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The purpose of this thesis was to clarify the reasons and motives for withdrawal and
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area. Motives towards playing were examined separately between sexes, age groups and
withdrawn and active players. The results of this study will be used to prevent youth
soccer drop out in Turku area.
The study was carried out as a quantitative survey with Webropol application. The
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1 Johdanto
Nuorten liikuntaharrastuksen äkillinen lopettaminen – drop out – tunnustetaan maailmanlaajuiseksi ongelmaksi nuorisourheilussa. Syitä tälle ilmiölle on pyritty etsimään
liikuntapsykologisen tutkimuksen kautta jo usean vuosikymmenen ajan. Lajien välinen
kilpailu nuorista harrastajista on kasvanut aiheuttaen ajankäytön suhteen paineita jo
hyvin varhaisessa vaiheessa. Lisäksi nuoren elämään tulee murrosiän lähestyessä uusia
virikkeitä ja kiinnostuksen kohteita urheiluharrastuksen rinnalle. Joukkuepalloilussa
lukuisat sosiaaliset tekijät, yksilön omat kokemukset toiminnasta sekä valmennuksen
toiminta voivat aiheuttaa stressiä ja johtaa harrastuksen lopettamiseen.
Pitkäaikaisen urheiluharrastuksen löytäminen ja liikunnallisen elämäntavan kehittyminen nuorelle ihmiselle on ehdottoman tärkeää aikuisiän terveyden ja elämänlaadun takaamiseksi. Tästä syystä yleistyvä liikkumattomuus aiheuttaa suurta huolta, sillä nykyajan vitsaukset kuten ylipaino ja siitä johtuvat elintapasairaudet olisivat ainakin osaltaan
ehkäistävissä säännöllisellä liikunnan harrastamisella.
Jalkapallo on osallistujamäärältään Suomen harrastetuin urheilulaji, joka kerää suuret
harrastajamäärät jo 5–8-vuotiaiden lasten keskuudessa. Erityisesti Suomen Palloliiton
Turun piirissä drop out-ilmiön yleistyminen on viimeisen kolmen vuoden aikana näkynyt pelaajamäärän vähentymisenä, minkä vuoksi tämä tutkimus on koettu tarpeelliseksi
ja ajankohtaiseksi toteuttaa. Jalkapallossa drop outia on pyritty ehkäisemään muun muassa säännöillä varmasta peliajasta nuorimpien pelaajien pelitoiminnassa ja myöntämällä
yli-ikäisille pelaajille erikoispelilupia nuorempien joukkueisiin. Jalkapallon lopettamisen
syitä ja syy-seuraus-suhteita on silti jatkossakin tutkittava, jotta voidaan turvata innostava ja mielekäs harrastusympäristö kaikille junioripelaajille taitotasosta ja tavoitteista
riippumatta.
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää syitä ja motiiveja jalkapallon lopettamiseen ja harrastamiseen vertaamalla edelleen jatkavien ja lopettaneiden käsityksiä jalkapallosta ja sen harrastamiseen liittyvistä tekijöistä. Lisäksi pyrittiin selvittämään tyttöjen
ja poikien sekä eri ikäryhmien harrastamiseen vaikuttavia tekijöitä. Tulosten perusteella
pyritään jatkossa ehkäisemään SPL:n Turun piirin drop outia.
1
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Drop out -ilmiö

Drop out määritellään WSOY:n Isossa Sivistyssanakirjassa (Koukkunen 2005) seuraavasti: ”pois pudonnut, koulusta tai sosiaalisesta kilpailusta eroon jättäytynyt, pudokas”.
Urheilun piirissä drop out käsitteenä tarkoittaa yleisesti lasten tai nuorten liikuntaharrastuksen äkillistä, ennakoimatonta loppumista. Jalkapallon parissa on käytetty termiä
pelistä pudonnut. (Kalliopuska, Miettinen & Nykänen 1995, 1.) Urheilussa drop outia
on tutkittu mittavasti kiihtyvällä tahdilla varsinkin 1970-luvulta lähtien (Patriksson
1988). Tänä aikana maailmanlaajuiseksi ongelmaksi todettu drop out -ilmiö on esiintynyt useissa liikuntapsykologian ja motivaatiotutkimuksen julkaisuissa.
2.1

Teoriat drop out-ilmiön taustalla

Lindner, Johns ja Butcher (1991) jakavat drop out-ilmiötä käsittelevät teoriat kolmeen
kategoriaan, jotka useissa tapauksissa ovat hyvinkin päällekkäisiä: ensimmäisenä ns.
havaitun kyvykkyyden teoriat (”Perceived Ability Theories”), toisena uupumiseen liittyvät teoriat (”Burnout Theories”) ja kolmantena kehitykselliset teoriat (”Developmental
Theories”).
Lindner ym. (1991) mukaan havaitun kyvykkyyden teoriat selittävät ihmisen kiinnostusta urheilua kohtaan siitä saaduilla pätevyyden kokemuksilla ja saavutuksilla. Yksilöt
voivat etsiä tyydytystä pätevyyden kokemiselle kolmella tavalla: kilpailun kautta (kilpailuorientaatio), tekemällä oman parhaansa (tehtäväorientaatio) tai hakemalla hyvillä suorituksillaan hyväksyntää sidosryhmiltä, kuten valmentajilta, joukkuetovereilta tai vanhemmilta. Lopettaneet urheilijat ovat useimmiten hyvin kilpailuorientoituneita, kun taas
jatkaneet ovat enemmän sosiaaliseen hyväksyntään orientoituneita. Havaitun kyvykkyyden teoriaan liittyvät tutkimustulokset, joiden mukaan koettu pätevyys on usein korkeampi urheilua harrastavilla kuin lopettaneilla. (Lindner ym. 1991.)
Uupumiseen liittyvien teorioiden perusteella burn out voi johtaa drop outiin, jos urheilijaan kohdistuvat jatkuvat vaatimukset ja paineet kuluttavat heitä liikaa tai into pitää
yllä korkeaa tasoa hiipuu. Burn out on kuvailtu psyykkiseksi stressireaktioksi, jolla on
tunnusomaiset piirteensä. Tällä altistuvat useimmiten sosiaalista hyväksyntää ja täydelli2

