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1 Johdanto 

Mielenterveysongelmat ovat Kela:n kuntoutustilaston mukaan Suomessa vuonna 2018 

yleisin Kela:n kuntoutuksen syy. Mielenterveyskuntoutusta sai 2018 reilu 76 500 ihmis-

tä, joka on n. 64 % kaikista Kela:n kuntoutuspalveluita käyttäneistä ihmisistä. Kuntou-

tustilaston (2018) mukaan mielenterveyskuntoutujien määrä on kaksinkertaistunut 

2010-2018. (Kela:n kuntoutustilasto 2018: 9). Kela:n kuntoutustoiminnan strategiaan 

perustuvassa lähivuosien kehittämissuunnitelmassa (2015) on korostettu ensisijaisesti 

asiakasnäkökulmaa sekä kuntoutusprosessin toimivuutta ja tuloksellisuutta. Keskeise-

nä toimenpiteenä suunnitelmassa on nähty asiakkaan vaikutusmahdollisuuksien sekä 

kuntoutukseen sitoutumisen edellytysten parantaminen (Kela kuntoutus - tie parem-

paan elämään 2015). Tilastojen mukaan mielenterveyskuntoutujien määrä Suomessa 

on huomattavan suuri, jonka vuoksi on selvää, että on kiinnitettävä entistä enemmän 

huomiota kuntoutuksen tehokkuuteen ja siihen, että kuntoutusmuodot vetoavat kuntou-

tujiin ja saavat siten heidät sitoutumaan. 

Toimintaterapian näkemys mielekkäästä toiminnasta tukee kuntoutuksen kehittämis-

suunnitelmia. Toiminta, sen terapeuttisuus ja osallistuminen itselle merkitykselliseen 

toimintaan on toimintaterapian ydinosaamista (Towsend – Polatajko 2013: 21). Miele-

käs toiminta nähdään ihmisen perustarpeena. Siihen sitoutumalla voidaan edistää hy-

vinvointia ja mielenterveyttä sekä vammasta tai sairaudesta toipumista. (Taylor 2017: 

136; Towsend – Polatajko 2013: 21.) Toimintaterapiaa tulisi tämän vuoksi hyödyntää 

enemmän, kun pyritään löytämään uusia tapoja toteuttaa tehokasta mielenterveyskun-

toutusta.   

Tässä toimintaterapian opinnäytetyössä tarkastellaan mielenterveyskuntoutujan toimin-

taan sitoutumista. Tarkasteltavaksi toiminnaksi on valittu kävelyjalkapallo, jota kutsu-

taan myös kävelyfutikseksi. Käytämme kävelyfutikseen liittyvän hankkeen mukaisesti 

nimeä kävelyfutis jäljempänä opinnäytetyössämme.  

Opinnäytetyön toimeksiantaja on 2013 perustettu kansalais- ja ihmisoikeusjärjestö Ku-

kunori ry. edustaa valtakunnallisesti useita suomalaisia mielenterveys- ja kehitysvam-

majärjestöjä. Kukunori ry:n toiminnan tarkoituksena on mielenterveystoipujien ja vam-

maisten ihmisten hyvinvoinnin ja osallisuuden lisääminen mm. sosiaalisen liikunnan 

mahdollisuuksia kehittämällä sekä edistämällä kulttuuritoimintaa.  (Kukunori ry. 2019.) 

Kukunori ry:ssä on aloitettu Suomessa uutena toimintana keväällä 2018 kolmevuotinen 
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(2018-2020) kävelyfutishanke. (Koikkalainen – Rajala 2018; Kävelyfutis 2019.) Kävely-

futishanke on toteuttanut toiminnastaan 2019 kyselyn lajia harrastaville mielenterveys- 

ja päihdekuntoutujille, mutta muuten näyttöön perustuvaa tietoa toiminnan merkitykses-

tä kuntoutujille on vielä niukasti. Kukunori ry:n Kävelyfutishanke on toimeksiannossaan 

toivonutkin opinnäytetyöltä lisätietoa osallistujien kokemuksista Suomessa, jotta se 

voisi kehittää toimintaansa entistä vastaamaan paremmin kuntoutujien tarpeita ja edis-

tämään siten kuntoutujien hyvinvointia ja terveyttä. (Koikkalainen – Rajala 2018.) Opin-

näytetyöhön yhteistyökumppaniksi valikoitui yksi toiminnassa mukana olevista joukku-

eista, jonka neljä pelaajaa haastateltiin aineistoa varten.  

Toimintaan sitoutumisen näkökulma antaa kävelyfutista järjestäville tahoille arvokasta 

lisätietoa ja mahdollisuuden ymmärtää paremmin tekijöitä, joilla on joko edistävää tai 

heikentävää vaikutusta pelaavien kuntoutujien kävelyfutikseen sitoutumiseen. Se vas-

taa myös Kukunori ry:n toiveeseen saada pelaajien ääni kuuluville. Opinnäytetyössä 

perustelemme toimintaterapian ja sisäisen motivaation teoriatiedoilla sitoutumisen tär-

keyden osana vaikuttavaa kuntoutusta. Tavoitteenamme on, että opinnäytetyön pohjal-

ta toimeksiantajalla ja muilla lajin parissa toimivilla on tiedon avulla mahdollisuus kehit-

tää toimintaa niin, että sitoutumista edistäviä tekijöitä vahvistetaan ja heikentäviä teki-

jöitä pyritään vähentämään ja siten pystytään kehittämään toimintaa. Opinnäytetyön 

teoreettista sisältöä voitaneen käyttää hyödyksi myös muihin kuntoutusmuotoihin sitou-

tumisen tarkasteluun. 

Opinnäytetyön tutkimusongelma oli selvittää tekijöitä, jotka vaikuttavat haastateltavien 

kävelyfutikseen sitoutumiseen. Tuloksissa esitetään toimintaan sitoutumiseen vaikutta-

vat tekijät sitoutumista edistävinä tai heikentävinä tekijöinä ja sitä seuraavassa luvussa 

esitetään tulosten perusteella syntyneet johtopäätökset. Pohdinnassa tarkastellaan 

tuloksia, opinnäytetyön luotettavuutta ja eettisyyttä sekä pohditaan jatkokehitysaiheita. 

 

 

 

 

 



3 

 

2 Liikunta osana mielenterveyskuntoutusta 

Mielenterveys on ihmisen hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn keskeinen perusta 

ja yhteydessä niin sen psyykkiseen, fyysiseen, sosiaaliseen kuin henkiseenkin ulottu-

vuuteen (Suomen Mielenterveysseura 2015: 8). Liikunnan hyödyistä mielenterveyteen 

on runsaasti tutkimusnäyttöä ja jo hyvin vähäisestä liikunnan määrästä on todettu ole-

van hyötyä mielenterveydelle (Suomen Mielenterveysseura 2015:11, Liikunnan käypä-

hoitosuositus 2016). Liikunnan motiivien sanotaan liittyvän niin ikään usein mielenter-

veyteen. Liikunta vähentää masennus- ja ahdistusoireita, rentouttaa, rauhoittaa, kohot-

taa mielialaa, antaa mahdollisuuden sosiaaliseen kanssakäymiseen ja sen avulla ihmi-

nen voi kokea voimaantumista, pystyvyyttä, kyvykkyyttä ja pärjäämistä (Ruuskanen 

2006). Liikunta vaikuttaa mielenterveyteen myönteisesti useiden eri mekanismien kaut-

ta mm. parantamalla stressinsietokykyä, välittäjäaineiden toimintaa, turvallisuuden tun-

netta kehossa sekä tarkkaavaisuutta (Hansen 2017: 46, 63, 92; Van der Kolk 331). 

Liikunta lisää psyykkistä hyvinvointia erityisesti, jos henkilöllä on liikuntavajaus. Eli jos 

liikuntaa on jo paljon, ei liikunnan lisääminen aina tuo lisää hyvinvointia. (Ojanen –

Svennevig – Nyman – Halme 2001: 204.) Kuitenkin on hyvä muistaa, että ihmisen on-

nellisuuteen vaikuttaa moni eri tekijä ja liikunnan harrastaminen on vain yksi mahdolli-

nen siihen vaikuttava tekijä.  

Liikunnan myönteisistä terveysvaikutuksista on olemassa runsaasti tutkimusnäyttöä 

myös mm. lihasvoiman ja kestävyyden ylläpitämiseen, luuston vahvistumiseen, nivelten 

liikkuvuuteen, tasapainoon, koordinaatiokykyyn ja kehonhallintaan, painonhallintaan, 

jaksamiseen ja yleiskuntoon liittyen (Huttunen 2018). Henkilön kokema fyysisen kun-

non parantuminen voi lisätä myös psyykkistä hyvinvointia (Ojanen 2001: 123).  

Huolimatta todetuista hyödyistä mielenterveyttä edistävää liikuntaa ei ole kuitenkaan 

onnistuttu vielä 2000-luvun alkupuolen liikuntalinjauksissa integroimaan osaksi muuta 

terveyden edistämistyötä ja myös resursointi mielenterveysalan liikuntatoimintaan on 

ollut vähäistä (Suomen Mielenterveysseura 2015: 5,7). Toiminnan vähyyteen on vaikut-

tanut mm. osaamisen puute ja kokonaiskoordinoinnin puute ja liikunta onkin ollut toi-

mintana vähäisessä käytössä psykiatrisessa hoidossa ja kuntoutuksessa. Suomessa 

järjestöillä on ollut keskeinen vastuu palveluiden tuottajana. Järjestöt kuten Kukunori ry. 

ovat täydennyskouluttaneet ammattilaisia ja kehittäneet jäsenistölleen liikuntaan liitty-

vää toimintaa. (Suomen Mielenterveysseura 2015: 15, 17.) Suomen Mielenterveysseu-

ra on julkaissut (2015) valtion liikuntaneuvoston erityisliikunnan aloitteesta liikunnan ja 
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mielenterveyden kehittämislinjaukset, joiden tavoitteina on kehittää kuntoutustoimijoi-

den yhteistyötä ja liikuntatoiminnan koordinointia ja vahvistaa liikunnan roolia mielen-

terveyskuntoutuksessa tulevaisuudessa (Suomen Mielenterveysseura 2015: 3). Liikun-

ta- ja mielenterveysalan kehittämislinjauksissa todetaan, että huolimatta siitä, että mm. 

lääkkeiden vaikutusten, mielialavaihteluiden sekä psykoottisten oireiden tiedetään tuo-

van haasteita mielenterveyskuntoutujien liikuntaan motivoimiseen ja liikunnan ohjauk-

sessa tarvitaan näiden tekijöiden huomioimista, on mielenterveyskuntoutujalla oltava 

yhtäläinen oikeus ja mahdollisuus liikunnan harrastamiseen. (Suomen Mielenterveys-

seura 2015: 5.) Liikunnan tulisi olla luonteva osa mielenterveyskuntoutusta ja se tulisi 

sisällyttää osaksi yksiköiden sekä yksilöiden kuntoutusohjelmia. (Ojanen 2001: 207)  
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3 Kävelyfutis osana mielenterveyskuntoutusta  

Kävelyfutis on alun perin Iso-Britanniassa 2011 kehitetty kuntoilumuoto. Matalan osal-

listumisen kynnyksen sekä vähäisen loukkaantumisriskin vuoksi kävelyfutistoiminta 

onkin saavuttanut maailmalla jo suuren suosion muun muassa eläkeläisten, työyhteisö-

jen sekä kuntoutujien joukkueliikuntamuotona. Lajin tarkoituksena on ollut alun perin 

ehkäistä syrjäytymistä ja parantaa ikämiesten kuntoa, mutta sittemmin on havaittu iästä 

ja sukupuolesta riippumatta sen merkityksellisyys mielenterveyskuntoutujien kuntou-

tusmuotona. (The Football Association 2015; The Football Association 2019; Kemp 

2016; Arnold – Low – Sammut 2015.) 

Lajin hyötyjä on tutkittu jonkin verran muualla maailmassa ja mm. Leedsin yliopiston 

tutkimuksessa on todettu kävelyfutiksen tuoneen leimaantumista pelkääville nuorille 

hyvin soveltuvan väylän mielenterveyspalveluiden pariin (Curran ym. 2017: 28). Käve-

lyfutiksen mielenterveysvaikutuksia koskevan tutkimuksen (Lamont – Harris – McDo-

nald – Kerin – Dickens 2017) mukaan kävelyfutikseen osallistuneet mielenterveyskun-

toutujat ovat kokeneet myönteisinä toiminnassa mm. ryhmään kuulumisen tunteen, 

vertaisen kanssa toimimisen ja toiminnan kautta syntyneet sosiaalisia suhteet, jotka 

ovat ulottuneet myös kävelyfutiksen ulkopuolelle. Toiminnan on todettu parantavan 

itsetuntemusta, tuovan päivään mielekästä toimintaa ja struktuurin, sekä lisäävän kun-

toutujien aktiivisuutta. Osallistujat ovat kuvanneet pelatessa unohtavansa hetkeksi huo-

lensa ja kokevansa ilon tunteita. Osallistujat ovat kokeneet myös ryhmän aikaansaamat 

myönteiset vaikutukset mielenterveydelleen selkeämmin kuin yleensä terapeuttiset 

ryhmän vaikutukset. (Lamont ym. 2017: 116-123.)  

Suomessa Kävelyfutis toiminta on käynnistetty Kukunori ry:n toimesta sosiaali- ja ter-

veysjärjestöjen avustuskeskus STEA:n rahoittamana päihde- ja mielenterveyskuntoutu-

jien keskuudessa keväällä 2018 ja hanke on saanut nimekseen Kävelyfutis. STEA hal-

linnoi sosiaali- ja terveysjärjestöjen yleishyödylliseen, terveyttä ja hyvinvointia edistä-

vään toimintaan kohdistuvia avustuksia ja sen tavoitteina on vähentää eriarvoisuutta, 

lisätä osallisuutta elämäntilanne ja tausta huomioiden sekä vahvistaa ihmisten voima-

varoja ja kykyä pitää huolta itsestä ja muista (STEA-avustukset 2017). Kävelyfu-

tishankkeessa pyritään edistämään mielenterveys- ja päihdekuntoutujien merkityksel-

listä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä matalan kynnyksen sosiaalisen liikunnan keinoin. 

Hankkeen tavoitteena on muuttaa mielenterveys- ja päihdekulttuuria ja tuoda liikunta-

kulttuuri osaksi merkityksellistä mielenterveystyötä ja -kuntoutusta. Sen tavoitteena on 
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yhteiskunnallisesti saattaa sosiaali- ja terveysalan järjestöjä sekä urheiluseuroja yhteen 

ja juurruttaa kävelyfutis osaksi suomalaista palloilukulttuuria. (Koikkalainen & Rajala 

2018.) Maanlaajuisesti kävelyfutista on hankkeen myötä tällä hetkellä kokeillut jo vajaa 

1200 ihmistä ja pelien myötä Suomeen on perustettu 19 kävelyfutisjoukkuetta, joiden 

riveissä pelaa tai on pelannut 348 henkilöä. Joukkueita on mm. Alvi ry, Auroran sairaa-

la, FC Klubitalo, HUS/psykiatria&Edistia, Itä-Uudenmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys, 

Kalasataman psykiatriset palvelut, Lilinkotisäätiö, Mielen Pallo, Mielenterveyden tuki ry, 

Niemenkotisäätiö, Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys, Porin Hyvis ry, Sovatek-

säätiö, ja Verso. (Kävelyfutis 2019.) 

Toimintana kävelyfutiksessa on paljon samankaltaisuutta tavalliseen jalkapalloon ver-

rattuna: Sitä pelataan kahtena joukkueena jalkapallon pelaamiseen soveltuvalla kentäl-

lä ja pelivälineenä on jalkapallo. Pelin aikana joukkueet yrittävät tehdä toistensa maaliin 

maaleja ja yleensä toimintaan liittyy kilpailullisuus, sillä tavoitteena on tehdä enemmän 

maaleja kuin vastustaja ja voittaa peli joukkueena. Tuomari huolehtii sääntöjen noudat-

tamisesta pelin aikana. Sääntöeroavaisuuksia tavalliseen jalkapalloon on jonkin verran 

ja niistä suurimpina on, että kävelyfutista pelatessa kävellään juoksemisen sijaan, fyy-

siset kontaktit on minimoitu ja päällä pallon pelaaminen on kielletty. (Kävelyfutis 2019.)  

Kävelemällä pelatessa ei synny nopeita liikkeitä eikä äkkinäisiä suunnanmuutoksia, 

myös kontaktipelin vähäisyys minimoivat loukkaantumisen riskiä. Käveleminen juoksun 

sijaan, rauhallisempi tempo ja kontaktien vähyys mahdollistavat myös osallistumisen 

joistakin fyysisistä vammoista ja toimintakyvyn rajoitteista huolimatta. Kävelyfutiksessa 

vaihtoon saa mennä omien voimavarojen mukaan koska tahansa, joten kävelyfutiksen 

pelaamisen edellytyksenä voidaan ajatella olevan se, että henkilö pystyy kävelemään 

edes joitakin minuutteja kerrallaan ja potkaisemaan palloa. Pelaamista helpottavat 

muiden joukkuepelien tapaan myös pelaajan yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot.  

Doris Piercen (2003) Toiminnan terapeuttisen voiman mallin mukaan tarkasteltuna kä-

velyfutis sisältää erityisesti mielihyvän ja tuotteliaisuuden kokemuksia ja sen avulla 

voidaan kehittää niin fyysisiä kuin psyykkisiä taitoja että prosessi- ja vuorovaikutustaito-

ja. 
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4 Toimintaan sitoutuminen 

Teoriaohjaavassa opinnäytetyössä tutkimuskysymykseen vastaamiseen on oltava ole-

massa tarpeeksi teoriatietoa, koska teoriaohjaavaa opinnäytetyötä tehdessä ei voida 

olettaa syntyvän uutta teoriaa (Hirsjärvi ym. 2000: 72). Niin ikään, jotta tutkimuskysy-

mykseen pystyttiin vastaamaan, oli ymmärrettävä toimintaa sekä toimintaan sitoutumi-

sen ilmiötä mahdollisimman laajasti ja syvällisesti. Teoriatiedon tarkoituksena on selvit-

tää lukijalle, mistä toimintaan sitoutuminen muodostuu, miten sen voi havaita sekä mi-

kä merkitys sillä on kuntoutumisen edistymiselle. Lisäksi tässä luvussa kerrotaan me-

netelmiä, joilla toimintaan sitoutumista voidaan tukea. 

Toiminnan sanotaan tuovan ihmisen elämälle merkityksen ja sen avulla ihmisen on 

mahdollista kokea yhteys itseensä, muihin ihmisiin ja ympäristöön sekä yhdistyä men-

neisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden kanssa. Toimintaterapian perusoletuksen 

mukaan toiminta on ihmisen perustarve ja ihminen sitoutuu toimintaan, jos toimintaan 

liittyy jokin elementti, joka vastaa henkilön tarpeita. Toiminnalla uskotaan olevan myös 

terapeuttisia vaikutuksia. (Towsend – Polatajko 2013: 20-21; Leavers – Hautamäki 

1997: 3-5.)  

Motivaatio toimia kumpuaa henkilön arvoista, mielenkiinnon kohteista, valinnoista ja 

tunteesta, että joku asia on tekemisen arvoista, ja että siitä on hyötyä perheelle tai yh-

teisölle. Siten tietyllä toiminnalla on tietylle henkilölle yksilöllinen merkitys ja tärkeä rooli 

sekä henkilön yhteisöön kuulumisessa että oman paikan löytämisessä omassa kulttuu-

rissa. Toiminnan avulla henkilö luo sisällön ja rytmin päiväänsä ja sitoutuneella toimin-

nalla henkilö luo tapoja, rutiineja ja struktuuria elämäänsä. (Towsend – Polatajko 2013: 

21; Pierce 2003: 10-11; Taylor 2017:136.) Toimintaan sitoutumisen voikin havaita siitä, 

että henkilön toiminta johtaa säännölliseen osallistumiseen sekä toimimiseen yhteisös-

sä, joka jakaa saman kiinnostuksen tiettyyn toimintaan. (Taylor 2017:136.) Toimintaan 

sitoutumisen voi tunnistaa myös henkilön keskittymisestä, sinnikkyydestä ja toimintaan 

lumoutumisesta, syvästä tyytyväisyyden tunteesta, voimakkaasta energian tunteesta, 

ajantajun katoamisesta sekä tunteesta toimijan ja toiminnan erottamattomuudesta. Si-

toutumiselle on ominaista myös kokemuksen intensiteetti sekä sensorisella että kogni-

tiivisella tasolla, jolloin henkilö on äärimmäisen valpas, herkkä, avoin ja vastaanottavai-

nen (itselleen merkittäville) ärsykkeille. Kun toimintaan sitoutuminen on äärimmäistä, 

voidaan puhua optimaalisen kokemuksen tilasta eli flow’sta. (Leavers – Hautamä-

ki1997: 3-5.)  
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Henkilö voi olla sitoutunut moneen erilaiseen toimintaan samanaikaisesti ja toisaalta 

toimia kerralla vain yhden niistä mukaan tai olla toimimatta ollenkaan (Towsend – Pola-

tajko 2013: 24). Toiminta voi myös sisältää useita toiminnan muotoja, jotka ovat yh-

denmukaisia tai muodostavat toisiinsa liittyvän kokonaisuuden (Taylor 2017: 136). 

Toiminta, johon henkilö on sitoutunut, voi parhaimmillaan antaa arjen rutiinien lisäksi 

tunteen tarkoituksesta, identiteetistä, saavutuksista ja arvosta sekä kehittää henkilön 

taitoja, validoida, lisätä keskittymiskykyä sekä kehittää selviytymistaitoja. Henkilö voi 

olla sitoutunut myös toimintaan, joka ei edistä hänen terveyttään tai hyvinvointiaan ja 

jolla ei ole terapeuttista vaikutusta, vaikka toiminta olisikin henkilölle merkityksellistä ja 

toisi päivään sisältöä ja struktuuria. Toiminta voi olla jopa vahingollista joko itse henki-

lölle tai häntä ympäröivälle yhteisölle tai yhteiskunnalle. Tällaista toimintaa voi olla 

esim. itsetuhoisuus, vandalismi, rikollisuus, päihteiden käyttö. Haitalliseen toimintaan 

sitoutuminen on yleistä. (Towsend – Polatajko 2013: 22.)  

4.1  Mielenterveyskuntoutujan liikuntaan sitoutuminen  

Mielenterveyskuntoutujan liikunnan harrastamiseen sitoutumista edistää henkilön 

psyykkinen tasapaino, vastuuntunto, sosiaalisuus, uskomus hallintaan, omiin taitoihin 

ja omaan kuntoon, ajallinen panostus liikuntaan, koulutus ja sosiaalinen asema, moni-

puoliseksi, vapaaehtoiseksi ja innostavaksi koettu liikunta. (Ojanen 2001: 105, 204-

205.) Kuitenkin tutkimusten mukaan mielenterveyskuntoutujat ovat usein melko passii-

visia, huonokuntoisia ja liikunnallisissa taidoissa heikkoja ja heille sopivien liikuntamuo-

tojen kehittäminen voi olla haastavaa. Liikkuessa myönteisten ja kielteisten kokemus-

ten olisi oltava tasapainossa, koska on todennäköistä, että toimintaan ei sitouduta, jos 

kokemus toiminnasta painottuu jatkuvasti kielteiseksi. (Ojanen 2001: 205.)  

Erityisen vetoava liikuntamuoto mielenterveyskuntoutujille näyttäisi olevan elämyslii-

kunta esim. retkeily, sekä sosiaalinen liikunta, joissa tehdään yhdessä mukavia asioita. 

Tosin osalle mielenterveyskuntoutujista tällaiset sosiaaliset tilanteet voivat olla ahdista-

via esimerkiksi siksi, että omat taidot tuntuvat riittämättömiltä tai muiden joukossa ole-

minen ahdistaa. Jos henkilö pystyy esimerkiksi tuettuna ahdistuksesta huolimatta osal-

listumaan, ahdistus yleensä helpottaa. Onkin tavanomaista, että mielenterveyskuntou-

tujille suunnatussa liikunnassa ohjaajiin kohdistuu toiveita tuen ja keskustelujen muo-

dossa. Sosiaalinen tuki vaikuttaa merkittävästi mielenterveyskuntoutujan liikunnan 

aloittamiseen ja siihen sitoutumiseen. (Ojanen 2001: 105, 203.)   
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Tavoitteellinen liikunta sopii mielenterveyskuntoutujille silloin, kun tavoitteet on mitoitet-

tu sopivasti. Ensimmäinen tavoite voi olla osallistuminen, mutta myös muunlaisia tavoit-

teita voidaan asettaa, jos ne tuntuvat osallistujista mielekkäiltä. Pelin voittamiseen liitty-

vät tavoitteet sopivat usein mielenterveyskuntoutujille paremmin kuin esimerkiksi pai-

nonhallintaan liittyvät tavoitteet. (Ojanen 2001: 203.)  

Mielenterveyskuntoutujien liikuntaan osallistumista ja siihen sitoutumista voi heikentä-

viä tekijöitä on useita: Myönteisten odotusten vähyys ja liikunnan aloittamiseen liittyvät 

epämiellyttävät tuntemukset, opittu avuttomuus, erilaiset psyykkiset oireet (mm. ahdis-

tuneisuus, mielialan vaihtelut, masennus, psykoottiset oireet), lääkkeiden sivuvaikutuk-

set (mm. vapina, painon nousu, ihon ärtyvyys) huono kunto, heikot liikuntataidot, ai-

neellinen niukkuus, sosiaalisten tilanteiden ahdistavuus, epäonnistumisen pelko ja kor-

kea aloituskynnys. Myös liikuntamahdollisuuksien vähyys, osallistumisen hankaluus 

sekä kalleus vähentävät mielenterveyskuntoutujien halukkuutta osallistua liikuntaan, 

joka näkyy esimerkiksi siten, että yleisestä liikuntatarjonnasta mielenterveyskuntoutujat 

eivät yleensä käytä muun väestön lailla yksityisiä liikuntapalveluja, fysioterapiaa tai 

työpaikkaliikuntaa, eivätkä liiku omaehtoisesti tai harrasta hyötyliikuntaa. Heille on tyy-

pillisempää osallistua hoito- ja kuntoutusyksiköiden järjestämään liikuntaan tai mielen-

terveys- ja potilasyhdistysten tai muiden vastaavien järjestöjen organisoimaan liikun-

taan. (Ojanen 2001: 105, 198, 206-210.)  

