 45 viidesluokkalaista. Suurin osa vastaajista kirjoitti ”ei
mitään”-vastauksia. Joukossa oli kuitenkin muutamia vastauksia, joissa oli selkeä toive,
kuten kunnon voimistelukerho ja uusia temppuiluramppeja.
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6
6.1

POHDINTA
Johtopäätökset

Heikkilä (2014b, 18) on koonnut kirjassaan taulukon, jossa vertaillaan eri kyselymuotojen
ominaisuuksia. Internetkyselyn kohdalla on, että avoimiin kysymyksiin jätetään helposti
vastaamatta. Tämän opinnäytetyön kyselyn avoimet kysymykset saivat hyvin vastauksia,
ensimmäiseen vastasi 66 ja toiseen 45 viidesluokkalaista. Lisäksi Vilkka (2007, 15) kertoo, että kyselyn kysymykset ja vastaukset tulee antaa siinä muodossa, että jokainen ymmärtää ne samalla tavalla. (Vilkka 2007). Toisessa kysymyksessä olisi voitu tarkentaa
”muu harrastus”-kohtaa, että siinäkin haettiin liikuntaharrastusta. Kysymyksessä, jossa
kysyttiin nuorten paikkoja liikkua (kuvio 12), olisi voitu korostaa, että haetaan koulupäivän
jälkeen koulun järjestämiä liikuntakerhoja. Muuttamalla nämä kohdat vastaukset olisivat
voineet olla erilaisia.
Tutkimuksien mukaan jokaisen nuoren tulisi harrastaa päivittäin liikuntaa. Opinnäytetyön
kyselyn mukaan se ei toteutuisi. Tästä herää kysymys, että hahmottavatko nuoret tapansa
liikkua. Kuten Heikkilä (2014b, 18) mainitsee, on kyselyssä riski ymmärtää väärin kysymyksiä ja mitä niillä tarkoitetaan (Heikkilä, 2014b). Voi myös olla, että nuoret liikkuvat
huomattavasti enemmän, mutta eivät koe sitä liikunnaksi esimerkiksi leikkien tai pelien
avulla.
Joihinkin kysymyskohtiin kaikki viidesluokkalaiset eivät vastannut, mutta vastaus puuttui
vain parilta henkilöltä. Tämä ei kuitenkaan vaikuta vastausten kokonaisnäkemykseen.
Heikkilän (2014b, 18) taulukossa onkin maininta, että vastauksien tarkkuus on kyseenalainen.
Kuten LIITU -tutkimuksen (2016, 24) vastauksista voidaan huomata, että kevyen liikenteen väylän käyttö on suosittua. Tuolloin yhteensä 71 nuorta vastasi käyttävänsä kävelyja pyöräteitä. (Kokko ym. 2016.) Myös Forssan viidesluokkalaiset kertoivat käyttävänsä
ahkerasti kevyen liikenteen väyliä, yli puolet heistä vastasi käyttävänsä niitä päivittäin.
Panostamalla kevyen liikenteen väyliin, ihmiset myös käyttävät niitä enemmän.
Kyseinen matka määrittää millä kulkuneuvolla ihminen sen kulkee. Se mikä on nopein ja
helpoin päätyy useimmiten valinnaksi. Tavoitellakseen enemmän polkupyörien käyttöä, on
varmistettava, että pyöräily on autoa nopeampi ja helpompi tapa kaupunkialueella. Hyvät
pyöräily- ja kävelyolosuhteet lisäävät lasten aktiivisuutta. Ympäristö, katujen kunto ja pyörien pysäköintimahdollisuus vaikuttavat siihen, valitseeko lapsi kävelyn tai pyöräilyn. (Sihto & Karvonen 2016, 122-126.)
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Nuorten liikuntasuosituksessa sanotaan, että nuorten tulisi liikkua päivittäin vähintään 1,5