syyttä kovan harjoittelun kautta hakevat urheilijat, joilla esim. loukkaantuminen tai itseluottamuksen katoaminen voi laukaista burn outin. (Lindner ym. 1991.)
Kehitykseen liittyvät teoriat selittävät usein yhtä suurimmista drop outin syistä – ”Muuta tekemistä”. Iän karttuessa nuorille tulee entistä suurempi tarve autonomialle ja heidän motivaationsa urheilua kohtaan laskee teini-iässä kognitiivisten muutosten myötä.
Sosiaalisen vaihdon teoria on ihmisen kehitykseen liittyvä psykologian teoria, jota on
hyödynnetty drop out-tutkimukseen. Tämän teorian pohjalta on selitetty syitä sille,
miksi teini-iässä nuorten urheilijoiden kiinnostuksen kohteet siirtyvät pois urheilusta
esim. kavereiden kanssa olemiseen, seurustelukumppaneihin, muihin harrastuksiin urheilun ulkopuolelle tai ylipäänsä siihen, miten paljon nuoret ovat valmiita uhraamaan
aikaansa urheilulle. (Lindner, Johns & Butcher 1991.)
2.2 Drop out-tyypit
18 kuukautta kestäneessä ruotsalaisnuorten liikuntaharrastamista tarkkailleessa tutkimuksessa selvisi, että ensimmäisen 6 kk jälkeen 13 % koko tutkittavasta joukosta lopetti liikunnan harrastamisen. Näistä lopettaneista 50 % palasi kuitenkin urheilun pariin
puolen vuoden kuluessa. 18 kuukauden jälkeen lopettaneiden kokonaisprosenttiosuus
oli kuitenkin jälleen 13 prosenttiyksikköä. 1,5 vuoden aikana koko otoksesta yli 50 %
vaihtoi lajia tai seuraa tässä tutkimuksessa. Tutkimuksessa tärkeäksi nousi täten lopettaneiden harrastajien seuraaminen drop outin todellisen laajuuden kuvaamiseksi. (Patriksson 1988.)
Drop outia tutkittaessa on tärkeää ymmärtää, että usein yhden urheilulajin lopettaminen ei tarkoita kokonaan urheilun lopettamista ja passivoitumista. Lapsilla ja nuorilla
on usein monta eri harrastusta ja yhden jäädessä voivat he aloittaa tai jatkaa toisen parissa. Näin ollen drop out tulee nähdä joko lajikohtaisena lopettamisena tai urheilun
lopettamisena. (Butcher, Lindner & Johns 2002; Lämsä & Mäenpää 2002.)
Koululaisille suoritettu retrospektiivinen kyselytutkimus urheilun lopettamisesta osoitti,
että ensimmäiseltä luokalta kymmenenteen luokka-asteeseen mennessä 94 % lapsista oli
lopettanut urheilu-uransa aikana vähintään yhden urheilulajin. Lopettaneiden määrä
3

nousi luokka-asteittain iän karttuessa. Näistä lopettaneista 70 % jatkoi urheilemista yhdessä tai useammassa lajissa, jolloin heidän lopettamisensa nähdään lajikohtaisena drop
outina. 7-8-luokkalaisten vastauksista koostettu pienempi otos osoitti, että 55 % oli
aloittanut vähintään yhden uuden urheilulajin lopettamisensa jälkeen, useimmiten jo
lopettamista seuraavan vuoden aikana. (Butcher, Lindner & Johns 2002.)
Lindner, Johns ja Butcher (1991) nostavat drop out-ilmiötä kuvaavassa mallissaan vahvasti esille urheilun ulkopuoliset syyt ja motiivit lopettamiselle. He asettavat ympäristöön liittyvät tekijät (”milieu-related factors”) sekä kehitykselliset tekijät (”development-related factors”) urheilun sisäisten (”sport-related”) lopettamiseen vaikuttavien
tekijöiden rinnalle – mitä ei ilmeisesti vielä siihen mennessä ollut kovin laajalti ymmärretty. Lisäksi drop out -määrittelysysteemi (Drop out Classification System) tuo esille
neljä erilaista pudokastyyppiä, jotka perustuvat harrastusvuosien määrään, kilpailulliseen tasoon sekä käytettyyn aikaan harjoituksissa ja kilpailuissa. Tyyppejä ovat kokeilijat
(Sampler), alemman ja ylemmän luokan osallistujat (Low Level Participant, High Level
Participant) sekä eliitti (Elite Participant). (Butcher, Lindner & Johns 2002; Lindner ym.
1991.)
Suomalaistutkijoista Lämsä ja Mäenpää (2002) ovat tunnistaneet erilaiset harrastajatyypit, jotka nimettiin seuraavasti: lajikokeilija, sitoutuja ja kilpailullisesti menestynyt. Lajikokeilijoiksi lasketaan ensimmäisiä kokemuksia urheilulajista hakevat 8-10-vuotiaat lapset. Vaikka tämä ryhmä kasvattaa mainittavasti alle 12-vuotiaiden lajikohtaisia lopettamismääriä, se on heille luonnollista, sillä oman harrastuksen etsiminen on vielä kesken
ja lopettamista seuraa usein uusi lajikokeilu toisen lajin parissa. Sitoutujat ovat saman
lajin parissa vähintään toista vuotta peräkkäin. He ovat kokeneet saavansa hyötyä harrastamisesta (hauskuus, kaverit, pätevyyden kokeminen) ja näin siirtyneet kokeilijoista
aktiiviharrastajiksi. Tähän ryhmään lukeutuvien harrastajien lopettaminen on ongelmallisinta lajiliittojen näkökulmasta, sillä sitoutuneet harrastajat ovat ns. urheilulajin kuluttajia (esim. lajiliittojen lisenssiasiakkaita, seurojen kausikorttien ostajia yms.) ja mahdollisia lajin parissa toimivia vapaaehtoisia aikuisiällä. Kilpailullisesti menestyneiden ryhmä
on lukumääräisesti pienin harrastajatyypeistä, mutta vaatii eniten resursseja. Nuorten
keskuudessa tämä ryhmä koostuu pääosin 15–19-vuotiaista ikäluokkansa huipuista,
joille tarjotaan juniorimaajoukkuetoimintaa, leirityksiä ja parhaat avut mm. valmennuk4