Mielenterveyskuntoutujille sopii myös ns. filosofinen liikunta, jolla pyritään esimerkiksi 

kehonkuvan realisointiin (Ojanen ym. 2001: 203). Tällainen liikunta motivoi yleensä 

parantuneen kehontuntemuksen ja rentouden kokemusten takia. Joskus mielenterve-

yskuntoutujat eivät koe omaa kehoaan turvalliseksi ja silloin kaikki oman kehon liikut-

tamiseen ja siihen tutustumiseen liittyvät harjoitukset voidaan kokea liian haastaviksi 

eikä liikuntaharrastukseen pystytä sitoutumaan. (Ojanen 2001: 203, 207; Van der kolk 

2014: 329-330.) Traumojen vaikutusten huomioon ottaminen mielenterveyskuntoutujan 

liikuntaa sitoutumisesta puhuttaessa onkin perusteltua, koska mielenterveyssairauksis-

ta osa on suoraan yhteydessä traumoihin. Traumatisoituneiden merkittävin haaste on 

tuntea olonsa rennoksi ja turvalliseksi omassa kehossaan. Traumatisoituneella virheel-

lisesti toimiva hälytysjärjestelmä saattaa aiheuttaa myös sen, että liikunnan ohessa 

esim. lempeä kosketus tai muu asia tulkitaan hyökkäykseksi. Hyökkäykseen traumati-

soitunut voi reagoida esim. taistelemalla (mm. viha, itsetuhoisuus, kontrollointi), pa-

kenemalla (etäisyyden ottaminen, sitoutumattomuus, addiktiot) tai jähmettymällä (jäh-

mettyminen, arkuus, paniikkikohtaus). (Van der kolk 2014: 330; Disso Ry 2018).  
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Psykiatrian erikoislääkäri ja tietokirjailija Juhani Mattila (2017) ottaa traumojen kehollis-

ten oireiden lisäksi kantaa nöyryytyksiin liittyvien traumojen vaikutukseen esimerkiksi 

niin ikään futikseen liittyvissä kilpailutilanteissa. Traumojen muistot voivat elää ihmises-

sä niin vahvoina, että hän voi kokea ne uudelleen, jos häneen suhtaudutaan torjuvasti. 

Tällaisia tilanteita syntyy kilpailutilanteissa helposti ja ihminen voi kokea myös oman 

häviämisen tai epäonnistumisen tuottaman pettymyksen nöyryytyksenä. Nöyryytyksen 

ja torjunnan kokemusten pelossa ihminen saattaa välttää kilpailua tai kilpailemista. 

Turvallisessa ympäristössä, kun henkilön itsetunto ei ole vaarassa sama ihminen voi 

taas kokea kilpailuvietin tuoman positiivisen energian ja voimaantumista. (Mattila 2017: 

171). Mielenterveyskuntoutujan keho ja mieli saattaa olla myös ns. turrutetussa tilassa, 

joka saattaa tehdä elämästä siedettävää, mutta latistaa elämää ja aistimuksia ja altis-

taa erilaisille riippuvuuksille sekä vaikeuttaa liikuntaan osallistumista ja siihen sitoutu-

mista (Van der kolk 2014: 324, 331; Lindfors – Waldekranz-Piselli – Ikonen 2018: 184).  

Kukunori ry:n hankkeen myötä kävelyfutis on otettu hoitomuotona osaksi mielenterve-

ys- ja päihdekuntoutusta mm. psykiatrisilla poliklinikoilla (Kävelyfutis 2017). Kuntoutuja 

tuleekin nähdä aktiivisena hoitoonsa osallistujana, eikä vain passiivisena vastaanotta-

jana. Yleensä vastuunotto omasta hoidosta vaatii sen, että kuntoutuja pystyy hyväksy-

mään sairautensa sekä hänelle kuuluvan hoidon. Moni hyötyy itsenäisyyden ja oma-

toimisuuden yksilöllisestä tukemisesta sekä myönteisestä, kannustavasta, kunnioitta-

vasta ja realistisesta asenteesta. Mielenterveyskuntoutujan hoitoon sitoutuminen kas-

vaa, kun asiakas ottaa vastuuta omasta hoidostaan ja osallistuu siihen mahdollisuuksi-

en mukaan aktiivisesti (Kyngäs 2009: 161-172).  

Terveydenhuoltohenkilöstöltä vaaditaan monipuolista tietoa, taitoa sekä johdonmukai-

suutta ja uskoa, jotta kuntoutujan hoitomuotoon kuten kävelyfutikseen sitoutumista jak-

setaan tukea. Myös hoidon suunnitteluun, neuvontaan ja ohjaukseen vaaditaan aikaa 

sekä avoimuutta käyttää toiminnallisia menetelmiä kuten kävelyfutista osana kuntoutta-

vaa hoitoa. Joidenkin asiakkaiden kanssa erityisesti toiminnallisuus ja asioiden tekemi-

nen yhdessä tukeekin hoitoa ja potilaan sitoutumista siihen. (Kyngäs 2009: 161-172.) 

Myös mm. Minna Laitila tuo väitöskirjassaan asiakkaan osallisuus mielenterveys- ja 

päihdetyössä (2010) esille, että mielenterveys- ja päihdekuntoutuksessa tarvitaan eri-

laisia osallisuuden muotoja, jotta kaikilla asiakkailla olisi mahdollisuus olla osallisina. 
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4.2 Toimintaan sitoutuminen: Inhimillisen toiminnan malli (MOHO) 

Toimintaan sitoutumista käsittelevistä toimintaterapian malleista opinnäytetyön aihee-

seen sopi parhaiten inhimillisen toiminnan malli (MOHO, The Model of Human Occupa-

tion). Mallin käsitteitä käytettiin opinnäytetyön suunnittelu-, aineistonkeruu- sekä ana-

lyysivaiheessa, jonka lisäksi tulokset ja johtopäätökset raportoitiin sekä pohdittiin aihet-

ta samoja käsitteitä käyttäen. Inhimillisen toiminnan malli selittää sitä, miten ihmiset 

sopeutuvat toimintakyvyn alentumiin ja löytävät uudelleen tyydyttävän ja merkitykselli-

sen tavan elää elämäänsä. Mallin on luonut ja kehittänyt alun perin Gary Kielhofner 

(1949-2010), jonka jälkeen mallia on kehitetty edelleen sekä tutkittu laajasti. (Taylor 

2017: 7.)  

“Toimintaterapiassa	kaikki	muutos	kuntoutujassa	tapahtuu	toimintaan	si-
toutumisen	kautta”	Kielhofner,	Gary	 

Mallin avulla oli mahdollista tarkastella laajasti tekijöitä, jotka vaikuttavat henkilön käve-

lyfutikseen sitoutumiseen. Kävelyfutikseen sitoutumista tarkastellaan mallin avulla sen 

mukaan, mikä kävelyfutiksessa vetoaa ja motivoi henkilöä, ja miten kävelyfutis liittyy 

henkilön päivittäisiin tapoihin tietyissä sosiaalisessa ja fyysisessä ympäristössä sekä 

miten erilaiset toimintakyvyn vajaukset vaikuttavat siihen sitoutumiseen. Inhimillisen 

toiminnan mallin käyttöä puoltaa lisäksi se, että se on tällä hetkellä käytetyin toimintate-

rapian malleista. (Taylor 2017: 4-7) 

 
          Kuvio 1: Inhimillisen toiminnan malli ja tahdon prosessi (Mukaillen Taylor 2017).  
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Henkilö 

Inhimillisen toiminnan mallin mukaan toimintaa tarkastellaan ottamalla huomioon henki-

lön tahto, tottumukset, suorituskyky sekä kokemukset kehosta (eletty keho) (Taylor 

2017: 11-12).   

Tahto (volition) ja tahdon prosessi (volitional processes) selittävät inhimillisen toi-

minnan mallin mukaan sitä, miten henkilö motivoituu toimintaan. Mallin mukaan tahto 

koostuu kolmesta toisiinsa vaikuttavasta osa-alueesta: Henkilökohtaisesta vaikuttami-

sesta, arvoista ja mielenkiinnon kohteista. Mallin mukaan tahto on myös elävä proses-

si, jossa henkilön tahto muodostuu hänen kokemuksistaan, tulkinnoistaan, ennakoin-

nistaan sekä päivittäisistä valinnoistaan. Prosessi elää koko ajan, sillä henkilön uudet 

päivittäiset valinnat synnyttävät uusia kokemuksia, tulkintoja ja odotuksia, jotka taas 

vaikuttavat henkilön uusiin päivittäisiin valintoihin. Tahdon prosessi elää myös henkilön 

kehittyessä, ikääntyessä tai kohdatessa uuden ympäristön tai tilanteen. (Taylor 2017: 

13-14.)  

Henkilökohtainen vaikuttaminen (Personal causation) viittaa henkilön tietoon omista 

kyvyistä sekä tunteeseen oman toiminnan tehokkuudesta. Henkilön käsitys omista ky-

vyistä sisältää hänen käsityksensä siitä, voiko tämä tehdä asioita, jotka itselle ovat 

merkityksellisiä. Joskus kielteinen käsitys omista kyvyistä voi rajoittaa toimintaa enem-

män kuin itse toimintakyvyn haaste edellyttäisi. Henkilön tunne oman toiminnan tehok-

kuudesta sisältää hänen käsityksen siitä, miten hän suoriutuu tehtävistään ja saavut-

taako toivomansa tulokset. (Taylor 2017: 42-45.)  

Arvot (Values) koostuvat niistä asioista, jotka koetaan itselle tärkeiksi ja mielekkäiksi. 

Arvot pohjautuvat usein kulttuuriin ja sisältävät myös ymmärryksemme oikeasta ja vää-

rästä. Arvot vaikuttavat yleensä siihen, miten toimimme ja millaisia tavoitteita meillä on. 

Toimiessamme omia arvojamme vastaan kohtaamme epäonnistumisen, häpeän, riit-

tämättömyyden tai syyllisyyden tunteita. Toimintakykyyn vaikuttavat mielenterveyden 

haasteet voivat vaikeuttaa henkilön kykyä tunnistaa ja löytää itselleen merkityksellisiä 

toimintoja, sillä kaikki mikä vaikuttaa henkilön toimintakykyyn vaikuttaa siten myös sii-

hen, kykeneekö henkilö edelleen toimimaan omien tai kulttuurin asettamien arvojen 

mukaan. Siten henkilö saattaakin tarvita tukea arvojensa uudelleen määrittelyyn, sillä 

ilman arvojen mukaan asetettuja tavoitteita henkilö voi kadottaa tunteen elämän arvos-
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ta ja tarkoituksesta. (Taylor 2017: 46-48.) Omien arvojen mukaiseen toimintaan osallis-

tuminen on yhteydessä henkilön kokeman hyvinvoinnin kanssa (Pierce 2003: 47).  

Mielenkiinnon kohteet (Interests) ovat asioita, jotka henkilö kokee miellyttäviksi tai jotka 

hän asettaa etusijalle. Mielenkiinnonkohteet syntyvät ja kehittyvät tahdon prosessin 

kautta ja henkilöllä onkin yleensä taipumus nauttia tietyn tyyppisestä toiminnasta esi-

merkiksi urheilusta. Mielenterveyden haasteet voivat aiheuttaa epäonnistumisen koke-

muksia toiminnoissa, joista ennen on saatu mielihyvää ja tästä syystä mielenterveys-

kuntoutuja saattaa lakata tekemästä asioita, joista on ollut aikaisemmin kiinnostunut ja 

saanut mielihyvää. (Taylor 2017: 48-51.) Tuottavasta toiminnasta nauttivalle henkilölle 

toiminnasta syntyvä tuotos on erittäin tärkeä ja heillä on myös muita suurempi mahdol-

lisuus tylsistyä toiminnassa, joka ei tarjoa tarpeeksi haastetta (Pierce 2003: 121).  

Tottumuksesta (habituation) puhutaan, kun teemme säännöllisesti saman asian sa-

massa ympäristössä, ja kun alun perin tietoista huomiota vaatineesta toiminnasta kehit-

tyy automaattista eli siitä kehittyy tapa (habit). On todennäköisempää, että toiminnasta 

muodostuu tapa, jos henkilön toiminnan taustalla on vahva tahto toimia. Tavat voivat 

vaikuttaa hyvinvointiimme eri tavoin ja joskus tapa voi olla sellainen, jonka mieluummin 

haluaisimme unohtaa. Tietyt tavat ja rutiinit luovat samalla identiteettiämme. (Taylor 

2017: 15-17, 63.) Tottumuksesta puhutaan, kun henkilö suorittaa päivittäisiä tehtäviä, 

jotka ovat muodostuneet tavoiksi ja/tai rutiineiksi. Tottumus auttaa meitä vastaamaan 

arjessa esiintyviin tehtäviin, jotka tapahtuvat meille tutuissa tilanteissa, ympäristössä ja 

kulttuurissa. Tottumukseen kuuluvat myös sisäistetyt roolit (internalized roles) eli toi-

mintatavat, jotka perustuvat siihen, millaisen sosiaalisen statuksen tai identiteetin 

olemme omaksuneet. (Taylor 2017: 15-17.)  

Suorituskyky (performance capacity) muodostuu henkilön objektiivisista fyysisistä, 

kognitiivisista sekä psyykkisistä kyvyistä. MOHO:n avulla suorituskykyä tarkastellaan 

lisäksi erityisesti henkilön omasta subjektiivisesta kokemuksesta käsin ja siitä, millainen 

merkitys suorituskyvyllä on henkilön toimintaan (Taylor 2017: 26). 

Eletty keho (lived body) käsitteellä tarkoitetaan kehon ja mielen jakamatonta yhteyttä 

sekä henkilön yksilöllistä tapaa kokea toiminta oman kehonsa kautta. (Taylor 2017: 

76). 

 



14 

 

Ympäristö 

Inhimillisen toiminnan mallin mukaan toiminta saa merkityksensä ympäristössä, eikä 

ihmisen toimintaa ja toimintaan sitoutumista voida ymmärtää ilman ympäristön huomi-

oonottamista. Mallin mukaan ympäristö vaikuttaa henkilön motivaatioon, tapoihin, ja 

toimintaan. Ympäristöllä tässä yhteydessä tarkoitetaan fyysistä-, sosiaalista, toimin-

nallista-, taloudellista- poliittista- tai kulttuurista ympäristöä (environment) ja nii-

den yhteisvaikutusta. (Taylor 2017: 11-12, 93-95.) Ympäristö käsittää tilan, jossa henki-

lö toimii, työkalut, joita hän käyttää, ihmiset, joiden kanssa hän on vuorovaikutuksessa 

sekä mahdollisuudet ja merkitykset. Ympäristön vaikutus on yleensä se kriittinen tekijä, 

jolla voi olla joko toimintakykyä ja toimintaan sitoutumista tukeva tai sitä estävä vaiku-

tus. (Taylor 2017: 19-20.)  

Toiminta 

Inhimillisen toiminnan mallissa toimintaa selitetään kolmella tasolla; toiminnallinen osal-

listuminen, toiminnallinen suoriutuminen ja toiminnalliset taidot. Toiminnallinen osal-

listuminen (occupational participation) muodostuu edellä mainituista tahdon, tottu-

muksen, suorituskyvyn ja ympäristön vaikutuksista. Toiminnallinen suoriutuminen 

(occupational performance) tarkoittaa erillisen toiminnan suorittamista ja se voi käsit-

tää sarjan vaiheita, jotka johtavat yhtenäiseen kokonaisuuteen tai haluttuun toimintaan. 

Henkilön toiminnallinen suoriutuminen muodostuu henkilön toiminnallisista taidoista 

(skills), joka käsittää motoriset taidot, prosessitaidot sekä viestintä- ja vuorovaikutus-

taidot. Motorisiin taitoihin sisältyy se, kuinka henkilö liikuttaa itseään tietyssä tilassa. 

Prosessitaitoihin sisältyy taito ohjata omaa toimintaa loogisina jatkumoina, käyttää 

asianmukaisesti tarvittavia välineitä ja materiaaleja sekä mukauttaa toimintaa mahdol-

listen vastoinkäymisten sattuessa. Viestintä- ja vuorovaikutustaidot koostuvat taidosta 

tuoda omat tarpeet ja aikomukset esille sekä ilmaista itseään tavalla, joka mahdollistaa 

osallistumisen ja sosiaalisen toiminnan muiden kanssa. (Taylor 2017: 107-109.) 

Toiminnallinen identiteetti (occupational identity) muodostuu toiminnallisen osallis-

tumisen ja tahdon prosessin kautta ja sen muodostumiseen vaikuttaa kehittyvä tietoi-

suus omista kyvyistä ja mielenkiinnon kohteista. Toiminnallinen identiteetti auttaa hen-

kilöä rakentamaan omiin arvoihin perustuvan vision siitä, mitä hän haluaa elämältään. 

Se sisältää henkilön käsityksen omasta suorituskyvystä, toiminnan tehokkuudesta, 

rooleista ja ihmissuhteista, rutiineista, henkilökohtaisista tavoitteista ja päätöksistä liit-
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tyen tulevaisuuteen ja tähän hetkeen. Se sisältää niin ikään ymmärryksen siitä, mitä 

tämä pitää itse tärkeänä, minkä vuoksi on valmis näkemään vaivaa sekä asiat, jotka 

henkilö kokee velvollisuuksikseen. Lisäksi toiminnallinen identiteetti sisältää henkilön 

käsityksen siitä, millaisessa ympäristössä hän elää, millaista tukea ympäristö tarjoaa ja 

millaisia odotuksia sillä on. (Taylor 2017: 117.)  

Toiminnallinen pätevyys (occupational competence) rakentuu pätevyydestä suoriu-

tua elämän välttämättömistä velvollisuuksista, rooliodotuksista sekä henkilökohtaisesta 

arvojen mukaisesta toiminnasta. Toiminnallinen pätevyys tarkoittaa sitä, kuinka hyvin 

henkilö pystyy osallistumaan toiminnallisen identiteettinsä mukaiseen toimintaan, jossa 

hän kokee hallinnan sekä täyttymyksen tunteita sekä elää itselleen merkityksellistä 

elämää. (Taylor 2017: 117-118.)  

Toiminnallinen mukautuminen (occupational adaptation) syntyy ajan kuluessa, kun 

henkilö osallistuu elämän toimintoihin, hänelle muodostuu myönteinen toiminnallinen 

identiteetti ja hän saavuttaa riittävän toiminnallisen pätevyyden tunteen (Taylor 2017: 

118-119). Toiminnallisen mukautumisen prosessin avulla henkilö vahvistaa omaa toi-

minnallista identiteettiään ja -pätevyyttään sekä tahtoa ja motivaatiota. Prosessi alkaa 

tutkimisen tasolta, jolloin henkilö kokeilee uusia toiminnan muotoja ja oppii kyvyistään 

ja mieltymyksistään ja arvoistaan. Toimintaan sitoutumista edistävät ja heikentävät 

tekijät ovat tällä tasolla merkittävässä roolissa. Ympäristön pitää madaltaa kynnystä ja 

houkutella toimintaan osallistumiseen, olla vuorovaikutuksessa henkilön kanssa ja an-

taa palautetta. Lisäksi ympäristön pitää olla turvallinen, eikä se saa vaatia henkilöltä 

liikaa, koska henkilö on usein vielä epävarma omasta pätevyydestään tai haluistaan. 

Ympäristön yrityksistä huolimatta henkilön oma halu muutokseen on oleellinen, sillä 

yleensä halu muutokseen syntyy, kun henkilö on ensin käynyt läpi toimintakyvyn hei-

kentymiseen liittyvät tunteensa kuten surun, vihan, turhautumisen ja pelot ja hyväksy-

nyt uuden tilanteen. (Parkinson 2014: 11; Taylor 2017: 146; De Las Heras – Geist –

Kielhofner – Li 2016: 26-27)  

Prosessin toisella eli pätevyyden tasolla, henkilön uudet toimintatavat vakiintuvat osal-

listumisen ja vahvistuneen pätevyyden tunteen kautta uusiksi tavoiksi. Tälle tasolle 

tyypillistä on haasteiden kohtaaminen ja vastuunottaminen omasta toiminnasta sekä 

kasvava tunne hallinnasta. Tällä tasolla henkilö tarvitsee usein edelleen ammattilaisen 

tukea uusien taitojen oppimisessa sekä neuvontaa ja reflektointia. Tällä tasolla ympä-

ristön pitää sallia se, että henkilö vasta vahvistaa omia kykyjään ja toimintaansa ja että 
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hänen toimintakykynsä voi vaihdella. Kolmannella saavutusten tasolla henkilö on saa-

vuttanut taidoissaan ja pätevyyden tunteessaan tason, jolla tuntee selviytyvänsä vaike-

uksista, hallitsee toiminnan sekä etsii uusia haasteita. Tässä vaiheessa henkilö ei enää 

yleensä tarvitse niin paljoa tukea ammattilaiselta vaan harjoittelee itsenäisyyttä. (Par-

kinson 2014: 11; Taylor 2017: 147; De Las Heras ym. 2016: 26-27.)  

Prosessin eteneminen ja tahdon kehittyminen tasolta toiselle on yksilöllistä, eikä se 

tapahdu lineaarisesti. Henkilöllä on myös yleensä monta samanaikaista prosessia 

käynnissä, kukin eri vaiheessa. (Taylor 2017: 146-147.) Tässä opinnäytetyössä toimin-

nallisen mukautumisen prosessin avulla voidaan ymmärtää paremmin sitä, sisältääkö 

kävelyfutis kerätyn aineiston perusteella niitä elementtejä, joiden avulla kuntoutujan 

tahto ja motivaatio voi herätä ja kasvaa kohti toimintaan sitoutumista.  

4.3 Toimintaan sitoutuminen: Motivaatioteoriat  

Eri motivaatioteorioilla on pyritty löytämään syitä ihmisen käyttäytymiselle ja toiminnal-

le. Eräs keskeisimmistä teorioista on Maslowin tarvehierarkiateoria. Tarvehierarkiateo-

rioiden pohjalta on sittemmin syntynyt lukuisia moderneja motivaatioteorioita. Motivaa-

tio ja tahto nähdään motivaatiotutkimuksissa keskeisinä tekijöinä toimintaan sitoutumi-

sessa. (Ruohotie 1998: 34.) Motivaatioteorioissa erotellaan käsitteinä sisäinen ja ulkoi-

nen motivaatio, joista toimintaan sitoutumisen kannalta sisäinen motivaatio on pidem-

piaikaista ja johtaa pysyvämpään toimintaan ja liittyy siten keskeisemmin toimintaan 

sitoutumiseen (Ruohotie 1998: 38). Tämän vuoksi erityisesti sisäistä motivaatiota käsit-

televä teorianäkökulma oli oleellista huomioida opinnäytetyössä. 

4.3.1 Motivaation keskeisiä käsitteitä 

Motivaatio on psyykkinen tila; millä aktiivisuudella, vireydellä ja ahkeruudella yksilö 

tietyssä tilanteessa toimii saavuttaakseen tavoitteensa. Fysiologiselta pohjalta motivaa-

tio syntyy säätelyjärjestelmien tuloksena, kun keho pyrkii ylläpitämään tasapainotilaan-

sa (keskeisiä esim. nälkä, väsymys). Motivaatiota voidaan pitää selityksenä sille, miksi 

ihmiset kiinnostuvat tietystä toiminnasta ja jättävät toista tekemättä. (Ruohotie 1998: 

36-37.) Motivaatioon vaikuttavan tavoitteen taustalla voi olla esimerkiksi nautinnon 

saaminen, itsevarmuuden, onnistumisen sekä vaikuttamisen tunne, persoonallinen 

kasvu, itsetunnon lisääntyminen, vuorovaikutus ja muista ihmisistä huolehtiminen sekä 

negatiivisten tunteiden välittäminen. Motivaatioon vaikuttavat kognitiiviset tekijät; ihmi-
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nen pyrkii toimintaan, joka on hänelle tarkoituksenomaista ja tavoitteellista. (Ruohotie 

1998: 38.) 

Ulkoisessa motivaatiossa tekeminen nähdään suorituksena, jonka ihminen tekee 

siihen liittyvien ulkoisten palkintojen esim. rahan vuoksi. Sisäinen motivaatio itses-

sään tuottaa ihmiselle sisäisiä hyvityksiä ja ihminen on innokas ja valmis tekemään sitä 

huolimatta siitä, ettei asiaan liity palkintoja tai rangaistuksia. Motiivit ovat tiettyyn asi-

aan suuntautuva tarve, joka ei saa ihmistä yksistään toimimaan, mutta se on toiminnan 

sisäinen ehto. Motiiveja voi olla useita ja ne voivat olla toisiaan tukevia, ristiriitaisia tai 

keskenään kilpailevia. Motiivit voivat kehittyä ja muuttua toiminnan aikana. Ne eivät ole 

siis pelkästään toiminnan aloittamisen syy. (Ryan – Deci 2000; Ruohotie 1998: 36-38.) 

4.3.2 Itseohjautuvuusteoria (SDT)  

Opinnäytetyöhön valittiin toimintaan sitoutumisen kannalta keskeistä sisäistä motivaa-

tiota selittävä Ryan & Deci:n (2017) itseohjautuvuusteoria (Self-Determination Theory). 

Sen mukaan ihminen nähdään itseään ohjaavana toiminnallisena olentona, joka ha-

keutuu aktiivisesti tekemään itseään innostavia ja merkityksellisiä asioita. Sen mukaan 

ulkoisiin ärsykkeisiin ja ympäristötekijöihin perustuva ulkoinen motivaatio (extrinsic) ei 

ole kestävää vaan lähtökohta sisäiselle motivaatiolle (intrinsic), jota ihminen pitää arvo-

jensa mukaisena ja itselleen oikeana toimintana. (Ryan – Deci 2000.)  