tuntia päivässä ja liikunnan tulisi olla monipuolista (UKK-instituutti 2018). Forssan viidesluokkalaisten liikuntatottumuksista tämä toteutuu suurimman osan kohdalla. Noin kymmenen viidesluokkalaisista kertoi, että liikkuu korkeintaan tunnin keskimäärin päivässä. Suomalaisen kyselytutkimuksen mukaan suomalaiset kouluikäiset ovatkin aktiivisimpia 12vuotiaana. (Hakkarainen ym. 2009, 55.) Syitä tähän voi olla monia, esimerkiksi eri urheilulajien vaatimien taitojen osaaminen, itsevarmuus sekä kaveriporukan muodostuminen,
joiden kanssa liikkua. Vastauksista (kuvio 3) päätellen Forssan nuoret harrastavat monipuolista liikuntaa vapaa-ajalla. Kuten Finne (2017, 23) kertookin kirjassaan Liikkuva lapsi,
terveempi aikuinen, että lapsuudessa harrastettu liikunta luo pohjan koko elämän liikunnalle. Vastauksien perusteella Forssan viidesluokkalaiset ovat omaksuneet liikkumisen jo
varhaisessa vaiheessa, mikä helpottaa liikunnan harrastamista myös tulevaisuudessa.
Tyttöjen eniten harrastamiin lajeihin kuuluvat voimistelu, ratsastus sekä jalkapallo, kun
taas pojat harrastavat eniten pallopelejä (Jussila & Oksanen 2011, 8). Vastaajien yksityisyyssuojan vuoksi vastauksia ei voida erotella jokaisen viidesluokkalaisen kohdalla.
Kyselyn vastauksien perusteella suosituimpia harrastuksia (kuvio 2) olivat koripallo, jalkapallo, salibandy, ratsastus sekä yleisurheilu. Lisäksi jääkiekko/ringette ja voimistelu olivat
molemmat saaneet kuusi vastausta. Opinnäytetyön kyselyn vastauksia verratessa aikaisempiin tutkimuksiin, voisi pääpiirteittäin hahmottaa mitä Forssan viidesluokkalaiset tytöt
ja pojat harrastavat.
Opinnäytetyön tarkoituksena oli tukea ja edistä nuorten liikkumista. Aineiston avulla saatiin selville, mistä liikuntalajeista nuoret ovat kiinnostuneita. Aineiston avulla nuorille voidaan tarjota lajikokemuksia, joiden avulla ylläpidetään heidän motivaatiota liikuntaa kohtaan ja siten tuetaan terveyttä. Tavoitteena oli selvittää viidesluokkalaisten liikuntatottumuksia ja tämä saatiin kyselyn avulla selville.
Oli mielenkiintoista nähdä, miten paljon nuoret tietävät eri lajeista, ja että heillä olisi mielenkiintoa päästä kokeilemaan uusia lajeja. Nuorilla oli myös tietämystä uusista liikuntalajeista ja – muodoista. Parkour nousi esille useammassa kohdassa. Parkourin käsikirjassa
(2010, 8-24) sanotaan, että se on 1990-luvun lopulla esiin tullut uusi liikkumismuoto. Parkour sisältää juoksemista, hyppimistä sekä kiipeämistä. Laji vaatii sen harrastajilta tasapainoa, liikkuvuutta, vahvuutta, kestävyyttä, tarkkuutta, hahmotuskykyä sekä luovuutta.
Lajia on edullista harrastaa, sillä siihen tarvitaan harrastajan lisäksi vain ympäristö, jossa
on muun muassa kaiteita, aitoja sekä muureja. (Edwardes, 2010.)
Koska teknologia kehittyy ja elektroniikka on nykyään yhä enemmän mukana ihmisten
elämässä, heijastuu se myös liikuntaan. Nuorille on luontaista liikkua teknologian kehittä-
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mällä tavalla. Suomen elektronisen urheiluliiton internet-sivulla (2018) kerrotaan, että
elektroninen urheilu on kilpaurheilua, jossa hyödynnetään tietotekniikkaa. Sitä voidaan
pelata yksilöinä sekä joukkueena. (Suomen elektronisen urheilun liitto 2018.)