sellisesti päästä lajissa kansalliselle tai jopa kansainväliselle huipulle. Tällaiseen toimintaan tarvitaan taloudellista panostusta mm. lajiliitoilta. (Lämsä & Mäenpää 2002, 7–8.)
Klint ja Weiss (1986) esittävät kolme erilaista kilpaurheilun drop outin muotoa. Ensimmäinen ryhmä ovat vasten tahtoaan pois pudonneet, jotka on pakotettu lopettamaan kilpaurheilu vakavan loukkaantumisen/sairauden tai burn outin takia. Toisena
ovat vapaaehtoiset pudokkaat, jotka lopettavat koska haluavat keskittyä muihin kiinnostuksen kohteisiin. Kolmantena ovat vastustelevat pudokkaat, jotka kokevat, että
osallistumisen kulut ovat siitä saatuja hyötyjä suuremmat. (Klint & Weiss 1986.)
2.3 Tutkimustietoa drop outin syistä
Lindner, Johns ja Butcher (1991) kokosivat tutkimuksessaan kattavan listauksen aiemmista drop out-tutkimuksista, ilmiön syistä ja teorioista sen takana. On arvioitu, että
kymmenen ja seitsemäntoista ikävuoden välillä yksi kolmasosa kaikista nuorisourheiluun osallistuvista lapsista tai nuorista jättää harrastuksensa. Historiassa on tehty useita
tutkimuksia, joista osa on ollut lajikohtaisia sekä tutkimuksia, jotka ovat tutkineet ilmiötä useissa eri lajeissa. (Lindner, Johns & Butcher 1991.)
Lindnerin ym. (1991) mukaan useimmin mainittu lopettamisen syy on ollut ”Muuta
tekemistä”. Narcison ym. (1984) tutkimuksessa 55,8 % vastaajista piti jalkapallon lopettamisen tärkeimpänä syynä ”Muuta tekemistä”-vastausta. Useissa tuoreemmissakin julkaisuissa samainen vastaus on ollut tärkein lopettamista selittävä tekijä. (Molinero ym.
2006; Molinero ym. 2009; Rottensteiner ym. 2013.)
Ajankäytöllinen syy ”Vei liikaa aikaa” nousee usein esiin drop outin syynä. Lisäksi usein
tärkeiksi listattuja syitä ovat ”Ei ollut enää hauskaa” ja ”Kiinnostuksen loppuminen”.
Joukkuelajeissa, kuten jalkapallo, erityisiä lopettamisen syitä ovat olleet ”En saanut tarpeeksi peliaikaa”, negatiiviset kokemukset valmentajaa tai seuraa kohtaan, ”Liikaa paineita” sekä lopettaneen urheilijan pätevyyteen tai riittämättömiin taitoihin liittyneet vastaukset. Loukkaantumista on harvemmin mainittu drop outin syynä, mutta sillä voi silti
olla rooli päätöksentekoprosessissa. (Lindner, Johns & Butcher 1991.)
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Nuoriin espanjalaisiin urheilijoihin kohdistuneessa drop out-tutkimuksessa tärkeimpiä
lopettamisen syitä jalkapallon, koripallon ja lentopallon piirissä olivat ”Muuta tekemistä”, ”Epämiellyttävä valmentaja” ja ”Huono joukkuehenki”. Samat syyt nousivat suurimmiksi myös aiemmassa tutkimuksessa, jossa vertailtiin mm. yksilö- ja joukkuelajin
harrastajien lopettamisen syitä. (Molinero ym. 2006; Molinero ym. 2009.)
Joukkuepalloilulajien välillä löytyy joitakin eroavaisuuksia lopettamisen syissä. Silti voidaan yleisesti todeta, että joukkuepalloilulajeissa kiinnostuksen väheneminen ja urheiluympäristöön liittyvät tekijät ovat päämotiivit urheilun lopettamiselle. (Molinero ym.
2009.)
Yksilölajien urheilijat nostavat syyt kuten ”taidot eivät kehittyneet tarpeeksi”, ”en tykännyt kilpailla” ja ”en ehtinyt olla kavereiden kanssa”, tärkeämmiksi lopettamisen
syiksi kuin joukkuelajien urheilijat, jotka pitävät tärkeämpänä ”en tykännyt olla joukkueessa”-vastausta yksilölajien urheilijoiden vastauksiin verrattuna. (Molinero ym. 2006.)
Sukupuolella on todettu olevan vaikutusta drop outin syihin useissa tutkimuksissa. Naiset pitävät tärkeämpänä sosiaaliseen hyväksyntään liittyviä tekijöitä (”ei tarpeeksi tunnustusta”) ja opittuihin taitoihin liittyviä seikkoja (”ei kehittynyt riittävästi”) kuin miehet. Naiset tuntevat miehiä voimakkaammin, että he eivät ole riittävän hyviä, kokevat
enemmän paineita suoriutua hyvin ja tarvitsevansa enemmän aikaa koululle. Lisäksi
loukkaantuminen on naisilla miehiä useammin lopettamispäätöksen takana. (Rottensteiner ym. 2013). Työ on miehillä naisia yleisempi syy harrastuksen loppumiseen. (Butcher ym. 2002.) Naiset antoivat Molineron ym. (2006) tutkimuksessa miehiä suuremmaksi syyksi ”Muuta tekemistä”, mikä tukee juuri mainittuja tuloksia tyttöjen ajankäytön suuntautumisesta kouluun poikia enemmän. Molineron ym. (2006) mukaan miehet
kokevat muiden (vanhemmat, kaverit, valmentaja) vaikutukset harrastamiseen naisia
tärkeämmäksi. Ahola (2010) esittää koulunkäynnin vaikuttavan liikuntaharrastuksen
lopettamiseen varsinkin 15–18–vuotiaiden tyttöjen osalta, kun taas 12–14 –ikäisillä pojilla toinen laji oli tyttöihin verrattuna merkitsevästi suurempi syy urheilulajin lopettamiselle.
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Lajikohtainen drop out näkyy voimakkaasti Aholan (2010) opinnäytetyössä. Hänen
tutkimuksessaan suurin drop outin syy oli toinen laji, varsinkin 12–14-vuotiailla pojilla.
Epärealistiset odotukset kehittymisestä ja muut valmennukseen liittyvät syyt olivat toiseksi ja kolmanneksi yleisimmät syyt tutkimukseen osallistuneilla 12–18-vuotiailla. Suuret harjoitusmäärät, paljon aikaa vievä koulu ja liiallinen kilpailu olivat loput tuloksissa
merkittäviksi nousseet syyt urheiluharrastuksen jättämiselle. (Ahola 2010.)
Naisjalkapalloilun drop outin osalta ”Oman joukkueen hajoaminen” ja muiden kiinnostuksen kohteiden nouseminen jalkapallon pelaamisen tilalle ovat suuressa roolissa.
Naisjalkapalloilun erityispiirteeksi on mainittu sosiaalisuuden ja joukkuehengen merkitys. Drop outin todetaan olevan monen samanaikaisesti vaikuttavan eri tekijän summa.
(Virtanen 1999.) Samankaltaista pohdintaa esiintyy myös Molinerolla ym. (2006), joiden
tulokset vahvistavat drop outin olevan useiden syiden yhdistelmä, joihin vaikuttavat
mm. urheilijan sukupuoli, laji (yksilö/joukkue) sekä taso, jolla urheilija oli lopettaessaan.
Kalliopuska ym. (1995) nostavat esille nuorten lopettamisen syynä heikon valmennuksen sekä peliajan vähyyden. Myös nuoren heikko menestys harjoittelun vaatimusten
kasvaessa voi johtaa lopettamiseen, jos valmentajan vaatimustaso on kovempi ja odotukset epärealistisia, kuin mihin nuori haluaisi sitoutua. Muu urheilulaji (tässä tapauksessa erityisesti jääkiekko) mainitaan yhdeksi jalkapallon lopettamisen syyksi 14–15vuotiaiden poikien keskuudessa. Varsinkin pienten paikkakuntien ongelmaksi tutkimustuloksissa nousee myös Virtasen (1999) tutkimuksessa noteerattu ”Ikäluokkajoukkueen
puuttuminen”, joka on SPL:n tutkimusten mukaan jopa 39 %:lla vastaajista suurena
syynä lopettamiseen. (Kalliopuska, Miettinen & Nykänen 1995.)
Loukkaantuminen, joukkueen henkilöstövaihdoksista johtunut joukkuehengen heikentyminen sekä yleinen innostuksen laskeminen urheilua kohtaan ovat päätuloksia rugbyn
drop outia tutkineessa selvityksessä. Tutkimukseen vastanneet kymmenen korkealla
tasolla rugbya pelanneet alle 19-vuotiaat kertoivat lopettamisen seurauksena kaipaavansa eloisaa sosiaalista ilmapiiriä, löytäneensä uusia harrastuksia sekä tuntevansa ahdistusta, mikäli palasivat rugbyseuran toimintaan. (David & Richards 2012.)
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KIHU:n ja Jyväskylän yliopiston tutkimusryhmän tekemä tutkimus selvitti drop outiin
vaikuttavien syiden lisäksi nuorelle tärkeiden sidosryhmien (”significant others”) (vanhemmat, kaverit, valmentaja, sisarukset) vaikutusta lopettamispäätöksen muodostumiseen. Tärkeimmiksi syiksi nousivat tässä tutkimuksessa ”Muuta tekemistä” sekä se, että
harrastusta ei koettu riittävän jännittäväksi. Sidosryhmistä valmentajalla sekä joukkuetovereilla todettiin olevan suurin vaikutus lopettamispäätökseen. Tutkimuksessa
huomattiin myös, että sukupuolella ja harrastusvuosien määrällä oli merkitystä yksittäisten drop outiin johtaneiden syiden vaikuttavuuteen. (Rottensteiner, Laakso, Pihlaja &
Konttinen 2013.)
Sidosryhmillä on todettu olevan vaikutusta lopettamispäätökseen myös FraserThomasin ym. (2008) tutkimuksessa, jossa haastateltiin 10 lopettanutta ja 10 jatkanutta
uimaria. Ainoastaan lopettaneet uimarit nostivat esille hyvin nuorella iällä tapahtuneen
suoritustason huipun (early peek performance), vähäisen henkilökohtaisen kanssakäymisen valmentajan kanssa, painostavat vanhemmat, sisarusten välisen kilpailun sekä
sen, että he eivät saaneet kavereita harrastuksen parista. Vastaavasti jatkaneilla uimareilla valmentajan ja vanhempien välit olivat olleet terveen avoimet, urheiluseuralta löytyi
selkeät kehitykselliset linjaukset, koulukavereilta saatiin sosiaalista tukea sekä sisarusten
vaikutus harrastamiseen oli yleisesti ottaen positiivinen ja rohkaiseva. Tutkimustulokset
nostavat esille huolellisesti suunniteltujen harjoitusohjelmien merkityksen sekä lapsuusvuosien aikana hyvin herkän suhteen nuoren urheilijan ja tärkeimpien sidosryhmien
välillä (valmentaja ja vanhemmat). (Fraser-Thomas ym. 2008.)
Yleisen oletuksen mukaan nuorena aloitettu täsmällinen ohjelmoitu harjoittelu tuo aikuisiän kilpaurheilumenestyksen. Toisaalta tutkimukset ovat osoittaneet, että liian aikaisin aloitettu oheisharjoittelu voi kuitenkin johtaa drop outiin eikä ole ainoa tie huipulle.
Jääkiekkoilijoilla teetetty tutkimus vertaili kahden ryhmän – lopettaneiden ja jatkaneiden – harjoitteluhistoriaa. Vaikka molempien ryhmien urheilijat olivat harrastuksen
aloittaessaan kokeneet leikinomaisen ja monipuolisen tutustumisen lajiin sekä viettäneet
yhtä paljon aikaa harrastuksen parissa, drop out–ryhmän jäsenien todettiin aloittaneen
lajista irrallisen (”off-ice”) oheisharjoittelun nuorempana ja käyttäneen siihen paljon
enemmän aikaa ikävuosina 12–13. Tämän tuloksen perusteella tutkijat esittävät, että
nuorena aloitettu runsas oheisharjoittelu, ns. ”tylsät” pelistä irralliset harjoitteet ja nii8