Ryan & Deci:n itseohjautuvuusteorian mukaan motivaation syntymisessä keskeisiä 

ovat kolme psykologista perustarvetta: Vapaaehtoisuus (autonomy), kyvykkyys 

(competence) ja yhteisöllisyys (relatedness). Heidän mukaansa näiden kolmen pe-

rustarpeen täyttyminen vaikuttaa toteutuessaan merkittävästi koettuun hyvinvointiin ja 

onnellisuuteen. (Ryan – Deci 2017: 10.) Myöhemmin teoriaan on lisätty myös neljäs 

perustarve hyväntekeminen (benevolence) (Martela – Ryan 2015). Käytimme itseoh-

jautuvuuden käsitteitä inhimillisen toiminnan mallin käsitteitä täydentävinä opinnäyte-

työn suunnittelu-, aineistonkeruu- sekä analyysivaiheissa.  

Vapaaehtoisuudella tarkoitetaan ihmisen kokemusta siitä, että hän on itse vapaa 

päättämään tekemisistään ja tekemään valintoja. Tiukasti kontrolloidun voidaan ajatella 

olevan sen vastakohta. Vapaaehtoisuuden tarpeen täyttyessä motivaatio toimintaan 

lähtee yksilön sisältä, hän nauttii tekemisestä itsestään ja kokee arvostavansa pää-

määriä, joita tekeminen edistää. (Ryan – Deci 2017: 10-11.) Vapaaehtoisuuden tunnet-
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ta voidaan vahvistaa ulkoapäin esimerkiksi sopimalla päämääriä, joihin henkilöt ovat 

omasta halustaan valmiita sitoutumaan ja inspiroimalla heitä matkalla tavoitteeseen. 

Henkilöä on tärkeää kuulla ja mahdollisesti auttaa häntä tunnistamaan asioita, jotka 

häntä kiinnostavat ja sitten kytkeä nämä asiat osaksi tavoitteita. Tärkeää on myös, että 

henkilöllä on mahdollisuus kertoa, kuinka haluaa asioidensa tapahtuvan ja tehtävän. 

Jos vapaaehtoisuuden perustarve ei toteudu ja henkilö joutuu toimimaan tavalla, jonka 

itse kokee toimivan huonommin kuin joku toinen tapa, se voi aiheuttaa turhautumista ja 

sitä kautta heikentää sisäistä motivaatiota ja toimintaan sitoutumista. Keskustelu yhtei-

sistä päätöksistä lisää sisäistä motivaatiota, kun taas suorat käskyt heikentävät sitä, 

ellei käskyjä ole perusteltu. Vapaaehtoisuuteen perustuvalla toiminnalla on myös heik-

koutensa, sillä se vaatii tekijältä kyvyn ottaa vastuuta omasta toiminnastaan ja ymmär-

tää oman toiminnan vaikutus muihin. Jos henkilön ongelmanratkaisu- ja päätöksente-

kokyky on heikko, voi hän tarvita hierarkkisempaa toiminnan ohjaamista. (Martela – 

Jarenko 2015: 68-70.)  

Kyvykkyydellä tarkoitetaan kykyä saada aikaan sekä osaamisen ja pystyvyyden tun-

teen kokemista. Kyvykkyyden tunne selittää sitä, että ihminen nauttii enemmän toimin-

nasta, jossa pärjää ja motivoituu siihen siksi myös paremmin. Kyvykkyyden tunteen 

sanotaan johtavan flow-ilmiöön, joka syntyy, kun yksilön osaaminen ja haastetaso koh-

taavat optimaalisella tasolla. Yksilön osaamisen kannalta liian helppo vaatimustaso 

saattaa tylsistyttää ja liian vaikea vaatimustaso puolestaan saada aikaan tunteen siitä, 

että tekeminen ei etene, ettei hallitse toimintaa tai ettei saa mitään aikaiseksi. Molem-

milla on motivaatiota heikentäviä vaikutuksia. Oppimisen ja kehittymisen kokemus kuu-

luu kyvykkyyteen, koska oppiminen saa aikaan tunteen, että oma kyvykkyys kasvaa. 

Tämä merkitsee sitä, että yleensä vähäinenkin osaamisen kokemus mielletään siedet-

täväksi, jos henkilö kokee kehittyvänsä. Kyvykkyyttä voidaan vahvistaa ulkoapäin an-

tamalla henkilölle mahdollisuus keskittyä tekemisen virtaan eli flow-kokemukseen sekä 

antamalla selkeä päämäärä ja palautetta totuudenmukaisesta etenemisestä. (Ryan – 

Deci: 2017: 10-11; Martela – Jarenko 2015: 59.)  

Yhteisöllisyys on teorian mukaan kokemus siitä, että ihmisellä on toisia, joista välittää 

ja jotka välittävät hänestä. Yhteisöllisyyden tarpeen täyttyessä sisäinen motivaatio syn-

tyy ihmisen luontaisesta perustarpeesta olla yhteydessä muihin ihmisiin ja tulla näh-

dyksi sinä ihmisenä, joka todella on. Sen mukaan voimme hyvin, kun koemme, että 

meistä välitetään ja voimme olla syvällisemmässä yhteydessä lähimpiimme. Siten mo-
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tivaatiomme on vahvasti kytköksissä ympärillämme oleviin ihmisiin. (Martela – Jaren-

ko 2015: 60.) 

Välittämisen lisäksi tarvitsemme myös hyväntekemistä eli tunnetta siitä, että voimme 

tehdä hyvää toisille ihmisille, että pystymme vaikuttamaan positiivisesti muiden elä-

mään. Hyväntekeminen voi olla henkilölle tärkeä merkityksen kokemisen lähde. Kun 

toimintani on arvokasta muille, oma elämäni on myös arvokkaampi. Tätä kokemusta 

voidaan ulkoapäin vahvistaa sanoittamalla henkilön panoksen arvoa muille. Mahdolli-

suus hyväntekemiseen on toimintaan sitoutumista edistävä tekijä. Jos henkilö kokee, 

että oma toiminta vahingoittaa muita, aiheuttaa se ahdistavan ja lamaannuttavan tilan 

ja johtaa se usein toiminnan keskeyttämiseen. (Martela – Jarenko 2015: 61.)  

4.4 Toimintaan sitoutuminen: Flow-teoria 

Csikszentmihalyin Flow teoria (2005) antoi vielä yhden tärkeän näkökulman kävelyfu-

tistoimintaan, siihen motivoitumiseen ja sitoutumiseen sekä toiminnan vetoavuuteen 

liittyen. Teorian avulla voitiin ymmärtää erityisesti sisäisesti motivoivaa toimintaa ja 

toiminnasta saatavaa iloa. (Pierce 2003: 47, 61.) Flow on ilmiönä tärkeää, koska sen 

avulla voidaan vahvistaa kaikkia hyvän elämän rakennuspalikoita: Se tekee nykyhet-

kestä miellyttävämmän, tarjoaa ilon ja merkityksellisyyden kokemuksia sekä rakentaa 

itseluottamusta, jonka avulla voimme kehittää taitojamme ja tuntea olevamme hyödyksi 

myös yhteisöllemme. (Csikszentmihalyi 2005: 73; Christiansen – Towsend 2010: 17.) 

Ihmiset etsivät flow-kokemuksia ja osallistuvat todennäköisemmin flow-kokemuksia 

sisältävään toimintaan, koska flow itsessään on palkitseva kokemus (Matikka 2015: 

21.) On siis tärkeää kartoittaa, mistä tekijöistä flow-kokemus syntyy, koska tiedon avul-

la voidaan kehittää toimintaa suuntaan, jossa henkilön sisäinen motivaatio osallistumi-

seen ja sitoutumiseen kasvaa. 

Toimintaterapialla yleensäkin pyritään saavuttamaan flow-tila mahdollisimman hyvien 

tulosten saavuttamiseksi ja Doris Pierce on liittänyt flow:n omassa Toiminnan terapeut-

tisen voiman mallissaan toiminnan vetoavuuden käsitteeseen ja siinä erityisesti subjek-

tiivisia mielihyvän ja tuotteliaisuuden kokemuksia tarjoavien elementtien alle. (Pierce 

2003: 60, 87,121; Taylor 2017: 48.) On kuitenkin otettava huomioon, että helposti flow-

kokemukseen johtavat toiminnot aiheuttavat myös suuren addiktioriskin (Matikka 2015: 

21). Liikuntaan liittyvä addiktion riski on uupumus ja ylikunto (Ojanen 2001: 143). 
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Arkeen liittyy tavallisesti huolia ja ajatuksia esimerkiksi menneisyydestä, tulevaisuudes-

ta ja omasta itsestä. Ajatukset vievät paljon psyykkistä energiaa. Sen sijaan flow-tilassa 

henkilön sanotaan unohtavan elämän kaikki ikävät puolet. Flow-tilassa itsetarkkailulle 

ei jää aikaa vaan tarkkaavaisuus menee toimimiseen selkeiden tavoitteiden, vakaiden 

sääntöjen ja sopivan haastetason mukaan. Flow-tilan jälkeen tietoisuus itsestä kuiten-

kin palaa, mutta parhaimmillaan flow-tilassa osaamisen äärirajoilla toimiminen saa ai-

kaan kokemuksen itsestä entistä rikkaampana uusien saavutusten ja taitojen vuoksi. 

(Csikszentmihalyi 2005: 88-89,101,105.) Flow’ssa ei ole siis kyse henkilön kokonaisval-

taisesta onnellisuudesta vaan lyhyistä ilon- ja onnen hetkistä, joilla on kuitenkin mah-

dollisuus vahvistaa tunnetta hyvinvoinnista ja myös kokonaisvaltaisesta onnellisuudes-

ta (Matikka 2015: 17). Flow-kokemuksen aikaan henkilön oma ajattelu on itsemyötätun-

toista ja rohkaisevaa, joka entisestään vahvistaa kokemusta (Csikszentmihalyi 2005: 

66-68).  

Flow voi toisinaan syntyä myös sattumalta, kun ulkoiset ja sisäiset olosuhteet osuvat 

kohdakkain, mutta on kuitenkin paljon todennäköisempää, että flow on seurausta sel-

keän rakenteen sisältävästä toiminnasta (Csikszentmihalyi 2005: 113). Fyysisessä toi-

minnassa kuten kävelyfutiksessa voi syntyä flow-ilmiö silloin, kun toiminta sisältää 

mahdollisuuden keskittyä, kehittää taitoja sekä kohottaa rimaa aina, kun toiminta muut-

tuu liian helpoksi. Flow-kokemus syntyy Csikszentmihalyin mukaan, kun kykyjemme 

ylätasolla olevat haasteet pakottavat keskittymään toimintaan, jonka lisäksi keskittymis-

tä toimintaan vahvistavat toiminnan selkeät tavoitteet sekä niiden täyttymisestä välittö-

mästi seuraava palaute. Tämän kaltaisten haasteiden löytäminen onnistuu helposti 

kilpailutilanteissa ja siitä johtuu myös pelien ja kilpailuiden viehätysvoima. (Csikszent-

mihalyi 2005: 84, 93,144-148.) 

Yksilöllisesti koetun flow’n lisäksi on tunnistettavissa sosiaalinen flow (Matikka 2015: 

7). Tutkimusten mukaan sosiaalinen flow voi olla kokemuksena vahvempi, tuottaa 

enemmän iloa ja olla helpommin saavutettavissa kuin yksilöllisesti koettu flow (Walker 

2010; Matikka 2015: 48). Sosiaalisen flow:n edellytykset ovat samat kuin yksilöllisen 

flow’n, mutta siinä tarvitaan lisäksi aktiivista kuuntelua ryhmän jäsenten välillä, tasaver-

taista osallistumista, ryhmän henkilöiden välistä tuttuutta ja kommunikaatiota. Edisty-

minen, eteen päin liikkuminen ja toisaalta epäonnistumisen mahdollisuus sekä ryhmän 

jäsenten kokemus hallinnasta lisäävät sosiaalisen flow-kokemuksen mahdollisuutta. 

(Matikka 2015: 56.) 
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Flow-kokemus yleensäkin edellyttää tekemistä ja sosiaalinen flow siten yhdessä teke-

mistä. Ryhmän kokemus edistymisestä ja eteenpäin liikkumisesta syntyy yleensä, kun 

ryhmä kokee saavansa aikaan jotakin merkityksellistä ja yhteisölle hyödyllistä. (Matikka 

2015: 48). Hallinnan kokemuksella tarkoitetaan sosiaalisessa flow-kokemuksessa sitä, 

kun ryhmän jäsenet kokevat, että heidän vapaaehtoisuuden, kyvykkyyden ja yhteen-

kuuluvuuden tarpeensa tyydyttyvät. Osallistujilla pitää olla siten olla riittävä mahdolli-

suus kontrolloida oman toimintansa ohella myös ryhmän toimintaa. Ryhmän toiminnan 

kontrollointi auttaa turvallisuuden kokemuksessa ja turvallisuus taas vapauttaa vuoro-

vaikutusta ja energiaa (Matikka 2015: 61). 

Mielenterveyskuntoutujien kokema flow ja liikunnassa koettu flow. Joillekin henki-

löille flown kokeminen voi olla vaikeampaa kuin toisille. Esimerkiksi skitsofreenikoille, 

tarkkaavaisuushäiriöisille tai erityisen ahdistuneille on tyypillistä tavanomaista rajatto-

mampi reagointi ärsykkeisiin. Tämä voi tarkoittaa, että he kiinnittävät helpommin huo-

mionsa merkityksettömiin ärsykkeisiin, eivätkä sen vuoksi kykene kohdentamaan tark-

kaavaisuuttaan toimintaan flow´n edellyttämällä tavalla. (Csikszentmihalyi 2005: 130; 

Matikka 2015: 48; Ojanen 2001: 206.) Esim. tarkkaavaisuushäiriöitä kokeville ryhmä-

muotoinen toiminta onkin mahdollisuus saada lisää mielihyvän kokemuksia ja sitä kaut-

ta hyvinvointia elämään, koska flow-kokemuksen saavuttaminen on tutkimusten mu-

kaan helpompaa ja vahvempaa juuri ryhmässä (Walker 2010; Matikka 2015: 48).   

Tarkkaavaisuusvaikeuksien lisäksi flow-kokemuksen saavuttaminen voi olla vaikeaa 

mielenterveyskuntoutujille, koska flow edellyttää toiminnalta haasteita sekä taitoja ja 

usein mielenterveyskuntoutujien elämäntilanteeseen liittyy juuri näiden puuttuminen. 

Psykologian professori Markku Ojanen on todennut Liiku oikein – voi hyvin - julkaisus-

saan opinnäytetyön aihetta ajatellen osuvasti, että pallopelejä tulisi kehittää niin, että 

melko vaatimattomillakin taidoilla ja heikohkolla fyysisellä kunnolla voitaisiin silti pelata. 

Hänen mielestään on myös tärkeää, että samantasoiset pelaajat pelaavat toisiaan vas-

taan, sillä jos pelaaja uskoo, että on taitava ja hallitsee toiminnan, flow-kokemuksia 

syntyy. (Ojanen 2001: 111.)  

Liikunta on erityisen hyvä keino saavuttaa sekä yksilöllisiä että sosiaalisia flow-

kokemuksia. Joukkueurheilu ja kävelyfutis sopii erityisesti sosiaalisen flow-kokemuksen 

tavoitteluun, koska se koostuu juuri niistä elementeistä, joita sosiaalisen flow:n synty-

miseen tarvitaan. Joukkueurheilussa on yleensä poikkeuksetta selkeästi määritelty 

tavoite esimerkiksi pelin voittaminen, jonka lisäksi päästäkseen tavoitteeseen on kaik-
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kien keskityttävä noudattamaan yhteisiä pelisääntöjä. Joukkueurheilussa ihmisen pei-

lausjärjestelmä voi helpottaa sosiaalisen flow:n kokemusta, koska joukkueen tunneil-

mapiiri ”tarttuu”. Samasta syystä joukkueen tunneilmapiiri voi myös estää sosiaalisen 

flow:n kokemukset, jos ryhmän jäsenten välillä ei ole yhteisymmärrystä. (Matikka 2015: 

23, 28). Sosiaalisen flow’n saavuttamisen edellytyksiä ovat myös edistyminen ja eteen 

päin liikkumisen kokemukset, jotka liittyvät joukkueurheiluun ja erityisesti pallopeleihin. 

Myös kävelyfutiksessa ollaan jatkuvassa liikkeessä, toimitaan päämääräsuuntau-

tuneesti ja jokaisen on tuotava oma panoksensa peliin. (Matikka 2015: 66.)           

Sosiaalinen flow syntyy helpommin, kun ryhmä on tuttu, sillä useat yhteiset kokemuk-

set ja niiden myötä keskinäisen käyttäytymisen oikeat tulkinnat onnistuvat tällöin pa-

remmin (Matikka 2015: 23, 28). Palloilulajeissa tämän tyyppinen oppiminen voi olla 

jopa helpompaa, sillä tulkinnan kohteena ovat ryhmän toisten jäsenten liikkeet eikä 

niinkään puhe tai tunteet (Matikka 2015: 28). Toisten pelaajien “käyttäytymisen kuunte-

lu” sitoo pelaajan tehokkaasti kiinni nykyhetkeen, sillä pelaajan on valppaana seuratta-

va sekä oman joukkueen että vastustajien sijoittumista ja ennakoitava heidän liikkei-

tään (Matikka 2015: 59).  Kävelyfutiksessa ja muissa pallopeleissä tämä ilmenee esi-

merkiksi syöttöpelissä. Pallon syöttelystä, maalin yrittämisestä tai esimerkiksi torjumi-

sesta syntyy myös selkeä tavoite toiminnalle, josta pelaaja voi saada välittömästi pa-

lautetta ja siten flow’n kokemisen edellytykset kasvavat (Matikka 2015: 58).  

Ryhmäflow:n syntymisen kannalta on välttämätöntä, että joukkueessa on tilaa erilaisille 

yksilöille ja eri yksilöt kykenevät sopeuttamaan osaamisensa ryhmän vaatimuksiin (Ma-

tikka 2015:62). Joukkuesuorituksen kannalta yksittäiset huippusuorittajat ovat arvokkai-

ta, koska he tekevät paljon pisteitä/maaleja. Tästä syystä heille suodaan usein jonkin 

verran etuoikeuksia. Joukkuepelissä voittajia ovat kuitenkin joukkueet eivätkä yksittäi-

set pelaajat ja kaikkien muidenkin panosta tarvitaan. (Matikka 2015: 62.) 
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5 Opinnäytetyön toteutus 

Toteutusluvussa esitellään opinnäytetyön tutkimuskysymys, aineistonkeruun menetel-

miä, sisällönanalyysin periaatteita ja kulkua sekä opinnäytetyön luotettavuutta ja eetti-

syyttä. 

5.1 Tutkimuskysymys 

Opinnäytetyön tutkimusongelma oli selvittää kävelyfutikseen sitoutumiseen vaikuttavia 

tekijöitä. Tutkimuskysymys oli: 

Millaisia toimintaan sitoutumiseen vaikuttavia tekijöitä ilmenee kävelyfutispelaa-
jien haastatteluissa? 

Jotta tutkimuskysymykseen pystyttiin vastaamaan ja opinnäytetyöstä saatua tietoa kun-

toutujien toimintaan sitoutumisesta voitaisiin käyttää hyödyksi mahdollisimman hyvin, 

tutkimuskysymystä tarkennettiin vielä kahdella alakysymyksellä:   

• Mitkä tekijät vaikuttavat toimintaan sitoutumiseen edistävästi? 
• Mitkä tekijät vaikuttavat toimintaan sitoutumiseen heikentävästi? 

5.2 Aineiston keruu 

Opinnäytetyön luvuissa 1-4 esitellään sitä teoriatietoa, johon opinnäytetyö pohjautuu. 

Teoria on koottu aiheeseen liittyvistä lähdeteoksista, jonka lisäksi on käytetty PubMe-

din ja Metcatin sähköisiä tietokantoja. Tiedonhaun avulla selvisi, että kävelyfutiksen 

vaikutuksista mielenterveyteen löytyy vähemmän tutkimuksia, kun sen sijaan liikunnan 

vaikutuksia mielenterveyteen sekä kävelyfutista ikääntyneiden toiminnan muotona on 

tutkittu laajemmin.  

Opinnäytetyö on tutkielmatyyppinen, ilmiön ymmärtämiseen ja kokemusten keräämi-

seen liittyvä työ. Opinnäytetyössä kerätty ja jäsennetty teoriatieto yhdistettiin kävelyfu-

tikseen osallistuvien kokemuksiin siten, että sen avulla pystyttiin vastaamaan toimek-

siantajan tarpeisiin kuulla kävelyfutikseen osallistuvien pelaajien kokemuksista ja vas-

taamaan tutkimuskysymykseen. Varmistaaksemme opinnäytetyö luotettavuuden tuli 

aineiston keräämiseen käyttää siihen parhaiten soveltuvaa menetelmää. Aineiston ke-

ruuseen valittiin puolistrukturoitu haastattelu, jossa ei ole valmiita vastausvaihtoehtoja, 

mutta kysymykset pohjautuvat tutkimuskysymyksestä muodostuviin teemoihin.  
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Teemahaastattelumenetelmä kuuluu laadullisen tutkimuksen tutkimusmenetelmiin, 

vaikka sitä voidaankin käyttää myös määrällisessä tutkimuksessa. Teemahaastattelus-

sa haastattelun aihepiiri ja teema-alueet on ennalta päätetty, mutta kysymysten asette-

lu voi vaihdella esimerkiksi vastaajan kognitiivisen tason mukaan. (Hirsjärvi ym. 2000: 

201, 204-205.) Puolistrukturoitu teemahaastattelun sopi opinnäytetyön aineiston ke-

ruun menetelmäksi myös siksi, että sen avulla haastatteluaiheiden järjestystä oli helppo 

säädellä haastateltavien vastausten ja jaksamisen mukaan ja siksi, että se antoi mah-

dollisuuden tarkentaa kohderyhmän mahdollisesti suppeitakin vastauksia ja varmistaa 

siten, että haastateltavat tulevat oikein ymmärretyksi. Oikein ymmärrystä tuki haastatte-

lutilanteessa myös vastaajan ilmeiden ja eleiden havainnointi. (Hirsjärvi ym. 2000: 

201.) Puolistrukturoitu teemahaastattelu olisi antanut lisäksi mahdollisuuden jakaa 

teemoja vastanneiden kanssa, jotta haastattelu ei muodostuisi liian kuormittavaksi yh-

delle henkilölle (Mikkola 2019). Käytännössä kaikki kysymykset käytiin kuitenkin läpi 

kaikkien haastateltavien kanssa.  

Opinnäytetyön yhteistyökumppanin avulla tutkimushaastatteluihin osallistui neljä hei-

dän kävelyfutistoimintaansa osallistuvaa henkilöä. Haastateltavien määrä oli alkuperäi-

sen tavoitteen mukainen eli 3-5 haastateltavaa. Aineiston lopullinen määrä on laadulli-

sen opinnäytetyön ohjeiden mukainen, mutta suhteellisen pieni. Aineisto oli kuitenkin 

riittävä, jotta tutkimuskysymykseen pystyttiin vastaamaan. Suurempi määrä haastatel-

tavia olisi tarkoittanut tutkimusmenetelmän vaihtamista esimerkiksi kirjalliseksi kysely-

kaavakkeeksi (Hirsjärvi ym. 2000: 191). Tutkimusmenetelmän valinnassa oltiin kuiten-

kin huomioitu myös kohderyhmän luonne sekä mahdollisesti vaihteleva toimintakyky ja 

tälläkin perusteella valittu menetelmä soveltui opinnäytetyöhön parhaiten.  

Haastatteluun varattiin riittävästi aikaa ottamalla siten huomioon niin niukkasanaiset 

kuin runsaspuheiset vastaajat. Tavoitteena oli kuitenkin pitäytyä teemahaastattelulle 

tyypillisessä 1-2 tunnin haastatteluajassa (Hirsjärvi ym. 2000: 208). Toteutuneet haas-

tattelut tapahtuivat yhteistyökumppanin tiloissa ja olivat kestoltaan noin 1-2 tuntia jokai-

nen. Haastattelut toteutettiin siten, että opinnäytetyön tekijöistä molemmat vastasivat 

kahdesta haastattelusta haastattelijana, jolloin toisen tehtävänä oli huolehtia siitä, että 

kaikki teemat käydään läpi sekä tehdä tarkentavia kysymyksiä. Haastattelut tallennet-

tiin digitaalisesti analysointia varten ja säilytettiin analyysivaiheen ajan erillisellä muisti-

tikulla ja analyysin valmistuttua tallenteet sekä muistiinpanot hävitettiin.  
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5.3 Sisällönanalyysi 

Aineiston analyysissa käytettiin teoriaohjaavaa eli abduktiivista analyysia, jossa teoria 

johdattelee analyysia. Toimeksiantajan tarve oli saada tietoa pelaajien kokemuksista, 

jotta toimintaa voitaisiin edelleen kehittää kuntoutujien kannalta paremmaksi. Toimek-

siantajan tarpeesta johdettiin opinnäytetyön tavoite sekä tutkimuskysymykset, joilla 

pyrittiin selvittämään kävelyfutista pelaavien mielenterveyskuntoutujien toimintaan si-

toutumiseen vaikuttavia tekijöitä ja vastaamaan näin tutkimuskysymyksiin. Opinnäyte-

työssä tarvittiin aikaa myös aiheelle “herkistymiseen”, jolla tarkoitetaan sitä, kun aineis-

ton analysoija oppii tuntemaan aineiston perinpohjaisesti ja ottaa haltuun työn kannalta 

keskeiset käsitteet teoreettisen kirjallisuuden avulla (Metsämuuronen 2003: 198). Ab-

duktiivisen analyysin käyttäminen tarkoitti myös sitä, että teoriatietoa hyödynnettiin 

myös aineiston luokittelussa (Tuomi ym. 2006: 97).  