6.2

Opinnäytetyön eettisyys ja luotettavuus

Ennen kyselyä oppilaiden vanhempia tiedotettiin tulevasta kyselystä lähettämällä heillä
viestiä. Nuorilla oli oikeus kieltäytyä vastaamasta kyselyyn, jos he itse tai heidän vanhempansa niin halusivat. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) 2009, 4). Kyselylomake
palautettiin nimettömänä, joka turvasi oppilaiden yksityisyyden ja tietosuojan. Lisäksi kysymykset muotoiltiin siten, että niistä ei ilmene henkilötietoja eikä vastanneita tunnisteta.
(TENK 2009, 5-6.)
Viidesluokkalaisten vastauksia verrattiin jo olemassa olevaan tutkimustietoon ja teoriaan.
Tutkimuksessa noudatettiin huolellisuutta ja tarkkuutta tulosten tallentamisessa sekä niiden arvioinnissa. Tutkimuksen edetessä oli mahdollista tarkentaa sopimuksen kohtia ja
huomioida mahdollisesti uusia esille nousevia asioita. Aineiston säilyttäminen ja sen käyttöoikeuksiin liittyvät kysymykset käytiin yhteistyötahojen kanssa läpi. Kyselystä saadut
vastaukset koottiin ja niitä käytettiin ainoastaan opinnäytetyön tutkimuskohteena. (TENK
2012, 6-7.) Opinnäytetyön valmistuttua kyselylomakkeet poistetaan Webropol-sivustolta,
eikä oppilaiden vastauksia käytetä muuhun tarkoitukseen.
Opinnäytetyön luotettavuutta tukee määritelty kohderyhmä ja siihen sopiva tiedonkeruumenetelmä. Kattava kyselylomake tarjoaa vastaajille mahdollisuuden vastata itselle sopivalla tavalla ja siitä saa tehtyä tilastollisen tulkinnan. (Heikkilä 2014a, 14-20.)
Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) on laatinut ohjeistuksen Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa, jota ammattikorkeakoulut noudattavat. Ohjeistuksen tavoitteena on edistää hyvää tieteellistä käytäntöä, yhtenäistää
opinnäytetyöprosessia ammattikorkeakouluissa sekä parantaa opinnäytetöiden laatua.
Opinnäytetyönprosessin alussa tehdään yhteistyösopimus toimeksiantajan kanssa, joka
on tässä opinnäytetyössä tehty tutkimuslupahakemus Forssan kaupungin kanssa (liite 2).
Opinnäytetyössä tulee huomioida tietosuoja ja sen toteutuminen. Opinnäytetyössä viidesluokkalaisilta ei kysytty henkilötietoja, jolloin yksilöitä ei voida tunnistaa vastaajien keskuudesta. Lisäksi opinnäytetyön aineisto poistetaan heti työn valmistuttua. (Arene 2018,
2-6.)
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6.3