den runsas määrä voivat tehdä hallaa nuoren pelaajan sisäiselle motivaatiolle ja tätä
kautta heikentää halua jatkaa urheilulajin parissa pitkällä tähtäimellä. (Wall & Côte
2007.)
Malvela (2003) on löytänyt samansuuntaisia tuloksia omassa tutkimuksessaan, jossa
haastateltiin jatkaneita ja lopettaneita uimareita. Jatkaneiden ryhmässä oli aikuisena menestyneitä SM-tason uimareita, kun taas lopettaneet olivat olleet lajin kansallisella huipulla aikaisin lapsuusvuosinaan. Harrastusta jatkaneiden huomattiin olleen liikunnallisesti aktiivisempia ja harrastaneen useampia lajeja lapsuudessaan kuin lopettaneet uimarit. Jatkaneet kokivat myös 12–16-vuotiaana heitä valmentaneen valmentajan ihmissuhde- ja valmennustaidot lopettaneiden kokemuksia paremmiksi. Lopettaneiden ryhmä
oli yleisesti ottaen aloittanut uintiharjoittelun aikuisikään asti jatkaneita aiemmin ja he
kokivat harjoittelun rankemmaksi juniorivuosiensa aikana. (Malvela 2003.)
2.4 Lopettamisajankohta
Yang (1997) toteaa harrastusaktiivisuuden olevan hyvin korkealla 12-vuotiaaksi saakka,
kunnes urheiluharrastuneisuus vähenee voimakkaasti 12–15-vuoden ikäisten joukossa
siksi, että lapset ovat tuolloin hauraassa iässä itsetunnon kehittymisen kannalta ja motivaatio voi herkästikin kärsiä negatiivisista liikuntakokemuksista.
Kalliopuska ym. (1995) esittävät suurimman jalkapallon lopettamisen liittyvän siirtymään C-junioreista B-junioreihin 14–15 vuoden iässä. Tällöin useissa seuroissa ikäkausijoukkueet hajoavat, sillä joukkueita joudutaan mahdollisesti yhdistämään. Ylijäämäpelaajat ovat usein alttiita putoamaan pelistä. (Kalliopuska ym. 1995.)
Naisjalkapalloilussa on havaittu saman ikävaiheen olevan yleinen ajankohta useiden
pelaajien drop outille. Siirtyminen aikuisten mukaan B-juniorina ikäkausijoukkueen
puuttumisen takia koetaan usein liian haastavaksi ja se lisää harrastuksen lopettamista.
(Virtanen 1999.)
Lämsän ja Mäenpään (2002, 19) mukaan jalkapallo kerää paljon harrastajia 5-10vuotiaiden lasten keskuudessa. Tuossa joukossa on paljon lajikokeilijoita, jotka hakevat
9