Aineiston käsittelyn alkuvaiheessa pidettiin päiväkirjaa ja kerättiin merkintöjä haastatte-

luiden tekemisen yhteydessä syntyneistä ajatuksista, havainnoista ja alustavista tulkin-

noista. Merkinnöistä syntyi analyyttisia oivalluksia, joita voitiin hyödyntää myös opin-

näytetyön edetessä. Myös litteroinnin sanotaan olevan jo yksi lähestymisvaihe aineis-

ton ja opinnäytetyöntekijöiden välillä ja se kuuluu olennaisena osana aineistoon tutus-

tumiseen (Ruusuvuori – Nikander – Hyvärinen 2010:13). Tässä opinnäytetyössä ai-

neistoon tutustuminen eteni aineiston keruun jälkeen muuttamalla äänitetyt haastatte-

lumateriaalit tekstimuotoon (litterointi) opinnäytetyöhön sopivalla tarkkuudella. Litte-

roinnin avulla aineistomassa saatiin helpommin hallittavaan muotoon. Litterointi on osa 

aineiston pelkistämistä eli redusointia niin kuin myös tutkimuskysymyksen kannalta 

epäoleellisten asioiden karsiminen. Tähän vaiheeseen kuului lisäksi litteroidun aineis-

ton koodaaminen. Koodauksessa annettiin jokaiselle puhujalle numerosymboli (1, 2, 3 

jne.) ja numeroitiin haastattelurungon kysymykset (1-58), jolloin litteroidut materiaalit 

voitiin koodata tekstiin. Aineiston koodaamista kuvataan esimerkkitaulukossa 1 ja 2. 

Koodauksen tarkoituksena oli varmistaa, että alkuperäiseen aineistoon pystyttiin pa-

laamaan tarvittaessa analyysin myöhemmissä vaiheissa. Aineiston pelkistämisen vii-

meisessä vaiheessa koodatusta aineistosta etsittiin tutkimuskysymyksen kannalta 

oleellisia lausumia, jotka pelkistettiin aineistolähtöisesti. (Tuomi – Sarajärvi 2006: 110-

113; Ruusuvuori ym. 2010: 13,15.) Tätä vaihetta kuvataan esimerkkitaulukossa 3.  
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Kysymykset koskien motoristen valmiuksien vaikutusta 
(asento, liikkuvuus, koordinaatio, voima ja yrittäminen, ener-
gia) Kysytään subjektiivisista kokemuksista, jotka liittyvät 
fyysiseen jaksamiseen ja voimavaroihin.  

42. Koetko, että fyysiset kykysi tai voimava-
rasi riittävät pelissä tai harjoituksissa tehtäviin toimintoihin? 
Jaksatko yleensä olla mukana koko harjoituksen/pelin?  

Esimerkki 1: Haastattelurungon koodaus  

1:42 "Mulla ei oo niin hyvä kunto. Tykkään, että siellä ei tarvi juosta. Se on kaikkien laji. Voi vaan kävellä nopeesti.” 

Esimerkki 2: Litteroidun aineiston koodaus 

Lausuma Pelkistetty lausuma 

1:42 "Mulla ei oo niin hyvä kunto. Tykkään, että siellä ei tarvi juosta. Se on kaikkien laji. Voi 
vaan kävellä nopeesti.  

Sopiva fyysinen vaatimus-
taso 

Esimerkki 3: Redusoitu eli pelkistetty lausuma 

Alakysymysten täsmentyminen onnistuu yleensä vasta, kun on saatu käsitys siitä, mitä 

aineisto sisältää (Ruusuvuori ym. 2010: 13). Tässä analyysivaiheessa aineistoa tarkas-

telemalla päädyttiin tutkimuskysymystä tarkentaviin alakysymyksiin. Analyysin seuraa-

vaan vaiheeseen siirtyminen edellytti, että toimintaan sitoutumiseen vaikuttavista teki-

jöistä oli saatu tarpeeksi teoriaan pohjaava tietoa, vaikkakin tieto syveni edelleen koko 

opinnäytetyöprosessin ajan.  

Analyysi eteni aineiston ryhmittelyllä eli klusteroinnilla, jolloin pelkistetyt lausumat ryh-

miteltiin teoriaan pohjautuvien luokkien mukaan ja etsittiin pelkistetystä aineistosta 

mainintoja toimintaan sitoutumiseen vaikuttavista edistävistä tai heikentävistä tekijöistä 

(Tuomi – Sarajärvi 2006: 114). Ryhmittely oli vaativaa, sillä luokkien muodostaminen 

sekä oikean luokan tunnistaminen ei ollut yksinkertaista ja koska yksi pelkistys saattoi 

kuulua useampaan eri luokkaan. Aineiston ryhmittelyä kuvataan esimerkkitaulukossa 4. 

Lausuma Pelkistetty 
lausuma 

Teorialähtöinen 
alaluokka 

Teorialähtöinen 
yläluokka 

Teorialähtöinen 
pääluokka 

Edistävät 
tekijät 

Heikentävät 
tekijät 

1:42	"Mulla	ei	oo	
niin	hyvä	kunto.	
Tykkään,	että	siellä	
ei	tarvi	juosta.	Se	on	
kaikkien	laji.	Voi	
vaan	kävellä	no-
peesti.	 

Sopiva	
fyysinen	
vaatimustaso 
	 
	 
  

Subjektiivinen 
kokemus 

Suorituskyky Henkilö Kävelyfutiksen	
vähäiset	
fyysiset	 vaa-
timukset	
mahdollistavat	
harrastamisen	
joistain	 toi-
mintakyvyn	
rajoitteista	
huolimatta.	 

  

Esimerkki 4. Aineiston klusterointi eli ryhmittely teorialähtöisten luokkien mukaan.  

Opinnäytetyötä ohjaaviksi teorioiksi valittiin inhimillisen toiminnan malli (MOHO) (Taylor 

2017) sekä itseohjautuvuuden teoria (SDT) (Ryan – Deci 2017), joihin perustuvan tie-
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tämyksen avulla valittiin käsitteet luokittelun ensimmäiseen versioon. Alkuperäisessä 

versiossa aineistolähtöisiä pää-, ylä- ja alaluokkia oli yhteensä 27. Analyysin edetessä 

alkuperäisiä luokkia yhdisteltiin siten, että samansisältöiset, eri teorioista syntyneet 

luokat sisällytettiin toisiinsa. Esimerkiksi SDT-teorian mukaiset luokat, vapaaehtoisuus, 

kyvykkyys ja yhteisöllisyys sisällytettiin MOHO:n teorian mukaisten luokkien (henkilö, 

toiminta ja ympäristö) sisään. Lisäksi analyysin keskivaiheilla opinnäytetyötä ohjaavia 

teorioita täydennettiin Csikszentmihalyin (2005) flow-teorialla, koska se täydensi ym-

märrystä kävelyfutiksen vetoavuudesta. Flow-teorian käsitteet flow, sosiaalinen flow 

sisällytettiin siten myös aikaisempaan luokitteluun. 

Luokitteluun kuului toimintaan sitoutumiseen vaikuttavien tekijöiden löytäminen ja teo-

reettinen pohdinta siitä, miten teoria selittää eri ilmiöitä, joita aineistosta nousi esiin 

(Ruusuvuori ym. 2010:12). Teoreettista pohdintaa tehdessä pyrittiin systemaattiseen 

tarkkailuun: Kuinka usein sama ilmiö nousi esiin aineistosta, sisälsikö sama ilmiö sekä 

toimintaan sitoutumista heikentäviä että edistäviä tekijöitä, oliko sama ilmiö jollekin vas-

taajalle toimintaan sitoutumista heikentävä ja jollekin sitä edistävä.  

Lopulta ilmiöt muodostuivat pohdinnan tuloksena toimintaan sitoutumista edistävistä ja 

estävistä tekijöistä ja niihin vaikuttavista asioista. Kaiken kaikkiaan aineistosta löydettiin 

yhteensä 30 ilmiötä, joiden vaikutukset ovat joko henkilö-, toiminta- tai ympäristölähtöi-

siä. Ilmiöt on esitelty näiden teoriaan liittyvien pääluokkien mukaisesti tuloksissa. Yh-

teenvedossa toimintaan sitoutumiseen vaikuttaville 30:lle ilmiöille löydettiin yhteensä 12 

eri yhdistävää teemaa. Lopulta näistä 12 eri yhdistävästä teemasta koottiin johtopää-

tökset, joiden avulla tutkimuskysymykseen voitiin vastata. Tätä prosessia kutsutaan 

myös abstrahoinniksi. Abstrahoinnin merkitys syntyy siitä, että sen avulla aineiston 

perusteella tehdyt johtopäätökset voidaan irrottaa yksittäisistä henkilöistä, tapahtumista 

ja lausumista ja siirtää yleiselle käsitteelliselle ja teoreettiselle tasolle. (Metsämuuronen 

2003:196.) 

Koko opinnäytetyö kirjattiin lopulta raportiksi josta, lukijan on tarkoitus saada käsitys 

siitä, miten tieto on hankittu ja miten luotettavasta tiedosta on kysymys (Metsämuuro-

nen 2003: 206). Raportin tavoitteena on lisäksi kertoa opinnäytetyön tutkimuskysymyk-

seen vastaus sellaisella kielellä, joka on ymmärrettävää myös muille kuin toimintatera-

pian opiskelijoille tai ammattilaisille. Aineiston analyysi prosessi kuvataan kuviossa 2.  
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Kuvio 2. Aineiston analyysiprosessi tässä opinnäytetyössä (Mukaillen Metsämuuronen 2003: 198, Ruu-
suvuori ym. 2010: 12)   

5.4 Opinnäytetyön eettiset perusteet 

Opinnäytetyön eettiset vaatimukset edellyttävät tietoisia ja eettisesti perusteltuja ratkai-

suja työn kaikissa vaiheissa (Hirsjärvi ym. 2000: 27-30). Jo opinnäytetyöprosessin 

alussa tutkimuskysymyksen asettelua pohdittiin toimeksiantajan tarpeiden, yhteistyö-

kumppanin, kohderyhmän sekä omien ammatillisten tarpeiden välillä ja pyrittiin siten 

valitsemaan kaikkien kannalta hyödyllinen, ajankohtainen ja oikeudenmukainen opin-

näytetyön aihe. Taustateoriaa valittaessa oli niin ikään otettu huomioon eettiset kysy-

mykset ja valittu teoriat, jotka ovat tutkittuja, yleisesti tunnustettuja ja toimiviksi havaittu-

ja. 

Myös aineistonkeruutapaa valittaessa pohdittiin useita eettisiä tekijöitä kuten tutkimus-

haastatteluihin osallistuvien oikeuksien huomioiminen sekä haastattelutilanteen merki-

tys kuntoutujalle. Haastateltavien kanssa käytiin haastatteluiden alussa läpi opinnäyte-

työn tarkoitus, jolloin korostettiin haastateltavan anonymiteettiä raportissa sekä vapaa-

ehtoisuutta. Haastateltavan oikeudet koottiin haastattelusuostumukseen, jonka haasta-

teltavat lukivat läpi ja kaikki osapuolet allekirjoittivat sopimuksen. Haastattelusuostu-

mukseen kirjattiin, että allekirjoitettuja sopimuksia tullaan säilyttämään opinnäytetyö-
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prosessin ajan yhteistyökumppanin tiloissa ja prosessin loputtua ne hävitetään asian-

mukaisesti yhteistyökumppanin toimesta.  

Haastatteluihin valmistauduttiin laatimalla mahdollisiin tilanteisiin ohjeistukset. Valmiiksi 

sovittujen ohjeiden turvin pystyttiin esimerkiksi kunnioittavasti rajaamaan vastaajaa 

aiheesta eksymistilanteissa sekä olisi pystytty tarvittaessa reagoimaan epäasialliseen 

vastaukseen (Taylor 2008: 196-197). Haastattelukysymykset pyrittiin suunnittelemaan 

kohderyhmän toimintakykyä vastaaviksi. Näin haastattelutilanteessa pystyttiin tuke-

maan vastaajien toiminnallista identiteettiä ja - pätevyyttä (Hautala ym. 2011: 247). 

Joustavaksi suunniteltu haastattelutilanne auttoi myös yhteistoiminnallisuuden toteutu-

misessa, toisin kuin kaavamainen haastattelu asetelma olisi saattanut tehdä (Harra 

2014: 242).  

Tavoitteena oli, että itse haastattelutilanne sisälsi myös terapeuttisia elementtejä kuten 

asiakkaan rajojen kunnioittaminen ja reflektioon kannustava kysymysten asettelu 

(Taylor 2008: 195). Tässä suurena apuna olivat opinnoista saadut työkalut terapeutti-

sen toiminnan muodostamiseen sekä haastattelijan rooliin. Haastattelutilanteessa pi-

dettiin mm. huolta, että se sisälsi vastavuoroisen suhteen rakentamiseen vaikuttavat 

tekijät: Arvostaminen, hyvän tahtominen toiselle, avoimuus, rehellisyys, luotettavuus, 

jaettu valta sekä joustavuus (Harra 2014: 198). Haastattelussa pyrittiin myös välttä-

mään tilannetta, jossa vastaaja korostaisi positiivisena pitämiään asioita, jotta tulisi 

nähdyksi positiivisessa valossa tai hakisi empatiaa rajoituksilleen korostamalla niitä. 

Nämä inhimilliset ihmisen ominaisuudet eivät ole itsessään negatiivisia, mutta olisivat 

voineet vääristää opinnäytetyön tuloksia. Tässä yhteydessä strategioina käytettiin mm. 

hyväksyvän ilmapiirin luomista sekä tasaisesti jaettua huomiointia ns. negatiivisten ja 

positiivisten teemojen kesken. Myös terapeuttisen itsen käytön mukaisia strategioita 

taitavasti käyttämällä on mahdollista saada haastateltava luottamaan, rentoutumaan ja 

vastaamaan kysymyksiin rehellisesti ja avoimesti (Taylor 2008:196; Hirsjärvi ym. 2000: 

202). Lisäksi kiinnitettiin myös huomiota haastateltavan turvallisuudentunteen säilyttä-

miseen traumainformoidun kohtaamisen periaatteita noudattaen (Sarvela n.d.) esimer-

kiksi välttämällä tarpeettomia kysymyksiä liittyen asiakkaan mahdollisesti esille tuomiin 

vaikeisiin aiheisiin ja huolehtimalla haastateltavan vireystilan vakaudesta tarjoamalla 

taukoja ja mahdollisuutta keskeyttää haastattelu tarpeen mukaan. 

Itseohjautuvuuden teorian mukaan on oleellista pystyä näkemään toiminta henkilön 

itsensä näkökulmasta, jotta voidaan ymmärtää henkilön motivaation laatua (Ryan – 
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Deci 2017). Siksi koko haastattelun ajan oli tärkeää ajatella ennakkoluulottomasti, jotta 

asiat pystyttiin ymmärtämään mahdollisimman hyvin haastateltavan silmin.   

Valmiit haastattelut litteroitiin ja analysoitiin tarkasti, jotta pystyttiin olemaan varmoja 

siitä, että opinnäytetyön lopputulos vastaisi mahdollisimman hyvin totuutta. Heti litte-

roinnin jälkeen aineisto koodattiin, jotta voitiin varmistaa haastatteluun osallistuneiden 

anonymiteetin säilyminen raportoidessa. Jo litterointivaiheessa jätettiin puhtaaksi kirjoit-

tamatta ne haastattelun osat, jotka haastateltavat olivat pyytäneet poistamaan lopulli-

sesta aineistosta. Haastateltavien anonymiteetti varmistettiin lisäksi poistamalla raport-

tiin tulleista lausumista paikkaa tms. koskevat tunnistettavat tiedot ja harkinnan mukaan 

jätettiin käyttämättä ne lausumat, jotka olisivat voineet sisältää jotain sellaista, josta 

vastaajan olisi voinut tunnistaa tai jonka esiintyminen raportissa voisi vaikuttaa negatii-

visesti esimerkiksi joukkueen ryhmähenkeen.  

Opinnäytetyötä tehdessä oli otettava huomioon myös taloudelliset resurssit sekä muut 

opinnäytetyön onnistumiseen vaikuttavat riskitekijät (Hirsjärvi ym. 2000: 72). Opinnäy-

tetyön onnistumisen suurimpana riskinä nähtiin haastateltavien rekrytoinnin epäonnis-

tuminen. Taloudelliset resurssit sisälsivät toimeksiantajan tarjoaman mahdollisuuden 

tarjota haastatteluun osallistuville yhteinen lounas haastatteluprosessin jälkeen, jolla 

toimeksiantaja halusi omalta osaltaan kiittää haastateltavia heidän antamastaan pa-

noksesta.  

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

6 Kävelyfutikseen sitoutumiseen vaikuttavat tekijät 

Tässä tulosluvussa esitellään toimintaan sitoutumiseen liittyvät tekijät ensin otsikkota-

solla kuviossa 3 ja tarkemmin ilmiöinä pääluokkien; henkilö, toiminta ja ympäristö mu-

kaisiin alalukuihin jaoteltuina. Lisäksi haastateltavien kokemukset tuodaan esille esi-

merkkilausumina (kursiivilla sitaateissa). Tulokset on koottu vielä luvun lopussa yh-

teenvedoksi.  

 

Kuvio 3: Kävelyfutikseen sitoutumiseen edistävästi ja heikentävästi vaikuttavat tekijät 

6.1 Henkilöön liittyvät tekijät 

Toiminnan kiinnostavuus. Kaikki haastateltavat kertoivat, että urheilu kiinnostaa heitä 

ja että se tuo mielekästä sisältöä heidän elämäänsä. Osa koki kävelyfutiksen ja muun 

urheilun harrastamisen ainoaksi mielenkiinnon kohteekseen. Useampi mainitsi erityisen 

kiinnostavina erityistapahtumat kuten kävelyfutisturnaukset, jotka haastattelun perus-
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teella motivoivat yhtä harrastajaa lukuun ottamatta viikoittaisia harjoituksia selvästi 

enemmän. Toisaalta turnaukset motivoivat sitoutumaan treeneihin, koska peleihin ei 

haluta mennä ilman harjoitusta. Myös harrastusta aloittaessa itse laji ja sen erikoisuus 

kiinnosti kokeilemaan.  

"No tietenkin se maalien teko on ollut aina mulle semmonen kiva, mistä mä tykkään. Peli-
kaverit on toinen semmonen, et on kiva nähdä pelikavereita ja sit se vähän niinku sem-
monen yhteisöllisyys, mikä siinä tulee joukkueen kesken, että siitä tykkään. Ne on tosi ki-
voja ne kävelyfutisturnaukset.” 

“Seuraavan kerran elokuussa, kun on turnaus, ni se on kyllä tärkeää. Mulle on tärkeää, 
että tulee joukkue. Sen takia mä oon käyny kerran kuussa.”  

Kilpailullisuus motivoijana. Haastateltavat kokivat itsensä jonkin verran tai hyvin pal-

jon kilpailuhenkisinä, joten voiton tavoittelu, halu pärjätä sekä tavoitteiden asettaminen 

ja niihin pyrkiminen tulivat esille useissa haastatteluissa. Toimintaan osallistumisessa 

osalle kilpailullisuus oli tärkeämpää kuin toisille. Osa toivoi lisää kilpailullisuutta toimin-

taan ja kertoi sen olevan merkittävä omaan motivaatioon vaikuttava tekijä. Useamman 

haastateltavan mielestä toiminta muuttuisi entistä mielekkäämmäksi, jos kilpailullisuutta 

lisättäisiin pelaamalla miniturnauksia tai sarjoja/liigoja. Osa kertoi, että joillain kentillä 

pelataan käsipallomaaleihin, isojen maalien sijasta. Pienempiin käsipallomaaleihin pe-

latessa maalinteko vaikeutuu, joten joku hyvin kilpailuhenkiseksi itseään kuvaava koki 

sen myös motivaatiota heikentävänä tekijänä.       

”Sitten ne turnaukset on mulle henkilökohtaisesti semmosia kirsikoita kakun päällä, et mä 
tykkään niistä kilpailullisista tilanteista aika paljon.”  

“Kehitysidea ois just se, et kun on näitä liigoja niin niistä laskettaisiin ne pisteet ja sitten 
vaikka käytäis palkintotukusta hakemassa joku pieni pysti voittajalle. Ei sen tarttis olla mi-
kään iso, et joku halpa semmoinen, et voittajajoukkue sais sen.”  

Kävelyfutis lisäharjoitteena muille lajeille. Haastateltavien vastauksista ilmeni, että 

kävelyfutista pelataan ns. päälajina, mutta myös lisäharjoitteena, johon ei sitouduta 

yhtä vahvasti kuin johonkin toiseen harrastukseen. Osa kertoi, että panostaisi enem-

män kävelyfutikseen, jos kilpailullisuus ja lajin harrastajamäärät lisääntyisivät.  

“En pitänyt sitä ykkösenä, kävelyjalkapallo ei oo mulle ykkönen...No joo, on semmo-
nen juttu, että kun nyt pelataan kerran kuussa X kentällä. Miksi se on vain ystävyysot-
telu? Siinä vois yhtä hyvin laskea pisteet. Ja sitten katsoa kuka voittaa. Sarja. Ois mie-
lenkiintoisempaa! Sit mä olisin täysillä mukana.” 
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Valinnan mahdollisuudet toiminnassa. Kaikille vastaajille oli haastatteluiden perus-

teella hyvin tärkeää saada itse päättää, mihin kävelyfutistapahtumaan (harjoitukset, 

turnaukset) osallistuu. Osa haastateltavista teki osallistumisen suhteen valintoja urhei-

luharrastusten välillä, osalle tiettyyn tapahtumaan osallistumiseen vaikutti joku muu 

arjen rutiini samanaikaisesti. Haastateltavista osalle oli tärkeää voida myös itse vaikut-

taa siihen, missä varusteissa pelaa. Osa koki itselleen tärkeänä myös vapauden päät-

tää peliajasta ja esim. menemisestä vaihtoon tarpeen vaatiessa kesken pelin tai että 

saa pelata ilman vaihtoja. Kaikki toivat esille, että kävelyfutis toiminnassa heitä ei pai-

nosteta mihinkään vaan saavat itse päättää, mihin ja kuinka paljon he haluavat osallis-

tua.  

Pelaajien kokema epätasa-arvoisuus. Osassa haastatteluista tuli esille, että pelaaji-

en yksilöllisyys mm. erilainen temperamentti vaikuttaa näkyvästi rooleihin kentällä ja 

haastateltavista useampi kertoi, että siksi osa saa myös kentällä paremmin äänensä 

kuuluville kuin joku toinen.   

"No joo mä oon muuten aika hiljainen kaveri, et mä mitään yleensä niistä kokoonpanois-
ta tulee... Muut pelikaverit on halunneet vaikuttaa siihen pelikokoonpanoon."  

Yksilöiden ja yhteisten tavoitteiden eroavuus. Haastateltavista osa koki, että pelaa-

jien eri taustojen ja taitotasojen vuoksi yhteisten kilpailullisten tavoitteiden asettaminen 

esim. tavoite turnauksessa menestymisestä voi tuntua haasteelliselta. Tämä tuli esille, 

erityisesti silloin, kun haastateltava koki itse olevansa kilpailuhenkinen.  

“Toivon, että parannutaan pelissä, kaikkia pelaajia ei kiinnosta.”  

“Ainahan urheilussa on tasojoukkueet. Et miksi mielenterveyskuntoutujia tarvii nostaa ja-
lustalle tai erottaa. Urheilussa lapsillakin on paremmat ja huonommat.”  

“...ykkösjoukkueessa on ehkä ne, jotka on enemmän pelannut ja kehittynyt ja kakkos-
joukkueessa ne, jotka ei ehkä niin hyvin osaa vielä pelata... Et jos joku haluaa vähän ede-
tä, niin pystyis.”  

Tarvittava ongelmanratkaisu- ja päätöksentekokyky. Kaikki haastateltavat kuvasi-

vat pelaamiseen riittävää ongelmanratkaisu- ja päätöksentekokykyä, tosin useampi 

kertoi, että jos ohjaajia ei ole pitämässä huolta harjoitusten sisällöstä ja struktuurista 

niin treenit eivät ota onnistuakseen.  

Omien arvojen mukainen toimiminen. Yksi haasteltavista kertoi, että hänelle on tär-

keää, että pystyy toimimaan kävelyfutisryhmässä omien arvojensa mukaisesti. Useille 
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arvojen nimeäminen oli vaikeaa, eikä niiden tärkeyttä osattu arvioida, mutta liikunnan 

tärkeys ja arvostus nousi esille heidän puheistaan. Kaikkien haastateltavien mielestä 

yhteisten sääntöjen noudattaminen oli tärkeää.  

Toiminta osana arjen rutiineja ja struktuuria. Kaikissa haastatteluissa tuli esille 

strukturoidun päiväohjelman merkitys ja useimmille juuri urheilu; kävelyfutis sekä osalle 

lisäksi muut urheilumuodot olivat oleellinen osa mielekästä elämänsisältöä. Kaikki vas-

taajat toivat esille, että kävelyfutis on vakiinnuttanut paikkansa heidän elämässään. 

Treeneihin ja peleihin kulkemisesta oli tullut osa arkea ja se ei rasittanut vastaajia.   

"Oon käynyt siinä tapahtumassa säännöllisesti viikoittain.”  

"Tärkeää elämässä… No varmaan urheilu nyt, kun oon jo eläkkeellä niin ei oo sitä työtä."  

Aktiivisuuden lisääntyminen elämässä. Useissa haastatteluissa tuli myös esille, että 

yhden urheilulajin aloittaminen oli saanut aloittamaan myös toisen urheilumuodon ja 

aktiivisuus oli siten lisääntynyt elämässä.  

“Harrastuksia on normaali jalkapallo, kävelyjalkapallo, biljardi, keilaaminen ja minigolf. Ja 
sit mä käyn paikan päällä kattoo jotain pelejä. Oon tyytyväinen arkeen, tosi tyytyväinen.”  

"Loukkaantumisen jälkeen mä ajattelin, et kävelyfutista vaan, mut sitten tuli mielenkiinto 
tietty kovana pelimiehenä myös sen jälkeen mennä tavallisee futikseen ja onneks meni 
niin, et pystyi viel menee. Mitä enemmän harrastuksia sitä parempi.”  

Elämän kokemusten - ja loukkaantumisten vaikutukset. Osalle haastateltavista oli 

haasteellista nimetä itselleen tärkeitä mielenkiinnon kohteita tai asioita, joissa on hyvä. 