Jatkokehittäminen

Kysymyksessä 10 (kuvio 28) kysyttiin mitä uusia liikuntalajeja nuoret haluaisivat kokeilla.
Kaikkia heidän vastaamiaan uusia lajeja ei ole välttämättä saatavilla Forssan alueella ja
osa lajeista vaatii hieman vanhempaa ikää. Kuitenkin niiden kertominen kyselyssä osoittaa, että nuoret ovat kiinnostuneita ja valmiita kokeilemaan uusia lajeja. Joitakin lajeista
voisi kuitenkin kokeilla esimerkiksi järjestämällä päivätapahtuman, jossa esiteltäisiin nuorten toivomia lajeja ja he pääsisivät kokeilemaan niitä. Lisäksi joitakin uusia liikuntalajeja
liikunnanopettajat voivat ottaa mukaan koulun liikuntatunneille tai puolestaan liikuntakerhoissa voisi tarjota mahdollisuuden kokeilla näitä lajeja.
Väittämä, jossa kysyttiin vaikuttavaako urheilija tai urheilijaidolit omaan liikuntaan myönteisesti sai 25 ”samaa mieltä”-vastauksia (kuvio 25). Tätä voisi hyödyntää järjestämällä
urheilijoita puhumaan nuorille, kertomaan heidän urasta ja mitä vaaditaan, että Suomessa
voi olla ammattiurheilija. Motivaatiopuheita kokeneilta ja menestyneiltä ihmisiltä voisi kannustaa koko perhettä muuttamaan elintapoja terveellisemmäksi. Lisäksi vanhemmat voisivat saada vinkkejä, miten nuoren saisi liikkumaan enemmän, jos nuorta ei liikunta kiinnosta.
Kaikissa ikävaiheissa yleisin syy lopettaa jonkin lajin harrastaminen on kyllästyminen lajiin
(Finne 2017, 26). Koulujen liikuntatunneilla ja liikuntakerhoissa voisi yhdessä nuorten
kanssa keksiä eri variaatioita yleisimmistä lajeista, joita he harrastavat. Näin lajiin tulisi
uutta innokkuutta ja mielenkiinto lajia kohtaan säilyisi kauemmin.
Usein koululiikunnassa käydään perinteisempiä liikuntalajeja läpi ja harjoitellaan niiden
perustaitoja. Kyselyä voisi hyödyntää esimerkiksi syksyllä koulun alkaessa suunniteltaessa liikuntatuntien ohjelmaa. Kyselyn pohjalta nuoria voidaan ohjata uusiin ja mielekkäisiin
liikuntamuotoihin ja näin edistää liikunnan monipuolisia terveysvaikutuksia.
Kyselyn hyödyllisyyttä voitaisiin tutkia siten, että kysely suoritettaisiin parin vuoden päästä
uudestaan samoille vastaajille. Vertailemalla heidän vanhoja ja uusia vastauksia, nähtäisiin onko nuorten liikuntatottumuksissa tapahtunut muutosta. Kiinnittämällä huomiota
nuorten toiveisiin ja mielipiteisiin, joita ilmeni tässä opinnäytetyössä, voidaan tehdä muutoksia. Jos edes yksi lapsi tai nuori saataisiin liikkumaan enemmän antamalla heille monipuolisesti liikuntakokeiluja, turvattaisiin terveellisempi tulevaisuus nuorille ja lapsille.
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LIITE 1

LIIKUNTAKYSELY VIIDESLUOKKALAISILLE
Olen kolmannen vuoden sairaanhoitajaopiskelija Lahden ammattikorkeakoulusta. Teen opinnäytetyöni Forssan viidesluokkalaisten liikuntatottumuksista. Viidesluokkalaiset valikoituivat
kohderyhmäksi, sillä heille on kehittynyt oma identiteetti ja arkeen kuuluu mahdollisesti liikunnallinen harrastus. Forssan viidesluokkalaiset saavat saman kyselyn ja kyselyyn vastataan
nimettömästi. Vastauksia käytetään opinnäytetyöhön ja niitä hyödynnetään Liikkuva Kouluhankkeessa sekä mahdollisesti muissa liikuntatoimissa. Opinnäytetyö on valmis vuoden 2018
lopulla.
Kun olet vastannut jokaiseen kysymykseen, paina lopussa olevaa "lähetä"-painiketta. Tämän
jälkeen tulee ilmoitus että, vastaukset tallennettu onnistuneesti, jonka jälkeen sivun voi sulkea.
1. Olen?

Valitse sinuun sopiva vaihtoehto
Tyttö

Poika

2. Harrastatko seuraavista urheilulajeista jotakin urheiluseurassa?

Jos harrastat useampaa urheilulajia, niin valitse kaikki harrastuksesi.
Jääkiekko/ringette
Jalkapallo
Koripallo
Salibandy
Pesäpallo
Voimistelu
Yleisurheilu

42

Kamppailulajit
Tanssi
Suunnistus
Uinti
Ratsastus
Hiihto
Keilaus
Frisbeegolf
Tennis
Muu harrastus, mikä? (kirjoita)
________________________________
En harrasta liikuntaa urheiluseurassa

3. Millä tavoin liikut koulun jälkeen ja viikonloppuisin? Mieti muuta liikuntaa kuin harrastuksesi.

Voit valita useamman kohdan.
Juoksen
Kävelen
Pyöräilen
Hiihdän
Luistelen
Uin
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Pallopelit
Leikit (pihaleikit esim kirkonrotta)
Skuuttaus, skeittaus
Voimistelu
Minigolf
Tanssi
Pokemon-jahti tai muu puhelimenpeli, jossa liikut
Muu liikunta, mikä? (kirjoita)
________________________________
4. Kuinka monena päivänä viikossa liikut koulun ulkopuolella yli 15min? Älä laske liikuntatunteja tai koulumatkoja tähän.