ensimmäistä urheiluharrastuskokemustaan sekä omaa lajiaan. 8–16 ikävuoden välillä
jalkapallon lopettamisen on havaittu olevan tasaista, eikä mitään erityisen karsivaa ikäryhmää havaittu. (Lämsä & Mäenpää 2002, 19.)
Eystein (2011) mainitsee yleisurheilijoiden drop outia selvittäneessä tutkimuksessaan
yleiseksi lopettamisiäksi 17 vuotta.
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3 Motivaation merkitys liikuntaharrastuksen jatkumiselle
Motiivit ovat toiminnan ärsykkeitä, jotka ohjaavat ihmisen toimintaa kohti päämäärää.
Ne voivat olla tietoisia tai tiedostamattomia sekä vaihdella kestoltaan ja intensiteetiltään. Motiivien muodostamaa kokonaisuutta kutsutaan motivaatioksi. Voimakkaasti
motivoitunut ihminen toimii tehokkaammin ja keskittyneemmin päämäärän saavuttamiseksi, kuin ihminen, jonka motivaatio on heikko. (Jaakkola 2010, 117–118; Kalliopuska 2005, 130–131; Ruohotie 1998, 36–39.)
3.1

Sisäinen ja ulkoinen motivaatio

Motivaatio jaetaan sisäiseen ja ulkoiseen motivaatioon. Sisäisen motivaation aikaansaamaa toimintaa harjoitetaan siksi, että siitä saatu hyöty koetaan arvokkaaksi itsessään.
Toiminta, joka on sopivan haastavaa yksilön omalle tasolle, lisää pätevyyden kokemusta
ja on siksi sisäisesti motivoivaa. Tekijät, jotka vähentävät itseohjautuvuuden mahdollisuutta, kuten tarkat aikamääreet (deadline), voivat vähentää yksilön sisäistä motivaatiota
tehtävää kohtaan. Ulkoisesti motivoitunutta toimintaa ohjaa mahdollisuus saada onnistumisesta ulkoisia palkintoja tai hyötyä, kuten rahaa tai hyviä arvosanoja. Toiminnan
pitkäaikaisen jatkuvuuden kannalta sisäinen motivaatio tunnistetaan kestävämmäksi
motivaation lajiksi. (Deci & Ryan 1985.)
Itsesäätelyteorian mukaan sosiaaliset ja kognitiiviset tekijät autonomia, pätevyyden kokeminen ja yhteenkuuluvuuden tunne vaikuttavat sisäisen motivaation muodostumiseen harjoitettavaa asiaa kohtaan. Lasten ja nuorten toiminnassa autonomian tunne eli
mahdollisuus vaikuttaa omaan tekemiseen ja sen lopputulokseen parantaa autonomian
tunnetta ja lisää sisäistä motivaatiota tehtävää kohtaan. Pätevyyden tunteiden kokeminen liikuntaharrastuksessa (esim. uuden taidon oppiminen, maalin tekeminen pelissä) ja
yhteenkuuluvuuden tunne (esim. kaveriporukan pihapelit tai turvallinen ilmapiiri joukkueessa) kehittävät myös osaltaan sisäistä motivaatiota liikuntalajia kohtaan. (Deci &
Ryan 1985; Deci & Ryan 2000; Ryan & Deci 2000.)
Sisäinen motivaatio on erittäin tärkeässä roolissa urheiluharrastuksessa viihtymisen ja
harrastuksen jatkamisen kannalta. Sisäistä motivaatiota tukeakseen tulisi tärkeiden si11

dosryhmien, kuten valmentajien ja vanhempien, rohkaista lapsia ja nuoria enemmän
omien taitojen kehittämiseen ja yhteistyöhön joukkuelajeissa kuin maksimaalisen voiton
tavoittelun korostamiseen. (Vallerand, Deci & Ryan 1987.)
Ärling (2003) havaitsi jatkaneiden ja lopettaneiden jalkapalloilijoiden sisäistä motivaatiota tutkiessaan sisäisen motivaation olleen lopettaneilla pelaajilla merkittävästi jatkaneita alhaisempi.
Toisessa suomalaistutkimuksessa B-juniori-ikäisten jalkapalloilijoiden keskuudessa on
havaittu, että sisäinen motivaatio korreloi saadun peliajan kanssa. Vähemmän peliaikaa
saaneilla pelaajilla oli heikompi sisäinen motivaatio, he kokivat enemmän ahdistusta
harrastamisesta, miettivät lopettamista sekä tunsivat harrastuksen vievän liikaa aikaa.
(Nissinen 2010.)
3.2 Pätevyys
Koetulla pätevyydellä tarkoitetaan ”kokemusta omista kyvyistä vuorovaikutuksessa sosiaalisen ympäristön kanssa” (Liukkonen ym. 2007, 160). Ihmisen minäkäsitys ja itsearvostus koostuvat osaltaan koetusta pätevyydestä sosiaalisella, tiedollisella ja fyysisellä
tasolla. Fyysinen minäkäsitys jaetaan koettuun fyysiseen pätevyyteen ja ulkonäön kokemukseen, joista koettu fyysinen pätevyys on liikuntamotivaation kannalta merkittävä.
Pätevyys syntyy vertailemalla omia kykyjä muihin ihmisiin tai itsevertailulla eli näkemällä oman kehityksen taidoissaan. Lapsilla ja nuorilla palaute ohjaa voimakkaasti pätevyyden kokemista, mikä alleviivaa valmentajan roolia jalkapallon harrastamisen parissa –
varsinkin positiivisen ja kannustavan palautteen antamisessa. Lapsille on tärkeää tarjota
jokaisen omalle taitotasolle sopivia tehtäviä, joissa syntyy sopivassa suhteessa onnistumisia. (Jaakkola 2010, 119; Lintunen 2007,152–155; Liukkonen, Jaakkola & Soini 2007,
160–161.)
Lapsuuden ja nuoruuden aikana pätevyyden kokeminen vaihtelee ikävaiheittain, mikä
aiheuttaa esim. ala-asteen aikana itsetunnon laskemista. Liikunnan harrastaminen urheiluseuroissa on korkeimmillaan 9–12–vuotiaana. Seuroissa harrastavien määrä vähenee
12–15 vuoden iässä, mikä voidaan selittää sillä, että 12–13-vuotiaat ovat kovin haavoit12