Kuitenkin vastauksista selvisi, että nimenomaan liikuntaan liittyvä elämänsisältö tuotti 

vastaajille mielihyvää. Osa haastateltavista oli kokenut loukkaantumisia tai heillä oli 

toimintakykyyn vaikuttavia fyysisiä rajoitteita, jotka aiheuttavat varovaisuutta ja pelkoja 

pelaamisessa. Huolimatta siitä, että haastateltavista osa koki, että kävelyfutiksessakin 

on loukkaantumisriski niin useat kokivat kävelyfutiksen juuri sellaisena urheilumuotona, 

jota voisi sen vähäisten fyysisten vaatimusten ja vähäisen loukkaantumisriskin vuoksi 

harrastaa huolimatta mahdollisista rajoitteista. 

“No… on niitä jonkun verran tullut palkintoja sählystä ja tommosista. Mut en mä hyvä 
oo missään näis liikuntajutuissa.”  

“Joskus saattaa tulla vähän kuin pallopelkoa, pelkää, että ei loukkaa enempää itseä.”  
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Liikunta elämäntapana. Useampi kertoi haastattelussa, että aktiivinen osallistuminen 

urheiluharrastuksiin oli kuulunut henkilön elämäntapaan jo lapsuudesta asti ja että kä-

velyfutis sopi tähän elämäntapaan.  

“Oon entinen kilpaurheilija. Tennis ja sulkapallo ja hiihto ja uinti.”  
  
Roolien vaikutukset. Haastatteluissa ilmeni, että osalla pelaajista oli jalkapallotaustaa 

ja se oli tuonut heidän mukaansa varmuutta omaan rooliin pelikentällä. Oma rooli 

hyökkääjä/puolustaja/maalivahti määräytyi osalla enemmän oman mielenkiinnon mu-

kaan. Myös pelikaverit vaikuttivat pelipaikan määräytymiseen, eikä vastauksista selvin-

nyt, olisiko haastateltava itse päättäessään valinnut toisen peliroolin.   

"No 80-90% mä oon kärjessä, sit tilanteen mukaan, mä voin mennä puolustamaan, ja sit-
ten yleensä, jos tulee rangaistuslaukauskilpailu niin mut on laitettu maaliin, koska mä oon 
aika hyvä torjumaan niitä rankkareita."  

"Joo on liikunnallinen tausta, jalkapalloa oon pelannut nuorena monta vuotta, et oli se jal-
kapallotausta. Pelasin ihan joukkueissa, et ei pelkästään pihapelejä."  

Vaatimustaso. Toiminnan sopiva haastavuus motivoi kaikkia haastateltavia. Osalle 

lajin vähäiset fyysiset vaatimukset madaltavat kynnystä osallistua kävelyfutikseen 

vammoista tai rajoitteista huolimatta, kun taas osa ilmaisi jopa hieman turhautuvansa 

vaatimustason helppoudesta.  

“Mulla ei oo niin hyvä kunto. Tykkään, että siellä ei tarvi juosta. Se on kaikkien laji.” 

“On se aika kova ponnistus. Tunti on aika paljon. Et se on kyllä ihan kunnon treeni.”  

“Se on aika helppoa, vois olla vähän vaikeampaa joo. Välillä tulee tylsää.” 

Oman fyysisen kunnon ja voimavarojen koheneminen. Haastateltavista kaikki koki-

vat liikunnan yleisesti parantaneen omaa fyysistä kuntoa sekä yleisesti voimavaroja ja 

jaksamista. Useampi koki, että kävelyfutiksen ohella muiden urheilulajien harrastami-

nen vaikuttaa myönteisesti omaan suorituskykyyn. Fyysisen kunnon koheneminen vai-

kutti haastatteluiden mukaan osalla myös arkiliikunnan lisääntymiseen. Yksi haastatel-

tava huomasi lisäksi negatiivisen vaikutuksen kehossa, jos ei ollut syystä tai toisesta 

osallistunut treeneihin.  

"Kyl sen (kunnon kohoamisen) huomaa. Eiköhän se mielenvirkeyteenkin vaikuta.” 
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“Liikunnasta aina saa ne endorfiinit ja punaiset posket ja happea paremmin. Liikunnan 
vaikutukset ylipäänsä. Samat kuin kaikissa muissakin lajeissa.”  

Kuulluksi ja ymmärretyksi tulemisen kokeminen sekä yhteistyön sujuminen. 

Kaikkien vastaajien mielestä pelin onnistumiseen tarvittava kommunikaatio muiden 

joukkuejäsenien kanssa onnistuu ja useamman mielestä kommunikaation sujuminen 

joukkueen jäsenten kesken on pelin sujumisen kannalta oleellinen taito. Joidenkin mie-

lestä kommunikaatio ei kuitenkaan aina sujunut ja he toivoivat siihen parannusta.  

“Yksi mun kaveri joskus puhuu mulle. Esimerkiksi mä syötän ja hän vetää maalin. Teh-
dään semmosia suunnitelmia.” 

Kokemus oppimisesta ja kehittymisestä. Haastateltavista kaikki olivat huomanneet 

itse tai/ja joukkueena edistyneen pallonkäsittelytaidossa. Kaksi vastaajaa kaipasi toi-

mintaan lisää tekniikkavalmennusta, joka voisi kehittää pelaajia niin yksilöinä kuin jouk-

kueena.   

“No se on yllättävän vaativaa. Ei siinä oo oikeestaan mitään muuta eroa tavalliseen jalka-
palloon. Kaikki syötöt ja kuviot on ihan tavallisia. Motivoiva laji.”  

”Voishan sitä jotain tekniikkaharjoituksia olla joo. Pelaamallahan sitä oppii, mut ois se ki-
vaa välillä vaikka pujotella jotain tötteröitä ja sit ampuu ja mitä niitä nyt on niitä harjoituk-
sia.”  

Kyky sietää pettymyksiä. Kaikki vastaajat kuvasivat erilaisia pieniä pettymyksen tun-

teita, joita treeneissä tai peleissä ja turnauksissa saattoi kohdata. Kaikilla haastateltavil-

la oli kuitenkin keinoja selvitä niistä, eivätkä pettymykset estäneet toimintaan sitoutu-

mista. Useampi haastateltava kuvasi kauniisti myötätuntoa omia ja muiden tekemiä 

virheitä kohtaan.  

“Harmittaa ja ottaa päähän, miten en osannut. Jotenkin sitä alkaa miettiä, että miten sen 
voisi tehdä, että onnistuis. Mutta ne voi antaa itselleen anteeksi. Eihän ne niin vakavaa 
ole! Ei me,e onneksi yli se, eikä jää vaivaamaan pitkäksi aikaa.”  

Pystyvyyden ja pätevyyden tunteen kokeminen. Kaksi vastaajista kuvasi vahvaa 

tunnetta omasta kyvykkyydestä.  

“Oon pelannut hyvin niillä korteilla mitä on annettu.”  
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6.2 Toimintaan liittyvät tekijät 

Matala osallistumiskynnys. Kaikki haastateltavat kokivat kävelyfutistoimintaan osal-

listumisen helpoksi. Haastateltavat kokivat myös, että toimintaa on sopivasti tarjolla. 

Talvikaudelle joku haastateltavista kertoi kuitenkin toivovansa lisäksi toista harjoitusker-

taa yhden sijaan. Säännöt koettiin helpoiksi ja selkeiksi. Kävelyä juoksun sijaan sekä 

potkujen rajoitettua korkeutta pidetään säännöissä vaikeimpina, mutta toisaalta ne oli-

vat vastausten perusteella samalla tekijöitä, jotka tekivät kävelyfutiksesta useimmille 

liian helpon sijaan sopivan haasteellista toimintaa. Useampi koki, että kävelyfutiksessa 

vaaditaan samoja taitoja kuin heidän harrastamissaan muissa lajeissa erityisesti pallo-

peleissä ja lajeissa vaadittujen taitojen kuvattiinkin jossain vastauksista tukevan toinen 

toisiaan. 

Kävelyfutiksesta aiheutuvat kustannukset koettiin myös kohtuullisiksi ja ne eivät ole 

estäneet osallistumista. Osalle pienikin osallistumismaksu voisi olla esteenä harrasta-

miselle, toisille pieni maksu voisi olla vielä mahdollinen. Treeneihin kulkemista ja urhei-

luvarusteita pidettiin yleisesti harrastamisesta koituvana kuluna, mutta se ei ollut kenel-

lekään este, koska harjoitukset olivat alueella, johon pystyy käyttämään jo olemassa 

olevaa matkakorttia sekä olemassa olevia urheiluvaatteita. 

Kaikki vastaajat kokivat ohjaajilta saadun tiedotuksen treeneistä, peleistä ja muista 

tapahtumista tärkeäksi. Vastaajien mielestä ohjaajat onnistuvat tiedotuksessa kiitettä-

västi. 

Liikuntaharrastuksen jatkuminen loukkaantumisista huolimatta. Haastateltavien 

vastauksista useammassa tuli esille, että kävelyfutiksen matala osallistumiskynnys 

mahdollistaa myönteiset tulevaisuuden näkymät. Harrastaminen nähtiin mahdollisena 

myös tulevaisuudessa huolimatta erilaisista toimintakyvyn rajoituksista tai heikenneestä 

kunnosta.  

"Sen takii mä tästä kävelyfutiksesta tykkään, kun multa on lääkäri kieltänyt kaikki suun-
nanmuutospelit nykyisin esim. kaikki sulkapallot ja tämmöset niin mä voin kävelyfutista 
pelaa, kun siinä ei tuu suunnanmuutosta." 

“Polvi hajos pahasti. Sen takia ei voi enää juoksufutista pelaa. Tää kävelyfutis oli ihan 
täsmäratkaisu. Ja kun on ylipainoa, ei jaksaiskaan enää juosta. Kivempaa toi kävely.”  
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Kilpailullisten tapahtumien motivoivuus. Useampi haastateltava koki turnaustapah-

tumat erityisen motivoivina. Turnauksiin osallistumisen tärkeyttä kuvattiin useammassa 

vastauksessa. 

"Jos on vaikka kävelyfutisturnaus niis se turnaus menee sitten kaiken muun edelle. Jopa 
semmosessa tilanteessa, et on lääkärin vastaanotto niin kyl mä yrittäisin sen lääkärin 
vastaanoton siirtää muulle päivälle. Et kyl siellä aika korkealla on sit ne turnaukset." 

Toiminnan aikaansaamat myönteiset kokemukset. Kaikilla vastaajista oli useita 

onnistumisen kokemuksia kävelyfutiksesta. Yksi vastaaja kertoi onnistumisten harras-

tuksessa nostaneen itsetuntoa harjoitusten ulkopuolellakin.  

“Onnistumiset on se syy oikeestaan miksi sitä (kävelyfutista) tekee. Isoimpia syitä. Sit on 
sillei Jess!! ja voi tuulettaa.”  

“Jos pelissä menny hyvin, ni illallakin vielä tosi voittajafiilis.” 

Liian vähäisen osallistujamäärän vaikutukset. Haastatteluissa kaikki ilmaisivat suu-

rimpien pettymysten toiminnassa tulevan siitä, jos osallistujia/joukkueita tulee liian vä-

hän ja toiminta muuttuu joko epämieluisampaan suuntaan (ei saada kunnon pelejä) tai 

estyy kokonaan. 

"Muutaman kerran on sit ollut silleen, et sinne turnaukseen ei ookaan ilmoittautunut tar-
peeksi joukkueita, et se on sitten peruttu se turnaus, niinku viimeks just kävi. Et se on tie-
tysti vähän ikävää, ettei sit saatukaan pelata, vaikka piti."  

“Sitä toivon, et laji kasvais, ettei tulis sellaisia turnauksia, ettei ketään tuu.” 

6.3 Ympäristöön liittyvät tekijät 

Fyysisten ympäristötekijöiden vaikutukset. Fyysisen ympäristön osalta toimintaan 

sitoutumiseen vaikuttavat tekijät olivat haastatteluiden perusteella: Oman elämän me-

nojen kannalta toiminnan huono ajoittuminen sekä huono sää. Sää oli harjoituksiin 

osallistumiseen vaikuttava tekijä, mutta sen vaikutus liittyy ainoastaan siihen peliker-

taan. Haastatteluissa tuli kuitenkin esille, että huonon sään ei koettu olevan toimintaan 

osallistumista estävä tekijä, mikäli oli kyse osallistumisesta turnaukseen tai muuhun 

erityistapahtumaan.  

Pelikentän hyvä varustus koettiin tärkeänä ja sen puutteellisuuden koettiin vaikuttavan 

toiminnan osallistumisen mielekkyyteen. Haastatteluissa joku kuvasi toiminnan onnis-
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tuvan parhaiten silloin kun, jalkapallot saa ajoissa lämmittelyä varten käyttöön ja kentäl-

lä on oikean kokoiset isot maalit. Erityisesti suljetut pukukopit tai lukkojen takana olevat 

pallot sekä pelaaminen pienillä käsipallomaaleilla koettiin motivaatiota alentaviksi teki-

jöiksi. Kaikki haastateltavat eivät kuitenkaan pitäneet pukukoppien aukioloa tärkeänä, 

mutta haastateltavat osasivat kertoa, että joillekin pelaajista se on merkityksellinen 

osallistumiseen vaikuttava tekijä.  

“Meillähän oli tosi hieno, et meillä oli talvella siellä kuplahallissa sisällä, mis on tekonur-
met ja lämmin, niin se oli tosi hyvin hoidettu... Mä olin tosi tyytyväinen, et talvella pääs 
siellä kuplahallissa pelaamaan."  

"Yks juttu, mitä mä vihaan, tai en nyt vihaa, mut kun sitä pelataan välillä käsipallomaalei-
hin niin siinä on se, että niihin käsipallomaaleihin on välillä tosi vaikea tehdä maaleja, kun 
laittaa vähän semmosen isomman veskarin.” 

Luottamuksellinen suhde toiminnan ohjaajiin, sosiaalinen tuen merkitys. Useissa 

vastauksissa tuli esille hyvä, pitkäkestoinen ja luottamuksellinen suhde toimintaa järjes-

tävään tahoon. Luottamuksellinen suhde ohjaajiin ja heiltä saatu tuki sekä myönteinen 

kannustus ja palaute oli vastausten mukaan madaltanut useamman kynnystä osallistua 

ja pysyä mukana toiminnassa. Kaikki haastateltavat kokivat ohjaajien roolin toiminnas-

sa mukana erittäin merkityksellisenä. Ohjaajan roolia kuntoutujien kanssa saman ver-

taisena pelaajana pelissä, pidetään erityisen merkityksellisenä. Pelissä mukana olevan 

ohjaajan koettiin luovan turvallisempi ja rauhallisempi toimintaympäristö sekä mahdol-

listavan toiminnan sujuvuuden. Haastateltavat kokivat saavansa ohjaajilta riittävästi 

kannustusta ja myönteistä palautetta ja sitä pidettiin myös tärkeänä. Jossain vastauk-

sista ilmeni, että ohjaajien kannustus oli ollut tärkeää myös toimintaan ensimmäistä 

kertaa osallistuttaessa. Ohjaajien ystävällisyys ja mahdollisuus jäädä treenien jälkeen 

juttelemaan koettiin niin ikään erittäin myönteisenä.  

"On se hyvä, et ohjaajat on mukana. Muuten se voi mennä semmoseksi, että huutoää-
nestykseksi tai silleen. Ohjaajat tekee kumminkin joukkueet ja se on tosi tärkeää, että 
tuomari on noissa kesäcupeissa mukana. Et joku pitää langat käsissään."  

"Tuntuu hyvältä, et ohjaajat tsemppaa ja kannustaa. Ohjaajilta ei tuu huonoa palautetta.”  

Kaverisuhteet, ryhmään kuuluminen ja yhteisöllisyyden tunne. Osa haastateltavis-

ta oli saanut uusia kavereita joko kävelyfutiksesta tai sitten ennen kävelyfutista ja käy-

vät nyt yhdessä kävelyfutiksessa. Useampi koki kavereiden näkemisen pelitapahtumis-

sa tärkeäksi. Joukkueesta oli myös tullut uusia “tuttuja naamoja”, joita tuli helpommin 

tervehdittyä muissa yhteyksissä kohdatessa, vaikka heitä ei aina kavereiksi luokiteltu-
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kaan. Useamman vastauksen mukaan yhteisöllisyyttä ja ryhmään kuulumista pidetään 

kävelyfutistoiminnassa tärkeänä tekijänä.  Osa vastaajista ilmaisi vastauksessaan suh-

teellisen heikkoa yhteisöllisyyden tunnetta joukkueen keskuudessa, eivätkä he olleet 

saaneet uusia kavereita harrastuksen parista. Kuitenkin vastaajat, joilla yhteisöllisyy-

den tunne ei ollut vastausten mukaan niin vahva, ilmaisivat tahtoa tunteen vahvistami-

seen. Yhden vastaajan vastauksissa tuli myös esille, miten tärkeää on oppia tunte-

maan muut pelaajat ja heidän pelityylinsä, jotta voidaan joukkueena pärjätä peleissä. 

Haastateltavien vastauksista ilmeni myös, että peliporukka ei ole juurikaan vaihtunut.  

”On kiva nähdä pelikavereita ja sit se vähän niinku semmonen yhteisöllisyys, mikä siinä 
tulee joukkueen kesken, että siitä tykkään.”  

“…siinä kun ollaan tauollakin ja näin, ja juodaan vettä ja siinä vähän puhutaan, ni on se 
sitten kiva, miten treenien jälkeenkin on mahdollisuus jäädä niinku kentän laidalle. Viime-
kerralla jäätiin, se oli kiva!” 

Välittämisen ja arvostetuksi tulemisen kokeminen. Koetun arvostuksen ja välittämi-

sen tunteiden tärkeys ilmeni useassa vastauksessa. Arvostuksen tunne oli merkityksel-

listä niin pelikavereiden kesken, ohjaajien kanssa kuin yhteiskunnan taholta osoitettu-

na. Laji koetaan herrasmieslajina, johon yhden vastaajan mukaan kuuluu nimenomaan 

muiden kunnioitus ja ja sen osoittaminen myös sanallisesti. Yhden vastaajan mukaan 

muilta pelaajilta saatu arvostus ja kannustus oli kaikista merkittävintä. Useissa haastat-

teluissa tuli myös esille, että pelaajat olivat kokeneet erityisenä tapahtuman, jossa on 

ollut tapahtuman keulakuvina ja mukana tapahtumassa valtakunnallisesti merkittäviä 

henkilöitä ja urheilijoita.  

Useampi haastateltava koki toiminnassa heikentävästi sitoutumiseen vaikuttavana teki-

jänä lajin pienuuden ja vähäisen tunnettavuuden. Yksi haastateltava toi myös esille, 

että toivoisi lajin kasvamista ja arvostuksen kasvamista. Yksi haastateltavista mainitsi 

lajin kehittämisen ja esimerkiksi tekniikkaharjoituksiin panostamisen tekijöiksi, joilla 

lajille saataisiin lisää arvostusta ja kiinnostavuutta. Yksi haastateltavista toi myös esille 

pelon, että lajille nauretaan, eikä sitä oteta vakavasti.  

”Oli semmonen iso turnaus, jossa oli Paavo Arhimäki pelaamassa ja muitakin näitä vä-
hän kuuluisuuksia maajoukkuepelaajia ja tänä syksynä on turnaus… Et mä oon tosi tyy-
tyväinen, et tää kävelyfutis on lähtenyt silleen nousuun, niin kuin sen on pitänytkin. Nyt 
on tuomarit, turnaukset ja kaikki osaa säännöt ja tämmöset.”  

”Hyvä palaute pelikavereita tuntuu mukavalta.”  
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“Sit on ite koettanut kannustaa muita, kun joku muu tekee hyvän suorituksen niin kehuu 
sitten itekin muita.” 

Pelikavereilta saatu kriittinen palaute. Haastatteluissa ilmeni, että osa pelaajista koki 

saavansa ajoittain kriittistä palautetta, mutta vastaavasti, että osa pelaajista oli sitä 

mieltä, että antaa itse liian paljon kriittistä palautetta muille. Pelaaja, joka koki haastat-

telun mukaan saavansa liikaa tai liian kriittistä palautetta kanssa pelaajilta, saattoi omi-

en sanojensa mukaan mennä kentän sivuun, jos kokee, että palautetta on tullut esim. 

liian paljon.  Kukaan haastateltavista ei kokenut saavansa huonoa palautetta ohjaajilta. 

Pelaajan kokemus siitä, että hänelle ei syötellä, oli laskenut hänen mielialaansa. Yksi 

haastateltavista oli myös sitä mieltä, että rakentavaa kriittistä palautetta voitaisiin antaa 

enemmänkin myös valmennuksen taholta. 

“Mut kyl siel saa negatiivistakin, jos töppäilee. Negatiivinen pitää vaan ottaa silleen...Mut 
jos sitä tulee paljon, niin muutkin toimii samalla tavalla kuin mä, et nyt vähäks aikaa riit-
tää, et nyt pitää vähän huilii."  

“Jos sulle ei syötetä tarpeeksi, ni sit seuraavalla kerralla menee vähän pitkin hampain 
sinne. Jos ei oo ollu niin hyvä kerta, ni seuraavalla kerralla menee vähän niinku näyttä-
mään. On semmostakin tapahtunut, että en oo seuraavalla kerralla menny treeneihin.”  

Epäoikeudemukaisiksi koetut joukkuejaot. Useimmissa haastatteluissa ilmeni, ettei 

valmentajan tai ohjaajan tekemiä joukkuejakoja pidetä aina toimivina eikä oikeudenmu-

kaisina ja ne vaikuttavat pelin mielekkyyteen.  

“Jos ne joukkueet on vähän semmosia epätasasia, kun pelaajia tulee kaikista lähtökoh-
dista… mäkin oon paljon pelannut niin ne tasoerot voi olla aika kovia” 

“Siihen pystyis vaikuttamaan niinku, jos me pelataan harjoituksissa niin katotaansilleen, 
et laitetaan tasaisesti ne joukkueen kummallekin puolelle, ettei laiteta hyviätoiselle puolel-
le ja huonoja toiselle puolelle.” 

6.4 Yhteenveto 

Opinnäytetyön tuloksena löytyi useita yksilöllisesti ilmeneviä kävelyfutikseen sitoutumi-

seen edistävästi ja heikentävästi vaikuttavia tekijöitä. Tekijöistä muodostui yhteensä 30 

ilmiöitä. Yksi ilmiö saattoi käsittää sekä toimintaan sitoutumista edistäviä että heikentä-

viä tekijöitä. Tulosten perusteella henkilölähtöisiä toimintaan sitoutumiseen vaikuttavia 

ilmiöitä löytyi eniten, yhteensä 19. Toimintalähtöisiä toimintaan sitoutumiseen vaikutta-

via tekijöitä löytyi yhteensä viisi ja ympäristölähtöisiä tekijöitä yhteensä kuusi. Johto-

päätöksissä näistä ilmiöistä muodostettiiin yhteensä 12 eri yhdistävää teemaa, joiden 

avulla pystyttiin vastaamaan tutkimuskysymykseen.  
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Toimintaan sitoutumiseen vaikuttaville ilmiöille löydettiin yhteensä 12 eri yhdistävää 

teemaa: 1) kiinnostavuus 2) vapaaehtoisuus, valinnan - ja henkilökohtaisen vaikuttami-

sen mahdollisuudet 3) omien arvojen toteutuminen 4) elämäntapa ja tottumukset 5) 

pätevyyden ja kyvykkyyden kokeminen 6) myönteiset kokemukset 7) kielteiset koke-

mukset 8) osallistumisen saavutettavuus 9) arvostuksen ja välittämisen kokeminen 10) 

sosiaalinen tukeminen 11) yhteisöllisyyden ja ryhmään kuulumisen tunne ja 12)  fyysi-

sen ympäristön vaikutukset. 

Johtopäätösluvussa perustellaan teorian avulla yllä olevien teemojen mukaisesti toi-

mintaan sitoutumista.  
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7 Johtopäätökset  

Tulosten perusteella selvisi, että kävelyfutikseen sitoutumiseen vaikuttavia tekijöitä 

löytyi kaikista opinnäytetyömme pääluokista; henkilöön, toimintaan sekä ympäristöön 

liittyvistä tekijöistä.  Tuloksissa kävelyfutikseen sitoutumiseen vaikuttaville tekijöille löy-

dettiin 12 yhdistävää teemaa. Johtopäätösluvussa kuvataan 12 yhdistävän teeman 

mukaisesti teoriaan perustuen näkemystämme siitä, miksi jonkun tekijän päätellään 

edistävän tai heikentävän mielenterveyskuntoutujan kävelyfutikseen sitoutumista.  

• Kiinnostus kävelyfutista ja urheilua kohtaan ilmeni kaikissa vastauksista. 

Urheilu tuo haastateltaville merkityksellistä ja mielekästä elämänsisältöä, jolla on myön-

teinen vaikutus heidän kokemaansa hyvinvointiin. Aineistomme perusteella kävelyfutik-

sen harrastamisessa kiinnostavimmiksi elementeiksi nimettiin miellyttävät kokemukset, 

liikunnan hyödyt, sosiaaliset tilanteet sekä kilpailullisuus. Miellyttävät kokemukset ja 

sosiaalisiin tilanteisiin liittyvät tekijät on koottu tässä johtopäätösluvussa omiksi tee-

moiksi, jotka on esitelty luvun myöhäisemmässä vaiheessa. Liikunnan hyödyistä tär-

keimpinä koettiin fyysisen ja psyykkisen kunnon ylläpito tai koheneminen, aktiivisen 

elämäntavan eläminen ja uusien taitojen oppiminen. Liikunnan hyödyistä mielentervey-

teen onkin runsaasti tutkimusnäyttöä ja jo hyvin vähäisestä liikunnan määrästä on to-

dettu olevan hyötyä mielenterveydelle (Suomen Mielenterveysseura 2015: 11; Liikun-

nan käypähoitosuositus 2016). Kaikki haastateltavista toivat esille, että liikunnan hyödyt 

olivat yksi tärkeimmistä tekijöistä, minkä vuoksi kävelyfutiksen harrastamiseen on si-

touduttu.  