Valitse sinuun sopiva vaihtoehto.
0-1 päivänä

2-3 päivänä

4-5 päivänä

6-7 päivänä

5. Kuinka monta tuntia liikut keskimäärin päivässä? Vastaukseen lasketaan välitunnilla
harrastettu liikunta, harrastukset, muu vapaa-ajan liikunta esimerkiksi pyöräily

Valitse sinuun sopiva vaihtoehto
alle 30min

30 min
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1h

1,5h

2h

3h

4h tai enemmän

6. Missä liikut koulupäivän jälkeen? Mieti muuta liikuntaa kuin harrastuksesi.
Vastaa jokaiseen kohtaan sinuun sopivalla
vaihtoehdolla
Harvoin (1-5
En koskertaa vuo- Kuukausittain Viikoittain Päivittäin
kaan
dessa)
Kodin alue

Koulun piha

Metsä
Ulkoilualueet (leikkipuisto,
pururata, ulkojäät myös
koulun alueella olevat)
Kävely- ja pyörätiet

Jäähalli (yleisöluistelu)

Liikuntakerhot

45

7. Miksi liikut?

Valitse kohdista 1-5 väittämään sinuun sopiva vaihtoehto. 1=Ei,
täysin eri mieltä 2=Ei,, melko eri mieltä 3=En osaa sanoa
4=Kyllä, melko samaa mieltä 5=Kyllä, täysin samaa mieltä
4 Kyllä,
5 Kyllä,
1 Ei, täysin 2 Ei, melko 3 En osaa
melko samaa täysin samaa
eri mieltä eri mieltä sanoa
mieltä
mieltä
Ulkonäön vuoksi

Liikunta on hauskaa
Vanhempani `pakottavat´ liikkumaan
Liikunta on hyvä tapa
viettää kavereiden
kanssa aikaa
Liikun, koska vanhempani liikkuvat
Koululiikunta on kivaa

8. Kenen kanssa liikut mieluiten?

Voit valita kaksi seuraavista vaihtoehdoista
Yksin
Kavereiden kanssa
Joukkueen kanssa
Sisarusten kanssa
Vanhempien kanssa
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Lemmikin kanssa
Ryhmäliikuntatunneilla

9. Seuraavassa kohdassa on väittämiä.

Valitse kohdista 1-5 sinuun sopivin vaihtoehto 1=Ei, täysin eri
mieltä 2=Ei, melko eri mieltä 3=En osaa sanoa 4=Kyllä, melko
samaa mieltä 5=Kyllä, täysin samaa mieltä
4 Kyllä,
1 Ei,
2 Ei,
3 En osaa melko
täysin eri melko eri
sanoa
samaa
mieltä
mieltä
mieltä
Liikunnasta tulee hyvä fiilis
Liikumme perheen kanssa
yhdessä
Liikun välitunnilla (pallopelit,
kiipeily, hyppynaru)
Pidän koululiikunnasta
Liikun, koska haluan oppia
uusia taitoja
Urheilijat ja urheiluidolit vaikuttavat liikkumiseeni myönteisesti
Forssassa on hyvät liikuntamahdollisuudet
Forssassa on tarpeeksi eri
liikuntalajeja tarjolla

5 Kyllä,
täysin
samaa
mieltä
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10. Mitä uusia liikuntalajeja haluaisit kokeilla?

Kirjoita vastauksesi, voi myös olla useampia liikuntalajeja
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

100 merkkiä jäljellä

11. Mitä muuta haluat sanoa?

Tähän voit vapaasti kirjoittaa ajatuksia, joita mahdollisesti tuli
kyselyn aikana
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

100 merkkiä jäljellä
Kiitos vastauksesta!
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LIITE 2
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