tuvaisia negatiivisille liikuntakokemuksille, jotka muokkaavat heidän koettua fyysistä
pätevyyttään eli tunnetta itsestä liikkujana huonoon suuntaan. Noin 14-ikäisillä nuorilla
pätevyyden kokeminen kääntyy positiivisemmaksi varsinkin tehtäväorientoituneilla
nuorilla. (Lintunen 1999, 115–134; Lintunen 2007, 152–155; Yang 1997, 83.)
Lasten fyysistä ja sosiaalista pätevyyttä tutkittaessa on selvinnyt, että lapset joilla sekä
koettu fyysinen pätevyys että todellinen opettajan arvioima fyysinen pätevyys liikunnassa ovat korkealla tasolla, ovat myös sosiaalisesti arvostettuja niin tovereiden hyväksynnän kuin itse kokemansa sosiaalisen pätevyyden alueilla. Fyysisellä pätevyydellä näyttäisi
siis olevan yhteys sosiaalisen hyväksynnän kokemiseen. (Weiss & Duncan 1992.)
3.3 Tavoiteorientaatio
Tavoiteorientaatiomallin mukaan pätevyyttä koetaan tehtäväsuuntautuneesti ja kilpailusuuntautuneesti. Lähtökohtana on, että pätevyyden kokeminen kasvattaa motivaatiota. Tavoiteorientaatiot tehtäväsuuntautuneisuus ja kilpailusuuntautuneisuus eroavat
siinä, syntyvätkö pätevyyden kokemukset omien suoritusten kehittymisestä vai vertailemalla omaa suoritusta muihin. Tehtäväsuuntautunut pelaaja kokee pätevyyttä mm.
oppiessaan uusia lajitaitoja ja yrittäessään parhaansa. Tehtäväsuuntautunut pelaaja keskittyy omaan suoritukseensa muihin vertailemisen sijasta ja suuntaa ajatuksensa oman
suorituksen kehittämiseen ja oppimiseen, mikä on elintärkeää mm. taitoharjoittelun
alkuvaiheessa. Kilpailusuuntautunut pelaaja hakee pätevyyttä vertaamalla itseään muihin. Hän voi saada pätevyyden kokemuksia olemalla muita parempi tai selviytymällä
helpommalla annetusta tehtävästä. Kilpailusuuntautuneet pelaajat hakeutuvat ennemmin helpompien tehtävien pariin, joissa he onnistuvat varmemmin. Kilpailusuuntautuneisuus on yhteydessä positiivisiin motivaatiotekijöihin, vain silloin kun pelaajan koettu
pätevyys on korkea. Alhainen koettu pätevyys ja korkea kilpailusuuntautuneisuus sen
sijaan ovat haitallinen yhdistelmä liikuntamotivaatiolle. Urheiluharrastuksen jatkumisen
ja siihen vaadittavan sisäisen motivaation kehittymisen kannalta on suurempi tehtäväsuuntautuneisuus suotuisampaa varsinkin lapsuudessa. Kaikilla ihmisillä esiintyy kuitenkin molempaa suuntautuneisuutta, eivätkä ne sulje toisiaan pois. Orientaatioiden
suhde on kuitenkin tärkeää, sillä varsinkin liiallinen kilpailusuuntautuneisuus yhdistettynä alhaisiin lajitaitoihin voi johtaa nopeasti motivaation heikkenemiseen ja sitä kautta
13

liikuntaharrastuksen lopettamiseen. (Duda 2001, 129–182, Duda & Whitehead 1998,
21–48; Jaakkola 2010, 120–121; Liukkonen 1998, 95–122; Roberts 2001, 1-50.)
3.4 Motivaatioilmasto
Yksilön tavoiteorientaation lisäksi motivaatioilmasto eli ryhmän koettu psykologinen
ilmapiiri vaikuttaa lasten ja nuorten liikuntamotivaation laatuun. Motivaatioilmasto voi
olla tehtävä- tai minäsuuntautunut. Tehtäväsuuntautuneessa motivaatioilmastossa korostuvat harjoittelun laatu, suoritusten kehittyminen ja myönteinen sekä turvallinen
oppimisilmapiiri. Minäsuuntautunut motivaatioilmasto korostaa suoritusten lopputulosten merkitystä, voittajia ja häviäjiä. Valmentajalla on suuri merkitys joukkueen motivaatioilmaston luomiseen: kilpailua korostavat ohjausteot suuntaavat motivaatioilmastoa nopeasti minäsuuntautuneeksi. Myös joukkueen jäsenien omalla tavoiteorientaatiolla on suuri rooli, sillä mikäli suurin osa pelaajista on tehtäväsuuntautuneita tavoiteorientaatioltaan, tulee myös joukkueen motivaatioilmastosta helpommin tehtäväsuuntautunut. Näiden kahden motivaatioilmaston tyypin suhde on tärkein seikka, sillä molempia
suuntautuneisuuksia esiintyy kaikissa ryhmissä toisiaan pois sulkematta. Lasten ja nuorten liikuntaharrastustoiminnassa olisi suositeltavaa pyrkiä enemmän tehtäväsuuntautuneen motivaatioilmaston aikaan saamiseen, sillä sen on osoitettu olevan tehokkaampi
tapa luoda osallistujille myönteisiä pätevyyden kokemuksia, viihtyvyyttä, vahvistaa sisäistä motivaatiota ja rakentaa kestävää ja pitkäjänteistä liikuntaharrastuneisuutta. (Biddle 2001; Duda 2001; Duda & Whitehead 1998; Liukkonen, Jaakkola & Soini 2007,
162–163; Roberts 2001.)
Rekdal (2012) on löytänyt aikaisempia tutkimuksia tukevaa näyttöä koetun pätevyyden
ja tehtäväsuuntautuneen motivaatioilmaston positiivisesta yhteydestä. Vertailtaessa
valmentajan aikaansaamaa tehtäväsuuntautunutta, minäsuuntautunutta ja erityisen
kontrolloitua ilmapiiriä, tehtäväsuuntautunut motivaatioilmasto näytti tuottavan selvästi
eniten pätevyyden kokemuksia ja parantavan motivaation tasoa riippumatta sukupuolesta tai iästä. Tehtäväsuuntautuneen motivaatioilmaston todetaan olevan suositeltavin
motivaatioilmaston tyyppi lasten liikuntaharrastuksessa, kun halutaan tukea pätevyyden
kokemusten syntyä ja muiden psykologisten hyötyjen maksimointia. (Rekdal 2012.)
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Gråstenin (2010) mukaan vahvistamalla tehtäväsuuntautunutta motivaatioilmastoa ja
kognitiivisia motivaatiotekijöitä, kuten tehtäväsuuntautunut tavoiteorientaatio, autonomia ja sosiaalinen yhteenkuuluvuus, edistetään kaikkein tehokkaimmin liikuntamotivaatiota sekä liikunnan parissa viihtymistä. Myös Liukkosen (1998) mukaan viihtyvyys
harrastuksen parissa on selvästi yhteydessä tehtäväsuuntautuneeseen motivaatioilmastoon.
Tehtäväsuuntautuneessa motivaatioilmastossa urheilijan tarpeet autonomian, pätevyyden kokemisen ja yhteenkuuluvuuden suhteen koetaan kaikkein tyydyttyneimmiksi.
Tarpeiden täyttyessä sisäinen motivaatio kehittyy tehokkaimmin, mikä todistaa tehtäväkeskeisyyden tarpeesta junioriurheilussa. (Jõesaar, Hein & Hagger 2006; Reinboth &
Duda 2006.)
3.5 Koheesio
Koheesiolla tarkoitetaan ryhmän kiinteyttä. Liikuntapsykologiassa laajalti hyväksytyn
määritelmän mukaan koheesiolla tarkoitetaan ”dynaamista prosessia, joka ilmenee ryhmän pyrkimyksenä pysyä koossa ja yhtenäisenä suoritettaessa ryhmän perustehtävää. Se
myös näkyy tyytyväisyyden kokemuksina siitä, että ryhmä tyydyttää jäsentensä tunnetarpeita.” (Carron ym. 1998, 213–226.)
Koheesion määrittelyssä korostuvat neljä ominaisuutta. Ensimmäinen on sen moniulotteisuus: koheesio on monen asian summa ja koheesion syyt vaihtelevat ryhmien
välillä – esimerkiksi huippu-urheilujoukkue saattaa olla yhtenäinen harjoittelun ja kilpailutilanteen aikana ja suoriutua menestyksekkäästi, vaikka joukkueen jäsenet eivät kokisi
ystävyyssuhdetta toisiinsa. Toiseksi, koheesio on ilmiönä dynaaminen eli ryhmän kiinteys muuttuu ajan myötä. Tässä suhteessa menestyminen ryhmän tavoitteissa on yksi
tekijä: urheilullisen menestyksen on todettu ruokkivan koheesiota ja toisaalta lisääntyneen koheesion on taas todettu tuovan todennäköisemmin parempaa tuloksellista menestystä. Näiden ominaisuuksien lisäksi ryhmän koheesio jaetaan tehtävä- ja sosiaaliseen koheesioon. Joukkueen tehtäväkoheesio muodostuu joukkueen tavoitteista ja
ryhmän perustamisen alkuperäisestä syystä. Tehtäväkoheesion merkitys korostuu kilpaurheilussa, kun joukkueen tavoitteena on vaikkapa voittaa sarjansa mestaruus. Sosiaa15