Haastateltavista kaikki osoittautuivat jonkin verran tai hyvin kilpailuhenkisiksi ja pitivät 

toiminnan kilpailullisuutta ja kilpailullisia tapahtumia erityisen kiinnostavina ja motivoivi-

na. Tuloksissa ilmeni, että pelaajat kokevat kilpailullisuuden liittyvän urheiluun yhtä 

lailla myös mielenterveyskuntoutujien harrastamisessa. Osa toivoi kilpailuhenkisiä ta-

pahtumia lisää, jotta motivaatio toimintaan säilyisi. Kilpailullisuuden kautta pelaajat ko-

kevat vastausten perusteella onnistumisen tunteita yksin ja yhdessä kuten maalin te-

keminen ja sitä kautta syntyvä pärjäämisen halu, jonka avulla on mahdollisuus asettaa 

selkeitä saavutettavia tavoitteita. Näin voitiin päätellä, että yksilöiden persoonaan liitty-

vä kilpailuhenkisyys vaikuttaa kilpailullisen kävelyfutistoiminnan mielekkyyteen ja luo 

siten paremmat edellytykset toimintaan sitoutumiseen. Kilpailuhenkiseksi itsensä koke-

vista osa koki kävelyfutiksen kilpailullisten tapahtumien määrän liian vähäisenä, joten 

kilpailullisen toiminnan vähentyminen esim. kilpailutapahtumien peruutuminen vähäisen 
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osallistujamäärän vuoksi, voitiin päätellä vastausten perusteella olevan eräs merkittä-

vimpiä pelaajien motivaatioon ja toimintaan sitoutumiseen heikentävästi vaikuttavia 

tekijöitä. Tulosten perusteella on pääteltävissä, että kilpailuhenkisille kilpailullinen toi-

minta vetoaa ja vastaavasti voidaan päätellä, että jos yksilö ei ole kovin kilpailuhenki-

nen vetoavuus toimintaan syntyy jostain muusta tekijästä. Pelaajien haastatteluissa 

yhdessä joukkueena kilpaileminen vaikuttaa opinnäytetyön tulosten perusteella kuiten-

kin toimintaan sitoutumista edistävänä tekijänä myös niille, jotka eivät yksilöinä koke-

neet olevansa niin kilpailuhenkisiä.  

Kiinnostavan toiminnan toimintaan sitoutumista edistävää vaikutusta voidaan perustella 

esimerkiksi Toiminnan terapeuttisen voiman mallilla (Pierce 2003), jonka mukaan toi-

minnan vetoavuus syntyy henkilön yksilöllisestä tavasta kokea tietty toiminta kutsuvana 

ja mielekkäänä. (Pierce 2003: 10-11). Flow-teorian mukaan, kun toiminta tuottaa mieli-

hyvää ja tarjoaa oppimisen kokemuksen, se on itsessään palkitsevaa ja saa ihmisen 

sitoutumaan. (Pierce 2003: 10; Csikszentmihalyi 2005: 116.) Kiinnostavan toiminnan 

toimintaan sitoutumista edistävää vaikutusta voidaan perustella lisäksi myös inhimilli-

sen toiminnan mallin tahdon prosessilla, jonka mukaan kiinnostavaan toimintaan osal-

listumisen uskotaan johtavan saman toiminnan uudelleen valintaan Tahdon prosessin 

mukaan henkilön tahto, motivoituminen ja sitoutuminen toimintaan muodostuu hänen 

kokemuksistaan, tulkinnoistaan, ennakoinnistaan sekä päivittäisistä valinnoistaan. Mal-

lin mukaan prosessi elää koko ajan, sillä henkilön uudet päivittäiset valinnat synnyttä-

vät uusia kokemuksia, tulkintoja ja ennakointeja, jotka taas vaikuttavat henkilön uusiin 

päivittäisiin valintoihin. (Taylor 2017: 13-14.) 

• Vapaaehtoisuus, henkilökohtaisen vaikuttamisen ja valinnan mah-

dollisuus on tärkeää kaikille vastaajista. Kävelyfutiksessa koetaan olevan paljon mah-

dollisuuksia vaikuttaa itselle tärkeisiin tekijöihin kuten siihen, mihin tapahtumaan osal-

listuu tai mitä varusteita toimintaan valitsee. Vapaaehtoisuus toiminnassa on myös it-

seohjautuvuuden teorian mukaan sitä, että yksilö kokee motivaation olevan lähtöisin 

hänestä itsestään eikä ympäristön tarjoamista kepeistä ja porkkanoista (Martela 2014). 

Kävelyfutikseen sitoutumiseen heikentävästi vaikuttavina tekijöinä vastauksissa ilmeni, 

että pelitapahtumissa vaikuttaminen ei aina toteudu tasa-arvoisesti vaan siihen vaikut-

taa myös yksilöiden luonne, jolloin mm. äänekkäimmät saavat hiljaisempia paremmin 

äänensä kuuluville. Itseohjautuvuuden teorian mukaan vapaaehtoisuuteen perustuvalla 

toiminnalla on myös heikkoutensa, sillä se vaatii tekijältä kyvyn ottaa vastuuta omasta 
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toiminnastaan ja ymmärtää oman toiminnan vaikutus muihin. Jos henkilön ongelman-

ratkaisu- ja päätöksentekokyky on heikko, hän voi tarvita hierarkkisempaa toiminnan 

ohjaamista. (Martela – Jarenko 2015: 68-70.) Tuloksesta voitiin siten päätellä, että oh-

jaajien rooli toiminnassa näyttäytyy tärkeänä myös tästä näkökulmasta, osa kuntoutu-

jista tarvitsee vahvan ulkoisen tuen ja ohjauksen ja kannustimia ja osalle taas toimin-

taan sitoutuminen edellyttää omakohtaisen vastuun antamista ja ottamista ja sisäisen 

motivaation syntymistä. Henkilökohtaista vaikuttamista tarkasteltaessa ilmeni myös, 

että osa saattaa kokea omat kävelyfutikseen liittyvät tavoitteet joukkueen tavoitteiden 

suhteen isompina ja sen voidaan päätellä vaikuttavan siihen, ettei henkilö pysty tällöin 

toteuttamaan tavoitteitaan tahtonsa mukaisesti. Flow-teorian mukaan sosiaalinen flow 

estyy helposti, jos jonkun jäsenen taitotaso on huomattavasti muiden tasoa heikompi. 

Se estyy myös, jos yksi jäsen dominoi eikä näe, että hänellä olisi mitään opittavaa 

ryhmältä. Tasavertaisuus antaa ryhmän jäsenille samankaltaiset mahdollisuudet tuoda 

oma osaamisensa ryhmän käyttöön ja saada siitä positiivista palautetta, siksi valmenta-

jat ja pelaajat suosivatkin yleensä taitotasoltaan heterogeenisiä tiimejä ja joukkueita. 

(Matikka 2015: 63.)  

Vastauksissa ilmeni myös, että osa pitää kävelyfutista enemmän lisäharjoitteena muille 

ns. haastavammille lajeille. Heidän mielestään kävelyfutis ei ole riittävän haastava laji-

na, jolloin he voivat valita haastavamman lajin ja jättävät kävelyfutistapahtumaan osal-

listumisen väliin. Liian helpoksi koettu toiminta pääteltiin siten vaikuttavan esim. flow-

teorian, tahdon prosessin sekä kyvykkyyden psykologisen perustarpeen tyydyttymät-

tömyyden kautta kävelyfutikseen sitoutumiseen heikentävästi (Taylor 2017: 13-14; Mar-

tela – Jarenko 2015: 59).   

• Omien arvojen toteutuminen kävelyfutista pelatessa oli osalle haasta-

telluista tärkeää. Vaikka useimmille vastaajista omienarvojen nimeäminen olikin vaike-

aa, heidän vastauksistaan nousi kuitenkin esille liikunnan tärkeys ja arvostus sekä kä-

velyfutiksen pitäminen ns. herrasmieslajina. Inhimillisen toiminnan mallin mukaan arvot 

vaikuttavat siihen, miten toimimme ja millaisia tavoitteita meillä on. Toimiessamme 

omia arvojamme vastaan kohtaamme epäonnistumisen, häpeän, riittämättömyyden tai 

syyllisyyden tunteita, kun taas arvojen mukainen toiminta synnyttää tunteen tärkeydes-

tä, turvallisuudesta, tarkoituksesta ja yhteenkuuluvuudesta, jotka kaikki vaikuttavat 

myönteisesti toimintaan sitoutumiseen. (Taylor 2017: 46.) Tulosten perusteella voitiin-

kin päätellä, että toimintaan sitoutumista edistää, kun pelaaja kokee, että hänen omat 

arvonsa toteutuvat. Toimintakykyyn vaikuttavat mielenterveyden haasteet voivat kui-
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tenkin vaikeuttaa henkilön kykyä tunnistaa ja löytää itselleen merkityksellisiä toimintoja. 

Siten henkilö saattaakin tarvita tukea arvojensa uudelleen määrittelyyn, sillä ilman ar-

vojen mukaan asetettuja tavoitteita henkilö voi kadottaa tunteen elämän arvosta ja tar-

koituksesta. (Taylor 2017: 46-48.) Koska aineiston perusteella useimpien vastaajien oli 

vaikea nimetä omia arvojaan, voitiin päätellä, että arvojen kautta tapahtuvaa toimintaan 

sitoutumista pystyttäisiin vielä vahvistamaan.  

• Elämäntapa ja tottumukset näyttäytyi tuloksissa siten, että kävelyfutis 

kuului vastaajien arjen rutiineihin ja struktuuriin. Kävelyfutis osana liikunnallista arkea 

liittyi myös siihen, että sen koettiin olevan liikuntaharrastus, joka oli mahdollista säilyt-

tää arjessa loukkaantumisista huolimatta. Osalle haastateltavista urheilullinen elämän-

tapa oli vastausten perusteella aiemmin opittu malli ja urheilu oli kuulunut omaan toi-

minnalliseen identiteettiin jo lapsuudesta asti, kun taas osalle urheilun harrastaminen 

oli tullut vasta myöhemmin esim. psykiatrisen hoidon yhteydessä.  

Tulosten perusteella selvisi, että tietyt lajit tukevat toisiaan ja koetaan helpommaksi 

aloittaa toinen laji, kun urheilu on jo omaksuttu osaksi arkea, josta voitiin päätellä, että 

kävelyfutikseen sitoutuu helpommin, jos harrastaa myös muuta urheilua ja urheilulli-

suudesta on tullut jo aiemmin osa henkilön toiminnallista identiteettiä. Inhimillisen toi-

minnan mallin mukaan toimintaan sitoudutaankin vahvimmin, kun toimintaan osallistu-

minen kuuluu osaksi henkilön kokemia rooleja (Taylor 2017: 111). Vastauksista voitiin 

myös päätellä, että samalla tavoin henkilö saattaa sitoutua kävelyfutiksen aloitettuaan 

toiseen urheilumuotoon, joten aktiivisuus ja mielekkään arjen sisältö vahvistuvat osaksi 

elämää. Sisäisesti motivoitunut ihminen hakeutuu aktiivisesti tekemään itseään innos-

tavia ja merkityksellisiä asioita (Martela – Jarenko 2014: 14).  

Vastaajat kertoivat haastatteluissa kävelyfutiksen harrastamisesta aina aloittamisesta 

tähän päivään saakka ja kaikkien kertomuksista voitiin päätellä, että toimintaan mukau-

tumisen prosessi ja tahdon kehitys oli alkanut sen ensimmäiselle tutkimuksen tasolle 

tyypillisesti houkuttelun kautta, hitaasti lajiin tutustuen. Kaikki vastaajista kuvasivat, että 

tänä päivänä osallistuminen toimintaan on helppoa ja sen harrastamiseen on sitouduttu 

ainakin jollakin tasolla ja harrastamisesta on tullut rutiini. Kaikki vastaajat uskoivat 

myös omaksuneen tarpeeksi taitoja, jotta pystyivät toimimaan tyydyttävästi. Haastatel-

tavien arvio kävelyfutikseen osallistumisen nykytilanteesta kuvasi prosessin viimeistä 

“saavutusten” tasoa, jolloin henkilön tahto on voimakasta ja henkilö harjoittelee itsenäi-

syyttä suhteessa toimintaan, eikä tarvitse enää kovin paljoa tukea. (Parkinson 2007: 
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11; Taylor 2017: 146.) Vastauksissa tuli kuitenkin ilmi, että joukkue on pysynyt pitkään 

lähes samana. Tästä heräsikin kysymys, että tarvittaisiinko uusien osallistujien saami-

seksi enemmän tukea ja houkuttelua, kun nykyisissä harrastajissa on jo itsenäisemmäl-

le tahdontasolle kerenneitä harrastajia.  

• Pätevyyden ja kyvykkyyden kokemiseen vaikutti vastausten perusteel-

la haastateltavien sopivaksi kokema haastavuustaso. Sopivaksi koettuun haastavuus-

tasoon vaikutti myös tieto siitä, että pystyy onnistumaan toiminnassa huolimatta joistain 

toimintakykyä rajoittavista tekijöitä kuten loukkaantumisista. Niin ikään kyky sietää pet-

tymyksiä ja selviytyä niistä yli oli haastateltavien mukaan tekijä, joka saa aikaan päte-

vyyden ja kyvykkyyden kokemuksen. Joidenkin haastateltavien mielestä kävelyfutis-

toiminta kaipaa lisää haastetta, jotta oma kiinnostus lisääntyisi tai säilyisi. Liian helpoksi 

koettu tekeminen saattaa siten vaikuttaa motivaatioon ja siten toimintaan sitoutumiseen 

heikentävästi. Itseohjautuvuuden teorian ja flow-teorian mukaan kyvykkyyden tunteen 

sanotaan johtavan flow-ilmiöön, joka syntyy, kun yksilön osaaminen ja haastetaso koh-

taavat optimaalisella tasolla. Yksilön osaamisen kannalta liian helppo vaatimustaso 

saattaa tylsistyttää ja liian vaikea vaatimustaso puolestaan saada aikaan ahdistuksen 

kaltaisen tunteen siitä, että tekeminen ei etene, ettei hallitse toimintaa tai ettei saa mi-

tään aikaiseksi. (Ryan – Deci 2017; Csikszentmihalyi 2005: 83.) Sopiva haastavuusta-

so mahdollistaa tulosten mukaan sopivien tavoitteiden asettamisen sekä oppimisen ja 

kehittymisen kokemuksia, joilla on edistävä vaikutus henkilön toimintaan sitoutumisen 

kannalta. Kilpaileminen tuottaa yleensä iloa, mutta vain siihen saakka, kun sen avulla 

kehitämme itseämme ja kun tavoitteemme vaihtuu vain voittamiseen, ilo yleensä kato-

aa. (Csikszentmihalyi 2005: 86.) Myös Vygostskin lähikehitysvyöhykkeen (1978) käsit-

teiden mukaan ihminen sitoutuu parhaiten toimintaan, joka on hänen kykyjensä ylära-

joilla (Leavers – Hautamäki 1997: 3-5). 

• Osallistumisessa koetut myönteiset kokemukset kuten onnistumiset ja 

mielihyvän ja ilon tunteet vaikuttivat kaikkien vastausten perusteella mm. mielen virkis-

tymisenä, fyysisen kunnon kohenemisena, sosiaalisten taitojen kehittymisenä. Näillä 

tekijöillä on nähtävissä edistävä vaikutus vastaajien kävelyfutikseen sitoutumiseen. 

Onnistuminen pelissä tarjosi pelaajille lisäksi kokemuksia, joiden voitiin päätellä tyydyt-

tävän esimerkiksi hyväntahtoisuuden psykologisista perustarvetta. Hyväntahtoisuuden 

tarpeen täyttyminen toteutuu, kun tilanteessa oma toiminta koetaan arvokkaaksi muille. 

Mahdollisuus hyväntahtoisuuteen on toimintaan sitoutumista edistävä tekijä. (Martela – 

Jarenko 2015: 61.)  
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Mielenterveyskuntoutujalla ei ole välttämättä mahdollisuutta kokea mielihyvää tuottavia 

flow- kokemuksia yhtä helposti kuin muiden esim. tarkkaavuuden haasteiden takia 

(Csikszentmihalyi 2005: 130; Matikka 2015: 48, Ojanen 2001: 206.) Kävelyfutis sisältää 

kuitenkin juuri niitä elementtejä, jotka tutkitusti edistävät sekä yksilöllisen flown, että 

myös vahvempia flow-kokemuksia tarjoavan sosiaalisen flown kokemista (Matikka 

2015: 61). Flow koetaan yleensä vahvasti miellyttävänä ja sen koetaan antavan keholle 

ja mielelle aikaa levätä arkisista huolista. Jalkapallo ja myös siten samoja elementtejä 

sisältävä kävelyfutis on mainittu flow-ilmiön tarkastelussa lajina, joka erityisen hyvin vie 

ajatukset pois ikävistä asioista. (Ojanen 2001:114.) Aineiston perusteella tuli ilmi, että 

myös haastatelluille pelaajille kävelyfutis tarjoaa kokemuksia, jotka vievät ajatukset 

pois ikävistä asioista. Positiivisten kokemusten voitiin tahdon prosessin perusteella 

päätellä edesauttavan sitä, että henkilö sitoutuu kävelyfutikseen, jossa positiivisia ko-

kemuksia on mahdollista kokea. (Taylor 2017: 13-14.)  

• Kielteisten kokemusten vaikutukset näkyivät vastauksissa siten, ettei 

joku haastateltavista esimerkiksi kokenut olevansa missään hyvä ja tuli esille, että sen 

vaikutukset näkyivät pelaamisessa koettuna epävarmuutena ja varovaisuutena. Myös 

aiemmat loukkaantumiset vaikuttivat vastausten perusteella pelaamiseen, joka sekin 

näyttäytyy pelatessa mm. varovaisuutena. Niin kuin positiivisten kokemusten voitiin 

tahdon prosessin perusteella päätellä edesauttavan sitä, että henkilö sitoutuu toimin-

taan, jossa positiivisia kokemuksia on mahdollista kokea, voitiin samalla perusteella 

päätellä, että kielteiset kokemukset vaikuttavat heikentävästi toimintaan sitoutumiseen. 

Ne heikentävät toimintaan sitoutumista ainakin silloin, jos henkilö ei saa vastapainoksi 

riittävästi myönteisiä kokemuksia kävelyfutiksesta. (Taylor 2017: 13-14.) Liikkuessa 

liikkujan myönteisten ja kielteisten kokemusten onkin oltava tasapainossa. Jos koke-

mus painottuu jatkuvasti kielteiseksi, eikä se aiheuta mielihyvää, on todennäköistä, että 

toimintaan ei sitouduta pitkäksi aikaa. (Ojanen 2001: 204-210.) Haastatteluiden perus-

teella voitiin päätellä, että varsinkin aiemmin elämässä koetuilla kielteisillä kokemuksilla 

on ollut heikentävä vaikutus henkilön toiminnalliseen identiteettiin ja pätevyyden tun-

teeseen, jotka edelleen voivat vaikuttaa heikentävästi henkilön kävelyfutikseen sitou-

tumiseen.  

• Osallistumisen saavutettavuus ns. matalan kynnyksen harrastaminen 

nousi haastateltavien vastauksissa keskeisesti toimintaan sitoutumiseen edistävästi 

vaikuttavaksi tekijäksi. Toiminta koettiin mukautuvan eri yksilöille sopivaksi ja siihen 

osallistuminen onnistui loukkaantumisista ja pienistä toimintakyvyn rajoitteista huolimat-
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ta. Uudessa elämäntilanteessa esimerkiksi henkilön sairastuessa psyykkisesti onkin 

tärkeää, että henkilön hyvinvointia tukevia tapoja ylläpidetään ja toimintaa mukautetaan 

niin, että henkilö pystyy toimintakyvyn vajauksesta huolimatta suoriutumaan hänelle 

tärkeistä tavoista. Tapoja on helpompi ylläpitää kuin muodostaa uudestaan esimerkiksi 

pitkän sairaalajakson jälkeen. (Taylor 2017: 63.) Toimintaan osallistuminen on kävely-

futiksessa mahdollistettu myös mielenterveyskuntoutujalle tai henkilöille, joilla on haas-

teita yleisesti toimintaan sitoutumisessa, sillä henkilö voi halutessaan päättää omasta 

osallistumisestaan tapahtumakohtaisesti. Itseohjautuvuuden teorian mukaan, kun moti-

vaatio lähtee ihmisen sisältä, hän kokee asian omakseen, jolloin hän voi nauttia teke-

misestä itsestään ja arvostaa niitä päämääriä, joita tekeminen edistää (Martela 2014).  

Vastausten perusteella myös esim. kävelyfutiksen säännöt koettiin helposti omaksutta-

viksi ja ne on opetettu selkeästi. Kävelyfutikseen osallistumista edistävänä tekijänä 

nähtiin myös toiminnan maksuttomuus. Maksuttomuudella voidaan perustella myös 

kaikkien yhtäläistä oikeutta toimia, koska sen avulla esimerkiksi sairaslomalla tai eläk-

keellä olevat mielenterveys- ja päihdekuntoutujat voivat osallistua ilman painetta toi-

minnan kustannuksista. Mielenterveyskuntoutujalla taataan siten yhtäläinen oikeus ja 

mahdollisuus liikunnan harrastamiseen (Suomen Mielenterveysseura 2015: 5) Tutki-

muksissa on myös huomattu, että mielenterveyskuntoutujille on tyypillisempää sitoutua 

hoito- ja kuntoutusyksiköiden järjestämään liikuntaan tai mielenterveys- ja potilasyhdis-

tysten tai muiden vastaavien järjestöjen organisoimaan liikuntaan. (Ojanen 2001: 105, 

198, 206-210.) Tämä tuli esille myös aineistossa, sillä valtaosa siitä liikunnasta, johon 

vastaajat olivat sitoutuneet, oli jonkin edellä mainituista järjestäjistä järjestämää.  

• Sosiaalinen tukeminen ja luottamuksellinen suhde organisaatioon sekä 

peliin osallistuviin ohjaajiin vaikutti kaikkien vastausten perusteella olevan tärkeä tekijä 

ja osa vastaajista pitää sitä toiminnan sujuvuuden kannalta välttämättömänä. Ohjaajan 

tärkeimmiksi tehtäviksi osoittautui haastatteluiden perusteella pelaajien tukeminen, 

kannustaminen, hyvän palautteen antaminen ja struktuurin luominen. Pelaajien haas-

tatteluissa kuvattiin peliin osallistuvan ohjaajan roolia henkilönä, joka pitää langat kä-

sissään ja pitää huolen siitä, että yhteisiä pelisääntöjä noudatetaan. Mielenterveyskun-

toutuja voi usein tarvita yksilöllistä huomiota, tukea ja ohjausta, jolloin osaavan ohjaa-

jan rooli on tärkeä. Sosiaalisen tuen sanotaan tutkimusten perusteella vaikuttavan mer-

kittävästi mielenterveyskuntoutujan liikunnan aloittamiseen ja siihen sitoutumiseen 

(Ojanen 2001: 204-210). Toimintaan sitoutumisen kannalta ohjaajien luoman struktuu-

rin toiminnalle, pelaajien tukemisen, - kannustamisen ja hyvän palautetteen antamisen 
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voitiin päätellä olevan eräs keskeisistä kävelyfutikseen sitoutumista edistävistä tekijöis-

tä.  

Sosiaalisen tuen tärkeyttä mielenterveyskuntoutujan kävelyfutis toimintaan sitoutumi-

seen voitiin perustella myös kuntoutujan toiminnallisella mukautumisella. Mukautumi-

sen aikana kuntoutuja ottaa pikkuhiljaa vastuuta omasta toiminnastaan ja samalla toi-

mintaan sitoutuminen kasvaa (Kyngäs 2009: 161-172; Taylor 2017: 146). Tämän pro-

sessin ensimmäisellä tasolla sosiaalinen tuki koostuu usein houkuttelusta, kannustami-

sesta ja osallistumisen mahdollistamisesta. (Taylor 2017: 118-119.) Vaikka yleensä 

vapaaehtoisuus on toimintaan sitoutumista edistävä tekijä, niin joskus myös pakotettu-

na tai voimakkaan houkuttelun ja kannustuksen seurauksena alkanut toiminta voi 

muuttua sisäisesti motivoivaksi, jolloin kuntoutuja pääsee prosessissaan eteenpäin 

(Ojanen 2001: 114).  

Prosessin seuraavalla tasolla henkilön uudet toimintatavat vakiintuvat osallistumisen ja 

vahvistuneen pätevyyden tunteen kautta uusiksi tavoiksi. Tällä tasolla henkilö tarvitsee 

usein edelleen ammattilaisen tukea uusien taitojen oppimisessa sekä neuvontaa ja 

reflektointia. Kahdella ensimmäisellä tasolla myös ympäristön pitää olla turvallinen, 

eikä se saa vaatia henkilöltä liikaa, koska henkilö on usein vielä epävarma omasta pä-

tevyydestään tai haluistaan ja hänen toimintakykynsä voi vaihdella. Kolmannella tasolla 

henkilö tuntee selviytyvänsä vaikeuksista, hallitsee toiminnan sekä etsii uusia haastei-

ta, eikä enää yleensä tarvitse niin paljon tukea ammattilaiselta vaan harjoittelee itse-

näisyyttä. (Parkinson 2007: 11; Taylor 2017: 147; de las Heras 2016: 26-27.) Aineiston 

perusteella vastaajat olivat saaneet kävelyfutiksen ohjaajilta kaikkia prosessia etene-

mistä edistäviä sosiaalisen tuen muotoja. Uusien haasteiden kuten tasoittain kilpailemi-

sen toivomisen voidaan ajatella kertovan siitä, että sitä toivoneet vastaajat olivat eden-

neet omassa kävelyfutikseen sitoutumisen prosessissaan korkeinta tahdon tasoa ku-

vastavalle saavutusten tasolle.  

Tuloksissa erityisenä nousi esille merkitys siitä, että ohjaaja on mukana pelissä saman 

arvoisena pelaajana kuin muutkin. Haastateltavista suurin osa harrastaa muutakin 

joukkuetoimintaa ja haastateltavat kertoivat, että on poikkeuksellista heidän harrasta-

miinsa muihin lajeihin verrattuna, että työntekijä on mukana toiminnassa yhdenvertai-

sessa asemassa. Kaikki kokivat kävelufutikseen osallistuvan ohjaajan erittäin myöntei-

senä. Toiminnallisuus ja asioiden tekeminen yhdessä hoitohenkilöstön ja kuntoutujien 

kesken sanotaan myös tutkimusten mukaan tukevan mielenterveyskuntoutujan hoitoa 
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ja kuntoutujan sitoutumista siihen (Kyngäs 2009: 161-172). Mielenterveyskuntoutujalla 

voi olla usein ollut elämässään suhteellisen vähän sosiaalisia suhteita ja yhteisöllisyyttä 

korostavassa kävelyfutistoiminnassa ohjaajalla voi siten olla keskeinen vaikutus kun-

toutujan sosiaalisten vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaitojen vahvistamisessa. Liikuntaa-

kin suurempi merkitys voi olla vuorovaikutuksella, ohjaustavalla, työmenetelmillä sekä 

tapaamisten säännöllisyydellä. Taitavasti ohjattu liikuntatuokio voi parhaimmassa tapa-

uksessa toimia kuntoutuksen, hoidon tai sosiaalisten tukitoimien tarjoamien hyötyjen 

vahvistajana ja tukena (Nupponen 2011b: 183.) Yhteiskunnan muutokset heijastuvat 

kuntoutuksen työntekijän rooleihin, mikä näkyy kuntoutuksen tehtävien muuttumisena 

monimuotoisemmiksi, joka oli nähtävissä myös kävelyfutisohjaajien roolissa (Kettunen 

ym. 2009: 6).  

• Yhteisöllisyyden ja ryhmään kuulumisen tunteen kokemisen merkitys 

ilmeni osassa, muttei kaikissa vastauksista. Osalle kaverisuhteet, vertaisten kanssa 

toimiminen oli tärkeimpiä omaan osallistumiseen vaikuttavia tekijöitä, kun taas osa vas-

taajista ei tunnistanut yhteenkuuluvuuden tunnetta niin vahvasti. Haastateltavilla, jotka 

eivät tunnistaneet kokevansa vahvaa yhteenkuuluvuuden tunnetta, ilmeni sen sijaan 

muita toimintaan sitoutumiseen vahvemmin vaikuttavia tekijöitä kuten kilpailulliset ta-

voitteet. Vaikka kaikki vastaajat eivät kokeneet yhteisöllisyyttä merkittäväksi elementik-

si kävelyfutiksen harrastamisessa niin useampi vastaajista toi esiin, että osallistuisi 

mielellään ryhmähenkeä ja yhteenkuuluvuutta vahvistaviin toimiin ja toivoi, että voisi 

tutustua paremmin muihin pelaajiin. Yhteenkuuluvuutta vahvistavat toimet ovat tutki-

mustenkin mukaan toimintaan sitoutumista edistäviä, sillä esim. itseohjautuvuusteorian 

mukaan motivaatiomme toimia on vahvasti kytköksissä ympärillämme oleviin ihmisiin. 

Sen mukaan yhteisöllisyyden tarpeen täyttyessä sisäinen motivaatio syntyy ihmisen 

luontaisesta perustarpeesta olla yhteydessä muihin ihmisiin. (Martela – Jarenko 2015: 

60.) Tutkimusten mukaan erityisen motivoiva liikuntamuoto mielenterveyskuntoutujille 

onkin elämysliikunta eli esimerkiksi sosiaalinen liikunnan muoto kuten kävelyfutis, jois-

sa tehdään yhdessä mukavia asioita. (Ojanen 2001: 203.)  

Ryhmäliikuntaharjoitukset antavat mahdollisuuden sosiaaliseen kanssakäymiseen 

muiden ihmisten kanssa ja täten vahvistavat myös henkilön kykyä toimia sosiaalisissa 

tilanteissa (Kettunen ym. 2009: 177). Kykyjen vahvistuminen taas nähdään olevan yh-

teydessä henkilön myönteiseen toiminnallisen identiteetin ja -pätevyyden kokemuk-

seen. Toiminnallinen identiteetti auttaa henkilöä rakentamaan omiin arvoihin perustu-

van vision siitä, mitä hän haluaa elämältään. Toiminnallisella pätevyydellä tarkoitetaan 
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sitä, kuinka hyvin henkilö pystyy osallistumaan toiminnallisen identiteettinsä mukaiseen 

toimintaan kokien hallinnan ja täyttymyksen tunteita sekä tyydyttävää elämää. (Taylor 

2017: 117-118.) Myönteinen ja vahvistunut toiminnallisen identiteetti ja -pätevyys vah-

vistaa henkilön sisäistä motivaatiota toimia, joka taas on toimintaan sitoutumista edis-

tävä tekijä. 

Yhteenkuuluvuuteen ja ryhmään kuulumisen tunteeseen vaikutti sen sijaan heikentä-

västi haastatteluissa esille tullut kanssa pelaajien antama kriittinen palaute, varsinkin, 

jos sitä esiintyi runsaasti. Osa nosti esille myös ohjaajien tai valmentajien tekemät epä-

tasaiset joukkuejaot. Tutkimusten mukaan sosiaalinen flow voi olla kokemuksena vah-

vempi, tuottaa enemmän iloa ja olla helpommin saavutettavissa kuin yksilöllisesti koet-

tu flow (Walker 2010; Matikka 2015: 48). Ryhmätoiminnassa sosiaalisen flown kokemi-

nen kuitenkin vaatii, että osallistujat ovat riippuvaisia toistensa suorituksesta. Flow-

kokemus saavutetaan sitä varmemmin mitä sitoutuneempia henkilöt ovat ryhmään ja 

miten kiinteä ryhmästä muodostuu. (Matikka 2015: 50.) Tutkimusten mukaan toisistaan 

riippuvaisissa ryhmissä myös ilon kokemuksia oli enemmän. (Matikka 2015: 56.) Yh-

teenkuuluvuus ja ryhmään kuuluminen voidaankin päätellä olevan tulosten perusteella 

toimintaan sitoutumista edistävä tekijä, vaikka tässä opinnäytetyössä vain osa toi sen 

esille itselleen merkityksellisenä. 

• Arvostuksen ja välittämisen tunteen kokeminen ilmeni sekä toimin-

taan sitoutumista edistävänä että heikentävänä tekijänä. Haastateltavat kokivat myön-

teisen suhtautumisen ja palautteen itselleen merkityksellisenä. Koettua arvostusta saa-

daan vastausten perusteella niin muilta pelaajilta, ohjaajilta, toimintaa järjestäviltä ta-

hoilta kuin yhteiskunnallisestikin. Yhteiskunnallinen arvostus ilmeni mm. yhteiskunnalli-

sesti merkittävien henkilöiden edustamisena turnaustapahtumassa. Useissa vastauk-

sista tuli ilmi kävelyfutikseen vaikuttava lajin pienuus ja vähäinen tunnettavuus, joka 

vaikutti heikentävästi lajin arvostukseen ja sitä kautta pelaajien tuntemaan arvostuk-

seen. Liikunta on suomalaisessa kulttuurissa yleisesti arvostettua ja sen tiedetään li-

säävän hyvinvointia ja terveyttä. Tämä arvostuksen tunne lisää psyykkisen hyvinvoin-

nin kokemusta liikunnan harrastamisesta, jonka voidaan olettaa vaikuttavan edistävästi 

kävelyfutikseen sitoutumiseen. (Ojanen 2001: 204-205.)  

Useimmat vastaajista olivat saaneet muilta vertaisilta ja ohjaajilta palautetta siitä, kuin-

ka merkittävä heidän panos oli esim. pelitilanteessa ollut. Myönteinen palaute voi vah-

vistaa henkilön kokemusta siitä, että oma toiminta on muille arvokasta ja tämä taas 
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tyydyttää ihmisen psykologista perustarvetta tehdä muille hyvää ja vaikuttaa toimintaan 

sitoutumiseen edistävästi (Martela – Jarenko 2015: 61). Arvostuksen saaminen muilta 

tyydyttää usein myös henkilön toista psykologista perustarvetta, kyvykkyyttä. Kyvyk-

kyydellä tarkoitetaan kykyä saada aikaan sekä osaamisen ja pystyvyyden tunteen ko-

kemista. Kyvykkyyden tunne selittää sitä, että ihminen nauttii enemmän toiminnasta, 

jossa pärjää ja motivoituu siihen siksi myös paremmin. (Martela – Jarenko 2015: 59.)  

Vastausten perusteella voitiin päätellä arvostuksen saamisella ja välittämisen tunteen 

kokemisella olevan toimintaan sitoutumista edistävä vaikutus, kun taas niiden vähäi-

syydellä pääteltiin olevan kävelyfutikseen sitoutumista heikentävä vaikutus. Tulosten 

perusteella lisäämällä myös arvostusta lajille ja sitä kautta sen harrastajille voitaisiin 

vaikuttaa myönteisesti harrastajien kävelyfutistoimintaan sitoutumiseen. 

• Fyysisen ympäristön vaikutukset näkyivät haastatteluissa mm. siten, 

että osalle hyvällä pelikentällä tai sopivan kokoisilla maaleilla oli motivaatiota edistävä 

vaikutus. Fyysisen ympäristön tekijöistä toiminnan oikealla ajoittumisella pääteltiin ole-

van haastateltavien osalta eniten vaikutusta toimintaan sitoutumiseen. Inhimillisen toi-

minnan mallin mukaan ympäristö vaikuttaa motivaatioon (tahto) ja toiminnan jäsenty-

miseen (tottumus). Toiminta tapahtuu aina tietyssä ympäristössä ja ympäristön vaiku-

tus on yleensä se kriittinen tekijä, jolla voi olla joko toimintakykyä ja toimintaan sitoutu-

mista tukeva tai sitä estävä vaikutus. (Taylor 2017: 19-20.) Kävelyfutiksen fyysinen 

ympäristö mahdollistaa toimintaa sekä tekee toiminnasta miellyttävämpää niissä tapa-

uksissa, joissa pelaaja kokee tärkeänä, että pelikenttä ja esim. maalit ovat kunnolliset. 

Usein sama pelaaja saattoi kokea esim. maalien pienuuden omaa motivaatiotaan hei-

kentävänä tekijänä. Yhtä lailla joku haastateltavista koki toiminnan ajoittumisen itsel-

leen sopivaksi, kun taas osalle tiettyihin pelitapahtumiin osallistuminen estyi, jos joutui 

tai halusi valita kävelyfutiksen sijaan toisen toiminnan. Haastatteluissa nousi esille 

myös toisinaan toimimattomat (lukossa olevat) pukukoppitilat. Haastateltavista kukaan 

ei kokenut pukukoppien puuttumista toimintaa estävänä, mutta joku haastateltavista 

osasi kertoa, että se oli tekijä, joka saattoi vaikuttaa jopa jonkun pelaajan pois jäämi-

seen seuraavalla kerralla. Fyysiselllä ympäristöllä voitiin päätellä olevan sekä toimin-

taan sitoutumista edistäviä että myös heikentäviä ja estäviä vaikutuksia, mutta kaikki 

ympäristön tekijät näyttäytyivät yksilöille yksilöllisesti.   
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8 Pohdinta 

Tässä luvussa arvioidaan opinnäytetyön toteutusta, tarkastellaan tuloksia sekä pohdi-

taan tulosten merkitystä ja kehittämisaiheita omissa alaluvuissaan. 

8.1 Toteutuksen arviointi 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Kukunori ry:n kävelyfutishankkeen 

toimeksiannosta kävelyfutikseen osallistuvien mielenterveyskuntoutujien kokemusten 

perusteella kävelyfutikseen sitoutumiseen vaikuttavia tekijöitä. Toimintaterapiassa toi-

minnan ja henkilön motivoitumisen tarkasteleminen on keskeistä, joten oma ammatilli-

nen toimintaan sitoutumisen näkökulma aiheeseen syntyi varsin nopeasti. Jo prosessin 

alkuvaiheessa selvisi, että on tarpeen selvittää tarkentavien tutkimuskysymysten avulla 

tekijöitä, jotka edistävät ja heikentävät toimintaan sitoutumista, jotta voimme paremmin 

vastata toimeksiantoon ja jotta tulokset hyödyttäisivät niin toimeksiantajaa, kuntoutujia 

sekä mm. muita ammatillisia tahoja. Aiheen valinta tuntui prosessin edetessä koko ajan 

yhä tärkeämmältä ja oikeammalta. 

Opinnäytetyön aiheena kävelyfutistoimintaan sitoutumisen tarkastelu osoittautui niin 

laajaksi ja mielenkiintoiseksi, että aiheeseen perehtymiseen sekä sen rajaamiseen jou-

duttiin käyttämään runsaasti aikaa. Lopulta päädyttiinkin siihen, että on parempi yhden 

teorian sijasta perehtyä eri teoreettisiin viitekehyksiin ja tutkimustuloksiin, jotta myös 

lukija voi halutessaan perehtyä esitettyihin teorioihin paremmin. Tarkastelemalla aihetta 

useammasta näkökulmasta, aineistosta oli myös mahdollista muodostaa parempi ko-

konaisymmärrys. Aineiston analyysia ohjaaviksi teorioiksi valittiin inhimillisen toiminnan 

malli sekä itseohjautuvuuden teoria, joita täydennettiin prosessin edetessä flow-

teorialla. Teoriatiedon lisäksi koettin oleellisiksi perehtyä syvemmin kävelyfutikseen, 

motivaatioon sekä liikunnan vaikutuksiin osana mielenterveyskuntoutusta. Ohjanneet 

teoriat, taustatieto sekä haastattelun aineisto olisivat mahdollistaneet sisältönsä puo-

lesta vielä syvemmän ja tarkemman analyysin, mutta aineisto pystyttiin kuitenkin ana-

lysoimaan riittävällä tarkkuudella ja vastaamaan siten toimeksiantaja Kukunori ry:n toi-

veeseen sekä tutkimuskysymykseen.  

Vielä tarkemmassa aiheen tarkastelussa olisi ollut erityisen mielenkiintoista arvioida 

tarkemmin esimerkiksi haastatteluun osallistuneiden yksilöllisiä toiminnallisen mukau-

tumisen prosessin tasoja sekä tahdon prosessia kävelyfutiksessa. Yksilöllinen arviointi 
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jätettiin kuitenkin tarkoituksella pois, sillä koettiin, että se olisi ollut eettisesti arvelutta-

vaa ilman potilassuhdetta vastaajaan. Yksilöllisen arvioinnin sijaan opinnäytetyössä 

havainnoitiin yleisesti sitä, minkälaisia toiminnallisen mukautumisen- sekä tahdon pro-

sessin merkkejä kävelyfutista pelaavien haastatteluista nousi esille. Esimerkiksi suurin 

osa vastaajista näytti hakevan aktiivisesti uusia haasteita, uusien haasteiden hakemi-

nen kuuluu toiminnallisen mukautumisen korkeimmalle saavutusten tasolle. Kävelyfu-

tikseen sitoutumista olisi voitu arvioida vielä tarkemmin käyttämällä inhimillisen toimin-

nan malliin kuuluvaa VQ-FI-menetelmää (The Volitional Questionnaire) (De Las Heras 

ym. 2016). Se on menetelmä, jonka avulla pyritään saamaan selville erilaisten tekijöi-

den vaikutus henkilön tahtoon ja toimintaan. Havainnointi tuloksia voidaan käyttää 

apuna, kun mukautetaan toimintaa tai ympäristöä henkilölle sopivammaksi ja kun vali-

taan strategioita, joilla tuetaan henkilön tahdon kehitystä. Menetelmää voidaan käyttää 

myös arvioidessa tahdossa tapahtuneita muutoksia. (Taylor 2019: 231.)  

Mielenkiintoista olisi ollut pohtia myös sitoutumisen tasoja, mutta myös se olisi vaatinut 

nykyistä laajempaa sitoutumisen tasoihin liittyvään teoriatietoon perehtymistä. Niin 

ikään itseohjautuvuusteoria olisi mahdollistanut huomattavasti tarkemman ulkoisen ja 

sisäisen motivaation tarkastelun, jos opinnäytetyössä olisi otettu huomioon ulkoisen ja 

sisäisen motivaation lisäksi eri alatyypit, joiden mukaan ulkoinen motivaatio voi sisäis-

tyä sisäisen motivaation kaltaiseksi (Deci - Ryan 2000: 236). 

8.2 Tulosten tarkastelu 

Kävelyfutikseen sitoutuminen koostuu opinnäytetyön tulosten mukaan monista eri teki-

jöistä. Kävelyfutiksesta löytyi juuri niitä tekijöitä, joiden mukaan se koetaan vetoavana 

kuntoutusmuotona nimenomaan mielenterveyskuntoutujille. Tulosten mukaan suurin 

osa heikentävistä tekijöistä oli sellaisia, joihin on mahdollista vaikuttaa ja siten helpot-

taa kuntoutujan sitoutumista toimintaan.  

Kävelyfutishankkeen lajia harrastaville päihde- ja mielenterveyskuntoutujille toteutta-

man kyselyn (2019) mukaan tulokset myötäilevät suurelta osin paitsi tutkimustietoa 

maailmalta, mutta myös nyt tämän opinnäytetyön tuloksia. Mielenterveys- ja päihde-

kuntoutujille suunnatussa kävelyfutiskyselyssä tärkeimmiksi asioiksi nousivat uudet 

pelikaverit (82%), kunnon kohoaminen (81%) sekä raittiiden päivien lisääntyminen 

(58%) (Kysely: Kävelyfutis kohottaa kuntoa ja itsetuntoa 2019). Kävelyfutistoimintaan 

osallistumishetkellä vaatimuksena on päihteettömyys, joten tämänkin kyselyn pohjalta 
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voidaan päätellä, että pelaaja, joka on sisäisesti motivoitunut ja haluaa päästä pelaa-

maan, voi saavuttaa myös päihteettömyyden tavoitteen. Kyselyn tuloksissa lähes jo-

kainen (90%) on kokenut, että uskallus kohdata ihmisiä on kasvanut harrastuksen myö-

tä ja myös merkityksellisten ihmissuhteiden määrä on kasvanut huomattavasti (Kysely: 

Kävelyfutis kohottaa kuntoa ja itsetuntoa 2019). Myös mm. Lamont ym. (2017) tutki-

muksen tuloksissa sosiaalisten suhteiden lisääntyminen ja ryhmään kuulumisen koke-

mus nousevat erityisesti esille.  Myös tämän opinnäytetyön tuloksissa sosiaalisen ym-

päristön merkitys nousi esille kävelyfutikseen sitoutumista edistävänä tekijänä; sekä 

sosiaalisena tukena että yhteisöllisyyden, yhteenkuuluvuuden ja ryhmään kuulumisen 

tunteen kokemisena. Opinnäytetyössä tuli kuitenkin esille, että osa ei kokenut kävelyfu-

tiksen ulkopuolelle ulottuvien kaverisuhteiden olevan merkitseviä, joten jäimme pohti-

maan sosiaalisen kanssakäymisen osuutta toimintaan motivoitumisessa ja aineiston 

pohjalta päädyttiinkin siihen, että huolimatta toiminnan yhteisöllisestä luonteesta, uusi-

en kavereiden saaminen ei ole kaikille merkittävin motiivi. Aineistomme pohjalta tulok-

sissa vahvimmin yksilön sitoutumiseen vaikuttavina tekijöinä nousivat miellyttävät ko-

kemukset ja liikunnan hyödyt. 

Tulosten perusteella kävelyfutikseen sitoutumiseen vaikuttavat tekijät voivat näyttäytyä 

eri yksilöillä eri tavoin. Tämän opinnäytetyön haastateltavat olivat kaikki esimerkiksi 

jonkin verran kilpailuhenkisiä ja tulosten mukaan kilpailulliset tapahtumat olivat selkeäs-

ti kävelyfutikseen sitoutumista edistävä tekijä. Johtopäätöksissä esitettiin, että jos hen-

kilö ei ole kilpailuhenkinen niin toiminnan vetoavuus syntyy jostain muusta tekijästä. 

Jäimme kuitenkin pohtimaan, että voiko kävelyfutiksen kilpailullisuus olla estävä tekijä 

niille mielenterveyskuntoutujille, jotka eivät pidä ollenkaan kilpailemisesta? Kaikkien 

haastateltavien kilpailuhenkisyys saattoi siten olla myös tuloksiin vaikuttava tekijä. 

Tarkasteltaessa opinnäytetyön tulosten luotettavuutta on huomioitava, että aineisto 

perustuu ainoastaan neljän lajin harrastajan kokemuksiin. On myös huomioitava, että 

kaikilla haastateltavilla oli jonkin verran liikunnallista taustaa ja jo pitkä (yli vuosi) koke-

mus kävelyfutiksen harrastamisesta, joka saattoi vaikuttaa opinnäytetyön tuloksiin. Tu-

losten luotettavuuden kannalta olisi ollut tärkeää kuulla myös vähemmän kävelyfutista 

ja liikuntaa harrastaneiden kokemuksia.  

Haastateltavien taustojen kuvaaminen olisi lisännyt opinnäytetyön kiinnostavuutta, mut-

ta lajin vähäisen harrastajamäärän vuoksi taustoja ei voitu anonymiteetin säilyttämisek-

si enempää kuvata. Tällä voi siten olla myös vaikutusta opinnäytetyön luotettavuuteen. 
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8.3 Tulosten merkitys 

Kuntoutuksen avulla voidaan kohentaa väestön työ- ja toimintakykyä ja edistää terveyt-

tä sekä antaa ihmisille voimavaroja oman elämänhallintaan. Kuntoutuksen tulisi vastata 

sekä yksilön että yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin (Kela 2015). Palvelujen parantami-

sen on myös arvioitu voivan tuottaa merkittäviä sosiaalisia ja taloudellisia hyötyjä yh-

teiskunnalle (Sosiaali- ja terveysministeriö 2016: 27). Sosiaali- ja terveysministeriö on 

kärkihankkeeseen liittyvässä suunnitelmassaan myös esittänyt, että mielenterveys- ja 

päihdeongelmaisten palveluissa tarvitaan monimuotoisia palveluja ja palveluja tulisi 

kehitettää monipuolisiksi, saavutettaviksi ja saatavuudeltaan riittäviksi. Tarvetta sairaa-

lahoitoon ja tahdosta riippumattomaan hoitoon vähennetään kehittämällä monimuotoi-

sia avohoitoa, avo- ja laitoshoidon väliin sijoittuvia palveluja. Peruspalveluissa otetaan 

kattavasti käyttöön vaikuttavat edistävän työn, ehkäisyn sekä varhaisen tunnistamisen 

ja hoidon menetelmät. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2016: 27.)  

Kukunori ry:n Kävelyfutishankkeessa kävelyfutis voidaan nähdä sopivana sosiaalisen 

liikunnan lajina mielenterveys- ja päihdekuntoutujille mm. sen matalan aloituskynnyk-

sen ja saavutettavuuden takia, joka myötäilee myös tämän opinnäytetyön tuloksia. Tu-

losten mukaan kävelyfutista voitaisiin käyttää tehokkaana kuntoutusmuotona myös lajin 

harrastamisesta syntyvien fysiologisten hyötyjen, psykologisia perustarpeita tyydyttävi-

en ominaisuuksien sekä lajin sitoutumista edistävien sosiaalisen flow -kokemusten ta-

kia. Kävelyfutiksen ei voida kuitenkaan ajatella sopivan kaikille samassa tilanteessa 

oleville kuntoutujille, sillä yksittäisen toiminnan terapeuttinen arvo ei ole kaikille sama 

vaan toiminnan terapeuttinen potentiaali, voima ja positiiviset vaikutukset ovat kor-

keimmillaan, kun henkilö on itse ollut mukana valitsemassa toimintaa ja saa toiminnan 

suorittamisesta saavutuksen tunteen. (Towsend - Polatajko 2013: 22.)  

Kukunori ry on suunnannut tällä hetkellä kävelyfutistoiminnan erityisesti mielenterveys- 

ja päihdekuntoutujille. Tässä työssä olemme keskittyneet erityisesti mielenterveyskun-

toutujiin, mutta toisaalta ymmärrämme, että mielenterveyskuntoutuja voi olla myös 

päihdekuntoutuja. Olemme rajanneet opinnäytetyön ulkopuolelle kuitenkin toimintaan 

sitoutumiseen vaikuttavia tekijöitä, jotka voisivat tehdä lajista sopivan kuntoutusmuo-

don myös päihdekuntoutujille.  



58 

 

8.4 Kehittämisaiheet 

Kävelyfutistoiminnan tuottamat hyödyt näyttävät perustuvat opinnäytetyön perusteella 

liikunnan aikaansaamiin hyötyihin sekä lajista saataviin mielihyvän tunteisiin, kiinnostus 

lajiin näytti muodostuvan näiden lisäksi myös sosiaalisista tilanteista sekä kilpailullisuu-

desta. Kokonaisuudessaan laji vastasi opinnäytetyötä varten haastattelemiemme pe-

laajien tarpeisiin hyvin ja haastateltavat vaikuttivat olevan varsin motivoituneita lajin 

harrastamiseen. Myös teorian perusteella kävelyfutis näyttää sisältävän runsaasti toi-

mintaan sitoutumista edistäviä elementtejä ja juuri niitä elementtejä, joiden perusteella 

laji sopii nimenomaan mielenterveyskuntoutujille. Kuitenkin suurin yksittäinen kävelyfu-

tikseen sitoutumista heikentävä tekijä näytti aineiston mukaan olevan harrastajamäärän 

vähäisyys. Vastaajat myös miettivät useassa yhteydessä sitä, kuinka lajin pariin saatai-

siin lisää harrastajia. Harrastajamäärän kasvun todettiinkin aineiston perusteella lisää-

vän myös nykyisten harrastajien motivaatiota ja toimintaan sitoutumista. Laji on Suo-

messa uusi ja on ymmärrettävää, että harrastajamäärä on vielä pieni, mutta pohdimme 

myös sitä, riittääkö pelkkä aika ja nykyiset keinot harrastajamäärän lisääntymiseen vai 

tarvitaanko uusia lähestymistapoja? 