linen koheesio liittyy ryhmän jäsenten välisiin tunnesiteisiin ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Tällainen sosiaalinen yhteenkuuluvuus ja yhdessä tekemisen kokeminen tärkeäksi ovat harrastetasolla yksi merkittävimpiä ryhmän kiinteyden rakentajia. (Carron ym.
1998, 213–226; Carron ym. 1985; Carron ym. 2005, 229–231.)
Auvinen ja Karjalainen (2012) tutkivat koheesion yhteyttä drop out-ilmiöön C- ja Bikäisten junioripelaajien keskuudessa. Koheesion kokeminen jalkapallojoukkueessa lisää
heidän mukaansa harrastuksen jatkamisen todennäköisyyttä. Nuorten keskuudessa varsinkin sosiaalisen koheesion kokeminen nousi tärkeäksi. Jatkavat pelaajat ovat lopettamista harkitsevia pelaajia useammin joukkuetovereidensa kanssa tekemisissä myös harrastuksen ulkopuolella ja kauden jälkeen, he nauttivat pelaamisesta ja viihtyvät yleisesti
hyvin joukkueessa. Lopettamisaikeissa olevilla pelaajilla havaittiin päinvastaisia mielipiteitä. Joukkueen ilmapiiristä ja joukkuehengestä huolehtimalla voidaan osaltaan ehkäistä
drop out-ilmiötä ja tässä asiassa valmentajilla on suuri vastuu. Valmentajalla on erittäin
suuri merkitys joukkueen ilmapiirin rakentumisessa, mikä olisi hyödyllistä huomioida
mm. valmentajakoulutuksessa. (Auvinen & Karjalainen 2012, 60–70.)
Kalliopuska ym. (1995) pitävät drop outia mahdollisesti sosiaalisena ongelmana nuoren
itsetunnon kehittymiselle. Harrastuksen lopettaminen vähentää yhteenkuuluvuutta kaveripiiriin, joka jatkaa yhdessä harrastamista jalkapallojoukkueessa. Turvalliseen ryhmään kuuluminen on erittäin tärkeää nuoren itsetunnolle ja siitä syrjäytyminen voi olla
haitallista identiteetin muodostumiselle. Mitä parempi joukkueen koheesio on, sitä
enemmän se tarjoaa itsetuntoa tukevaa yhteenkuuluvuutta, ja sitä parempi vetovoima
joukkueella on yksilöä kohtaan, mikä taas vähentää lopettamisen riskiä. (Kalliopuska
ym. 1995.)
Tutkimukset ovat osoittaneet, että liittämällä pelaajia osaksi päätöksentekoprosessia ja
tavoitteiden asettamista, antamalla positiivista palautetta sekä enemmän demokraattisella kuin autoritäärisellä johtamistyylillä valmentaja voi kehittää joukkueen tehtävä- ja
sosiaalista koheesiota. (Brawley ym. 1993; Gardner ym. 1996; Westre & Weiss 1991.)
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4 Juniorijalkapallo SPL:n Turun piirissä
Jalkapallo on harrastajamäärältään Suomen suosituin harrastus nuorten 3-18-vuotiaiden
keskuudessa. Jalkapallo ja salibandy ovat viimeisen viidentoista vuoden aikana paljon
suosiotaan nostaneiden joukkuepalloilulajien kärjessä, ja näistä lajeista jalkapallon harrastuksekseen ilmoittaa 217000 lasta tai nuorta. (Nuori Suomi 2010, 7.)
1.8.2013 tehdyn listauksen mukaan Suomen Palloliiton Turun piirissä jalkapallon rekisteröityjä Pelipassi-pelaajia oli 11703. Rekisteröityjä jalkapallon pelaajia on Turun piirissä
yli 90 seurassa, joista suurimpia pelaajamääriltään ovat Turun Nappulaliiga ry. (1451
lisenssipelaajaa), Liedon Pallo (564), Salon Palloilijat (556), Maskun Palloseura (492) ja
TPS juniorijalkapallo ry. (479). (SPL Turku 2013.)
Pelipassi on Palloliiton edellyttämä pelaajalisenssi, jonka hankkimalla saa pelioikeuden
piirien ja liiton sarjoihin eli käytännössä kaikkiin virallisiin jalkapallosarjoihin aina miesten Veikkausliigasta nuorimpien junioreiden harrastesarjoihin. Pelipassin hankkimalla
pelaaja saa peliluvan virallisiin peleihin. Lisäksi Pelipassin ostaja voi halutessaan hankkia
vakuutuksen, joka korvaa harrastuksen yhteydessä sattuneet tapaturmat. (Suomen Palloliitto 2013.)
4.1