Flow-kokemuksen liikuntaan motivoivasta vaikutuksesta on paljon tutkimusnäyttöä ja 

aihetta tutkitaan edelleen paljon (Matikka 2015: 39). Tämän opinnäytetyön perusteella 

kävelyfutis sisältää hyvät mahdollisuudet vedota harrastajiin nimenomaan tarjoamalla 

flow-kokemuksia. Kävelyfutista tarjoavien tahojen sekä yleensäkin toimintaa kuntoutuk-

sena tarjoavien tahojen olisikin mielestämme hyvä seurata flow-kokemuksiin liittyviä 

tutkimustuloksia ja hyödyntää niitä kehittäessään toiminnasta kohderyhmälleen vetoa-

vampaa ja siten edistää toimintaan sitoutumista. 

Kävelyfutiksen kehittämistä pohdittiin myös osana kuntoutusta teoriassakin esitetyn 

mielenterveyskuntoutukseen liittyvän kehoyhteyden kautta: 

Nykyneurotieteen perusteella tiedetään, että ihmisen käsitys omasta itsestä on sidok-

sissa siihen, millainen yhteys hänellä on omaan kehoonsa ja sanotaan, että itseään ei 

voi tuntea kunnolla ellei osaa tuntea ja tulkita ruumiillisia tuntemuksiaan (Van der kolk 

2014: 329). Myös toimintaterapialle on ollut käsityksemme mukaan jo sen alkuajoista 

lähtien tyypillistä ymmärtää ihmistä nimenomaan oman kehonsa kautta itseään toteut-

tavana ja itsensä tunnistavana yksilönä. Mutta kuten jo aiemmin teoriaosuudessa 

olemme kertoneet, mielenterveyskuntoutuja ei kuitenkaan välttämättä pysty eri syiden 
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vuoksi käyttämään kehonsa mahdollisuuksia optimaalisesti ja yhteys kehoon voi olla 

vaikea (Mattila 2017: 124; Van der kolk 2014: 321-336; Lindfors ym. 2018).  

Toimintaterapeuteilla on mahdollista ymmärtää juuri tätä ristiriitaista kohtaa ihmisyy-

dessä. Miksi toimintaan, jonka tiedetään tekevän hyvää, on niin vaikea sitoutua? Toi-

mintaterapian teorioiden perusteella pystytään hyvinkin tarkasti jäsentämään henkilön 

motivaatioon ja toimintaan sitoutumiseen vaikuttavia tekijöitä ja löytämään ne kohdat, 

joissa tämä saattaa tarvita tukea. Mekanismeja, joiden takia erityisesti mielenterveys-

kuntoutujalle omassa kehossa “oleminen” ja kehon liikuttaminen voi olla vaikeaa, käsi-

tellään toimintaterapian teorioissa esimerkiksi inhimillisen toiminnan mallin eletty keho 

käsitteen avulla (Taylor 2017: 76). Aiheesta kiinnostuneiden kannattaa kuitenkin täy-

dentää toimintaterapian mallien tuomaa ymmärrystä myös muilla tarkentavilla viiteke-

hyksillä. Mielenterveyskuntoutujan kehollisia vaikeuksia selittäviä viitekehyksiä ovat 

mm. traumaterapeuttinen viitekehys sekä psykofyysisen psykoterapian viitekehys.  

Mielenterveyskuntoutuksen tehokkuuden kannalta olisi tärkeää luoda reitti, jolla osallis-

tuminen liikuntaharrastukseen olisi mahdollista myös niille mielenterveyskuntoutujille, 

joille kehoyhteys ei ole vielä niin turvallinen. Tutkimuksissa on jo todettu, että mielen-

terveyspalveluihin pitäisi palkata lisää liikunnanohjauksen taitavaa henkilökuntaa (Oja-

nen 2001: 206-210), mutta näkemyksemme mukaan olisi erityisen tärkeää, että mielen-

terveyskuntoutujille liikuntaa ohjaava henkilökunta olisi tietoinen mielenterveyskuntou-

tujien erityispiirteistä ja osaisi mukauttaa liikuntaa myös heille sopivaksi.  

Lajin harrastamiseen ja ohjaamiseen liittyvien pohdintojen ja kehitysideoiden lisäksi 

löydettiin myös useita mahdollisia kohderyhmiä, joille toiminta voisi näkemyksemme 

mukaan soveltua: 

•  Johdannossa kerroimme Leedsin yliopiston tutkimuksesta, jonka mukaan on 

todettu kävelyfutiksen tuoneen leimaantumista pelkääville nuorille hyvin sovel-

tuvan väylän mielenterveyspalveluiden pariin (Curran ym. 2017: 281-291). Val-

taosa pitkäaikaisista mielenterveyden häiriöistä alkaa myöhäisnuoruuteen men-

nessä, niiden ehkäiseminen ja nuorten saaminen tehokkaan hoidon piiriin mah-

dollisimman varhaisessa vaiheessa on kannattavaa. Nuorille mielenterveys- ja 

päihdekuntoutujille sopivista ja tehokkaista kuntoutusmuodoista hyötyjä tulee 

myös palvelujen kustannusten vähenemisen lisäksi opinnoista suoriutumisen ja 

työelämän tuottavuuden kautta, sillä Suomessa tehtyjen tutkimuksien mukaan 
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nuorilla mielenterveyskuntoutujilla on hyvät mahdollisuudet palata 

työkykyiseksi, jos kuntoutus on oikeanlaista ja aloitettu oikea-aikaisesti. (Mielen-

terveys- ja päihdesuunnitelma 2009–2015 2016:27; Laukkala ym. 2015.) Tutki-

musten perusteella näyttäisi siis perustellulta, että kävelyfutista kohdistettaisiin 

myös nuorille mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. 

• Suomessa turvapaikanhakijoiden nopeasti lisääntyneet määrät ovat tarkoitta-

neet kotouttamiseen liittyvän työn määrän lisääntymistä erityisesti kunnissa. Se 

heijastuu myös sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tarpeeseen, ja erityises-

ti on huomattu tarvittavan asiakkaiden kieli- ja kulttuuritaustaan liittyvää osaa-

mista mielenterveys- ja päihdetyöhön. (Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 

2009–2015 2016:26) Tulosten perusteella kävelyfutista voisi hyödyntää myös 

turvapaikanhakijoille suunnatussa mielenterveys- ja päihdekuntoutuksessa, 

koska kävelyfutiksessa lajin kuntouttavat hyödyt perustuvat esimerkiksi liikun-

nan tuomiin hyötyihin sekä sosiaalisen flown hyötyihin, joista kumpikaan ei pe-

rustu kielitaitoon. 

• Miehet käyttävät varsinkin mielenterveyspalveluja suhteessa vähemmän kuin 

naiset. Myös sosiaali- ja terveysministeriö linjaa mielenterveys- ja päihdesuun-

nitelmassaan 2009–2015 (2016: 26), että on löydettävä keinoja miesten tavoit-

tamiseksi palvelujen piiriin. Tämän aineiston perusteella kuten myös kyselytut-

kimuksen (Kysely: Kävelyfutis kohottaa kuntoa ja itsetuntoa 2019) perusteella 

kävelyfutikseen osallistuvista suurin osa on nimenomaan miehiä. Kävelyfutiksen 

avulla voisi olettaa siis tavoittettavan henkilöitä, jotka muuten jäävät palvelujen 

ulkopuolelle. 

Opinnäytetyöprosessimme aikana päädyttiin siihen, että kaikki työhön valitut teoriat 

tukevat hyvin toisiaan. Toiminnan sitoutumisen tarkasteluun muodostettiin pääkäsitteet 

(henkilö, toiminta, ympäristö) inhimillisen toiminnan mallin avulla. Eri tarvehierarkioihin 

sekä moderneihin motivaatioteorioihin tutustumalla pystyttiin hahmottamaan, mistä 

henkilön motivaatio ja toimintaan sitoutuminen syntyy ja millaiset tekijät siihen vaikutta-

vat. Tarkemmin aihealuetta selitti itseohjautuvuusteoria, joka neljän psykologisen pe-

rustarpeen kautta selittää niitä tekijöitä, jotka tekevät toiminnasta henkilölle mieluista 

ja/tai motivoivaa. Sekä modernit motivaatioteoriat että itseohjautuvuusteoria selittivät 

meille eron ulkoisen ja sisäisen motivaation välillä ja niiden eri merkityksen toimintaan 

sitoutumiseen. Entisestään syvempi tutustuminen flow-teoriaan sekä sen vertailu Doris 
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Piercen (2003) terapeuttisen toiminnan voiman malliin auttoi meitä puolestaan ymmär-

tämään kävelyfutiksen vetoavuutta. Koko opinnäytetyöprosessin ajan ymmärrys toimin-

taan sitoutumisesta kasvoi ja auttoi luomaan teoriaan perustuvan käsityksen haastatel-

tavien kävelyfutikseen sitoutumiseen vaikuttavista tekijöistä.   

Riittävän kokonaiskäsityksen saamiseksi oli tärkeää tutustua eri toimintaan sitoutumista 

selittäviin teorioihin, mutta prosessin edetessä vahvistui myös se, kuinka hyvin toimin-

taterapian ammattialan käytetyimmän inhimillisen toiminnan mallin tahto käsitteellä 

pystytään selvittämään toimintaan sitoutumisen käsitettä. Opinnäytetyöprosessin päät-

teeksi vahvistui käsitys, jonka mukaan kaikki nämä teoriat todellakin selittivät hieman 

eri suunnasta ja omasta näkökulmastaan samaa asiaa. 
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Haastattelusuostumus 

Haastattelusuostumus 
 
Haastatteluun osallistuminen on vapaaehtoista. Haastateltavalla on oikeus pitää tauko-
ja haastattelun aikana sekä keskeyttää haastattelutilanne tarvittaessa, milloin tahansa. 
Mikäli haastateltava haluaa lisätietoja opinnäytetyötä koskien, voi hän olla yhteydessä 
tutkimuksen tekijöihin myös jälkikäteen.  
 
Lisäksi haastattelun tekijöihin saa olla yhteydessä, mikäli haastattelu nostaa pintaan 
asioita, joiden käsittelyyn kaipaa tukea. Tällöin opinnäytetyön tekijät voivat ohjata haas-
tateltavan eteenpäin taholle, josta saa sopivaa ammattilaisen tarjoamaa tukea.  
 
Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoite:  
 
Opinnäytetyössä on tarkoitus kartoittaa mitkä tekijät vaikuttavat mielenterveyskuntoutu-
jan kävelyfutistoimintaan osallistumiseen ja sitoutumiseen. Kyseessä on laadullinen 
puolistrukturoitu haastattelututkimus.  
 
Aineiston säilytys ja käyttö:  
 
Ainoastaan opinnäytetyön tekijät käsittelevät ja näkevät tutkimuksen anonymisoimaton-
ta aineistoa (äänitiedostot, litteroitu teksti). Kerättyä aineistoa käytetään vain tähän 
opinnäytetyöhön. Äänitiedostot ja litteroinnit tuhotaan opinnäytetyön valmistuttua. Arvi-
oitu valmistumisaika on syksyllä 2019. Kerätty aineisto anonymisoidaan niin, ettei siitä 
voi päätellä kenenkään haastatteluun osallistuneen identiteettiä valmiissa opinnäyte-
työssä. Haastattelusuostumuslomake säilytetään Alvi ry:llä opinnäytetyönprojektin ajan, 
jonka jälkeen Alvi ry vastaa lomakkeen hävittämisestä.  
 
Opinnäytetyön julkaisu 
 
Valmis opinnäytetyö julkaistaan Metropolian Ammattikorkeakoulussa. Opinnäytetyö 
tallennetaan verkossa Theseus.fi –arkistopalveluun, josta se on vapaasti yleisön luet-
tavissa ja jaettavissa.  
 
Allekirjoitus, aika & paikka:  
 
 
Tutkimukseen osallistuva 
 
 
Opinnäytetyön tekijä     

              
Tessa Meri-Kortelainen  
Toimintaterapeutti opiskelija 
Metropolia AMK 
Tessa.meri-kortelainen@metropolia.fi 
 
 
Opinnäytetyön tekijä     

              
Sani Oksanen   
Toimintaterapeutti opiskelija 
Metropolia AMK 
Sani.oksanen@metropolia.fi
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Haastattelurunko 

Puolistruturoitu teemahaastattelurunko (Kysymykset muodostettu inhimillisen toiminnan 
mallin teoriaa (Taylor 2017) ja inhiillisen toiinnan mallin arviointi menetelmän mohost –
käsikirjaa käyttäen (Forsyth – Parkinson 2008). 

Haastattelun	aloitus	
Itsemme,	haastattelun	aiheen	ja	rakenteen	esittely.	
Haastateltavan	oikeuksien	esittely	ja	sopimuksen	
allekirjoitus.	Tutustuminen	lämmittelevien	kysymys-
ten	avulla.	Virvoitusjuomien	ym.	esittely	ja	tarjoilu	

Kysymykset:	
• Haluaisitko	kertoa	meille	hieman	itsestäsi	ja	elämäntilanteesta-

si?	
• Miten	ja	milloin	olet	päätynyt	Laturin	tukiyhteisön	toimintaan	

mukaan?		

Kävelyfutiksen	aloit-
tamiseen	ja	osallis-
tumiseen	liittyvät	
kysymykset	(osallis-
tuminen,	säännölli-
syys,	mitkä	tekijät	
saavat	osallistumaan,	

• Kertoisitko,	miten	päädyit	kävelyfutis	harrastuksen	pariin?	Onko	sinulla	jotain	lajitaustaa	tai	aikai-
sempaa	kokemusta	jalkapallosta	joko	normi	futiksesta	tai	kävelyfutiksesta?	

• Kauan	olet	ollut	mukana	kävelyfutistoiminnassa?		
• Mikä	sai	sinut	kokeilemaan	kävelyfutista?	
• Kuinka	usein	osallistut	kävelyfutikseen?	Oletko	tyytyväinen	siihen,	miten	paljon	aikaa	pystyt	käyt-

tämään	kävelyfutikseen?	
• Mitä	sellaista	voisi	olla,	jonka	takia	haluat	jäädä/jäät	pois	säännöllisistä	kävelyfutisharjoituksista?	
• Miten	tärkeäksi	koet	kävelyfutiksen	harrastamisen?	
• Muistatko	vielä	ensimmäistä	kävelyfutistreenikertaasi?	Pystyisitkö	kuvailemaan	meille	tuntemuk-

siasi	ennen	ensimmäisiä	treenejä?	(Oliko	sinulla	jotain	ennakkokäsityksiä,	-asenteita	lajin	harras-
tamista	kohtaan?)	

• Entä	muistatko	tuntemuksiasi	ensimmäisien	treenien	aikana?	Entä	ensimmäisten	treenien	jäl-
keen?	

• Ovatko	käsityksesi	lajin	harrastamisesta	muuttuneet	lajin	aloittamisen	jälkeen?	
• Mitkä	asiat	kiinnostavat	sinua	kävelyfutiksessa?	Mikä	kävelyfutiksessa	on	mielestäsi	mukavaa?		
• Mikä	kävelyfutiksen	harrastamisessa	on	mielestäsi	ikävää?	
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Kysymykset	koskien	
toimintaan	motivoi-
tumista	(kykyjen	
arviointi,	onnistumi-
sen	odotukset,	mie-
lenkiinnon	kohteet,	
valinnat,	arvot,	päte-
vyyden/pystyvyyden	
tunne,	toiminnallinen	
identiteetti,	tahdon	
tasot)	Tässä	kohdassa	
kartoitetaan	sitä,	
minkälainen	käsitys	
on	omista	kyvyistä	ja	
haasteista:	

• Mikä	on	sinulle	tärkeintä	elämässä?	Mitä	muuta	pidät	tärkeänä/arvostat	(perhe,	puoliso,	työteh-
tävät,	opiskelu,	harrastukset,	kodinhoito)?	

• Missä	toiminnassa	olet	mielestäsi	hyvä	tai	mistä	olet	ylpeä?	
• Osaatko	miettiä	jotain	itsellesi	tärkeitä	arvoja	(esimerkiksi	tämän	esimerkkilistan	avulla)?	Miten	

hyvin	pystyt/miten	pyrit	elämään	tärkeänä	pitämiesi	arvojen	mukaisesti?	Onko	elämässäsi	jotain	
mikä	sotii	arvojasi	vastaan?	

• Miten	mieluiten	vietät	aikaa,	joka	jää	työn	tai	muun	keskeisen	tehtävänhoidon/velvollisuuden	
jälkeen?		

• Onko	sinulla	muita	mielenkiinnonkohteita	tai	harrastuksia?		
• Oletko	mielestäsi	kilpailuhenkinen?	Jos	olet	niin	vaikuttaako	se	harrastamiseesi?	
• Koetko,	että	sinulla	on	elämässäsi	tällä	hetkellä	haasteita?	Haluaisitko	kertoa	haasteistasi?	
• Minkälaisen	toiminnan	koet	vaikeaksi?	Osaatko	kuvailla	tuntemuksiasi,	jos	koet	epäonnistuneesi?	

Miten	keinoja	käytät	selviytyäksesi	vaikeista	tuntemuksista?	
• Entä	mitä	tuntemuksia	koet	onnistuessasi?	Kuinka	tärkeäksi	koet	onnistumiset	harrastuksessa?		
• Onko	kävelyfutistoiminta	(treenit,	pelit	jne.)	mielestäsi	sinulle	sopivan	haasteellista?	Joskus	voi	olla	

niin,	että	toiminta	on	itselle	myös	liian	vähän	haastavaa	tai	liian	haasteellista.	Liian	helpossa	saat-
taa	tylsistyä	ja	liian	vaikea	turhauttaa.	Oletko	huomannut	tällaisia	tuntemuksia?	

• Onko	sinulla	tavoitteita	liittyen	kävelyfutiksen	harrastamiseen?	Onko	sinulla	jotain	osatavoitteita	
esim.	liittyen	treeneihin	lähtemiseen?	Oletko	saavuttanut/toteuttanut	jonkin	niistä?	Koetko	ta-
voitteiden	asettamisen	tai	niihin	pääsemisen	tärkeäksi?	

• Osaatko	kertoa,	miten	yleensä	suunnittelet	arkeasi?	Onko	sinulla	tavoitteita/suunnitelmia	esim.	
ensi	viikolle	tai	kuukaudelle?	Entä	liittyen	kävelyfutikseen?	Voivat	olla	hyvinkin	pieniä.		

• Onko	sinulla	pidemmän	aikavälin	suunnitelmia	liittyen	kävelyfutikseen?		
a.						1-5	vuoden	ajalle?	Mitä	aiot	tehdä,	jotta	saavuttaisit	tavoitteesi?	 

Kysymyksiä	toiminta-
tapaan	liittyen	(rutii-
ni,	mukautuvuus,	
roolit,	vastuut):	

• Kuvailisitko	tyypillistä	päivääsi?	Entä	kuvailisitko	päivää,	jolloin	sinulla	on	treenit/peli?	
• Miten	tyytyväinen	olet	nykyiseen	arkeesi?		
• Onko	sinulla	tietty	mieluinen	pelipaikka	vai	onko	pelipaikalla	sinulle	merkitystä?	
a.					(maalivahti,	hyökkääjä,	puolustaja,	muiden	kannustaja)?	Onko	treeniryhmänne	samalla	joukkue?	

Onko	teillä	nimeä?	Kuinka	tärkeäksi	koet,	että	kuulut	tiettyyn	ryhmään?		

Itseohjautuvuusteo-
riaan	liittyvät	kysy-
mykset	(omaehtoi-
suus/vapaus,	kyky	
saada	asioita	aikaan	
sekä	yhteenkuulu-
vuus)	Tässä	asiassa	
tarkennetaan	edellistä	
osioita	valintojen	
osalt.	

• Koetko,	että	olet	vapaa	valitsemaan,	haluatko	osallistua	treeneihin	tai	peleihin?	Kuinka	tärkeäksi	
koet,	että	saat	itse	vaikuttaa	harrastamiseesi	ja	siihen	liittyviin	valintoihin?	Onko	sinulla	lupa	levätä	
treeneissä	tai	pelissä,	jos	et	jaksa?		

• Koetko	yhteenkuuluvuutta	pelikavereiden	kanssa?		
a.					Miten	arvioit	yhteenkuuluvuuden	tunnetta	pelikavereiden	ja	valmentajan	kanssa,	kun	aloitit	harras-

tamisen?	
b.					Miten	arvioit	yhteenkuuluvuuden	tunnetta	pelikavereiden	ja	valmentajan	kanssa	tällä	hetkellä?	
• Kuinka	tärkeäksi	koet	yhteenkuuluvuuden	tunteen	muiden	kanssa?	
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Kysymykset	koskien	
ympäristön	vaikutus-
ta	(fyysiset	tilat,	
fyysiset	resurssit,	
sosiaaliset	ryhmät,	
toiminnan	vaatimuk-
set):		

• Millaista	kävelyfutistoimintaa	sinulle	on	tarjottu?	Oletko	niistä	kiinnostunut?	Voitko	osallistua	
siihen/niihin?		

• Missä	kävelyfutikseen	liittyvissä	paikoissa/tapahtumissa	käyt?	Kuinka	usein?	Onko	tapahtumia	
mielestäsi	sopivasti?	

• Kun	mietitään	kävelyfutikseen	osallistumista	niin	minkälaiset	asiat	saattavat	estää	sinua	osallistu-
masta?		

a.						onko	kävelyfutiksen	harrastamiseen	liittyvät	kustannukset	sopivia	sinulle?	
b.					toimivatko	kulkuyhteydet?	Onko	kulkeminen	harrastukseen	järjestetty	sinulle	sopivaksi?		
c.						koetko	harrastamisen	turvalliseksi?	(yhdessä	kulkeminen	Alvin	tiloista)	
d.					millaisia	fyysisiä	esteitä	harrastuspaikassa	tai	kotonasi	on,	jotka	ovat	esteenä	lajin	harrastamiselle?	

Esim.	sää,	lämpötilat,	pukeutumistilat	tms.	
• Millainen	vaikutus	Laturi	yhteisön	henkilökunnalla	on	ollut	ja	on	lajin	harrastamiseen?			
• Miten	valmentaja	vaikuttaa	siihen	haluatko	osallistua	kävelyfutiksen	harrastamiseen?			
• Miten	treenikaverit	vaikuttavat	siihen	haluatko	osallistua	kävelyfutikseen?		
• Minkälainen	merkitys	on	mielestäsi	kannustamisella,	muistuttamisella/tiedottamisella,	positiivi-

sen/rakentavan	palautteen	antamisella?	
• Millaista	tukea	saat	kävelyfutikseen	osallistuvilta	pelikavereilta/valmentajilta/muilta?	Jos	tarvitset	

apua	kävelyfutiksen	harrastamisessa,	voitko	pyytää	joltakin	apua?	Saatko	apua?		
• Oletko	saanut	kävelyfutiksesta	uusia	kavereita?	Tapaatteko	muutenkin	kuin	kävelyfutiksessa?		

Kysymykset	koskien	
motoristen	valmiuk-
sien	vaikutusta	
(asento	ja	liikkuvuus,	
koordinaatio,	voima	ja	
yrittäminen,	energia)	
Kysytään	tekijöitä,	
jotka	liittyvät	fyysi-
seen	jaksamiseen	ja	
voimavaroihin:		

• Koetko,	että	fyysiset	kykysi	tai	voimavarasi	riittävät	pelissä	tai	harjoituksissa	tehtäviin	toimintoi-
hin?	Jaksatko	yleensä	olla	mukana	koko	harjoituksen/pelin?		

• Onko	harjoitukset	sinulle	tarpeeksi	haastavat	fyysisesti?	
• Minkälaisia	vaikutuksia	olet	tuntenut/kokenut	kehossasi,	kun	olet	osallistunut	kävelyfutikseen?	

Miten	kävelyfutis	on	vaikuttanut	jaksamiseesi	harjoitusten	ulkopuolella?	
• Oletko	huomannut	harrastuksen	nostaneen	kuntoasi?		
a. Mistä	huomaat	sen?	
• Kuinka	tärkeäksi	koet	myönteiset	fyysiset	vaikutukset?		
• Oletko	kärsinyt	urheiluvammoista	harrastuksen	takia?	Jos	niin,	miten	ne	ovat	vaikuttaneet	elä-

määsi?		

Kysymykset	prosessi-
taitojen	vaikutukseen	
liittyen	(tiedot,	ajoit-
taminen,	järjestämi-
nen,	ongelmanratkai-
su)	

• Mitä	mieltä	olet	kävelyfutiksen	säännöistä?		
• Koetko,	että	olet	saanut	sääntöjen	oppimiseen	riittävästi	opetusta?	Koetko,	että	sääntöjä	on	help-

po	noudattaa?	Entä	miten	suhtaudut,	jos	pelikaveri	ei	noudata	sääntöjä?		
• Tiedätkö	harjoituksissa/pelitapahtumissa	aina,	mitä	pitää	tehdä?	
• Koetko,	että	pystyt	keskittymään	riittävän	hyvin	treeneissä?	Entä	peleissä?		
• Koetko,	että	pystyt	ratkomaan	ongelmia	pelikentällä?		
• Koetko,	että	pystyt	tekemään	päätöksiä	harjoituksissa	tai	peleissä?	

Kysymyksiä	viestintä-
taitojen	vaikutukseen	
liittyen	(ei-kielellinen	
viestintä,	keskustelu,	
itseilmaisu	ääneen,	
ihmissuhteet):		

• Harjoitteletko	mieluummin	yksin	vai	ryhmässä?	Miten	hyvin	työskentely	muiden	kanssa	sujuu?		
• Jos	haluat	sanoa	jotain	harjoituksissa	tai	niihin	liittyen	saatko	äänesi	kuuluviin?	-koetko	että	sinua	

ymmärretään?		
• Entä	onko	sinun	helppo	ymmärtää,	mitä	muut	puhuvat	sinulle	harjoituksissa/peleissä?	(muut	pe-

laajat,	valmentajat)	
• Miten	tärkeäksi	koet	yhteistyön	sujumisen	muiden	kanssa?	

58.	Nyt	olisi	mahdollisuus	kertoa	omia	kehitysehdotuksia.	Osaatko	sanoa,	miten	kehittäisit	toimintaa	itsellesi	sopivammaksi?	
 