Turun piirin pelaajamäärän kehitys

Kuten SPL:n Turun piirin laatimasta diagrammista voidaan havaita, pelaajamäärä on
kasvanut piirissä 1990-luvun alusta lähtien 6000 pelaajasta yli 12000 pelaajaan. Kuitenkin vuonna 2010 pelaajamäärä kääntyi laskuun ja vakiintui nykyiselle tasolleen noin
12000 rekisteröityyn pelaajaan. (Kuvio 1.) (SPL Turku 2012.)
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KUVIO 1. SPL:n Turun piirin pelaajamäärän kehitys 1980 – 2012 (SPL Turku 2012.)
Toimintasuunnitelman Seurakehitys-strategiassaan Turun piiri pyrkii kehittämään jalkapallon harrastetoimintaa drop out-ilmiön vähentämiseksi ja tässä tavoitteessa piiri hyödyntää drop out-tutkimuksen tarjoamia tuloksia pelaajamäärien kehittämiseen (SPL
Turku 2013, 6.)
4.2. Valmentajakoulutus
Suomen Palloliitto järjestää jalkapallovalmentajille korkeimmat A- ja B-tason valmentajakoulutukset Suomessa. Palloliiton piirien vastuulla on järjestää alempien E- C- tasojen
koulutukset oman piirinsä alueella. Valmentajakoulutuksilla pyritään kehittämään valmentajien ammattitaitoa ja sitä kautta Palloliiton pelaajakehitys-strategian tavoitteiden
täyttymistä. (Kuvio 2.) (Suomen Palloliitto 2013.)
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KUVIO 2. Suomen Palloliiton valmentajakoulutukset (Suomen Palloliitto 2013)
Suomalaisista jalkapallovalmentajista 72,8 %:lla korkein koulutustaso on lajiliiton Itason eli E-koulutus. Yleisesti ottaen suomalaisista urheiluvalmentajista lajiliiton koulutuksia eniten arvostavat oman kehittymisen kannalta valmentajat, jotka korkeimmillaan
omaavat lajiliiton II-III-tason koulutuksen. Lajiliittojen tasokoulutuksia vähiten arvostavat valmentajat, joilla ei ole vielä mitään valmentajakoulutusta. 80 % suomalaisista
valmentajista on osallistunut lajiliittonsa valmentajakoulutuksiin ja heistä noin puolet
pitää niitä erittäin tärkeinä oppimistilanteina kehittymisen kannalta. Muodollista koulutusta tärkeämmäksi oppimistilanteeksi koetaan kuitenkin arkivalmennuksessa saadut
kokemukset, muilta oman lajin valmentajilta oppiminen sekä omat kilpaurheilukokemukset. (Blomqvist ym. 2012, 15, 35 – 37, 42.)
Turun piirin valmennuskoulutuksista vastaa nuoriso- ja valmennuspäällikkö Vesa Mäki.
Piirin Internet-sivuilla on mahdollisuus ilmoittautua alemman tason (E, D, C) koulutuksiin. Näiden koulutusten lisäksi piiri tarjoaa nuorten lupausten parissa työskentelevien valmentajien erityisryhmälle täydennyskoulutusta sekä Fortum Tutorvalmentajamentoreita seuroille. (SPL Turku 2013.)
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Turun piiri järjesti vuoden 2012 aikana valmentajakoulutuksia yhteensä 38 kurssia. Ekursseja pidettiin 12 kertaa ja ne tavoittivat yhteensä 167 osallistujaa. D-tasolla on neljä
eri kurssia. D1-kurssi (taidon opettaminen) järjestettiin kuusi kertaa ja sen kävi läpi 64
osallistujaa. D2-kurssi (taitavuus) järjestettiin myös kuusi kertaa ja siihenkin osallistui 64
valmentajaa. D3-kurssi (pelikäsityksen opettaminen) keräsi yhteensä 62 osallistujaa
kuudella kerralla. Maalivahtiharjoitteluun keskittyvä D4-kurssille osallistui 58 valmentajaa ja se järjestettiin piirin toimesta viidesti. Näiden valmennuskoulutusten lisäksi piiri
järjesti täydennyskoulutusta: valtakunnallinen koulutuskiertue Palloliiton pelaajakehitysidean jalkauttamiseksi seuroihin keräsi Turussa 55 osallistujaa ja kansainvälinen AC
Milan Clinic -koulutus kiinnosti yhteensä 40 valmentajaa. Erikseen koottu 9-henkinen
huippujuniorien valmentajien ryhmä piti vuoden aikana neljä valmennuskoulutustapahtumaa, joista yhden ulkomailla. (SPL Turku 2013.)
4.3 Kaikki Pelaa - nuorisotoiminta
Kaikki Pelaa- ohjelma on Suomen Palloliiton keino taata jokaiselle lapselle ja nuorelle
heidän oikeuksiensa mukainen turvallinen ja kannustava ilmapiiri harrastaa jalkapalloa.
Turvallisen aikuisen läsnä ollessa ja kannustavassa ilmapiirissä on mahdollista parantaa
lapsen itsearvostuksen tunnetta ja liikunnasta nauttimista. Vuonna 2000 käynnistetty
Kaikki Pelaa – ohjelma perustaa arvopohjansa lasten ja nuorten oikeuksiin, FIFAN ja
UEFAN Fair Play-koodistoon, SLU:n urheilun eettisiin ohjesääntöihin sekä Palloliiton
omaan Vihreään Linjaan. (Suomen Palloliitto 2013.)
Lapsen ja nuoren tasolla Kaikki Pelaa – ohjelma tarkoittaa monipuolista ja mielenkiintoista ympärivuotista jalkapallotarjontaa, jonka ansiosta harrastuksen aloittaminen on
helppoa. Lisäksi tarkoituksena on tarjota mahdollisuus kehittyä mihin tahansa jalkapalloon liittyvään tehtävään (pelaaja, ohjaajat, tuomarit jne.) kannustavassa ilmapiirissä.
Seurojen tasolla ohjelma tarkoittaa kilpailujärjestelmän uudistamista ja seuratoiminnan
ja kulttuurin kehittymistä. Ohjaajien ja valmentajien tasolla ohjelmalla pyritään takaamaan valmiudet valmentaa lapsia ja nuoria heidän omien lähtökohtiensa vaatimalla tasolla. Vanhempien tasolla ohjelma tarjoaa tietoa jalkapallon harrastamisesta ja tätä kautta apua lasten kannustamiseen ja rohkaisuun. Viimeisenä, yhteiskunnallisella tasolla
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Kaikki Pelaa – ohjelma tarkoittaa pyrkimystä ottaa vastuuta nuorten pelaajien elämäntavoista yhdessä muiden yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa. (Suomen Palloliitto
2013.)
Kaikki Pelaa – ohjelmassa lapset ja nuoret jaetaan kolmeen ryhmään. Nuorimmat eli
alle 11-vuotiaat muodostavat ”Jalkapallon Leikkimaailman”. 12 – 15-vuotiaat kuuluvat
”Jalkapallon Kaverimaailmaan” ja 16–19-vuotiaat ”Jalkapallon Tulevaisuusmaailmaan”.
(Suomen Palloliitto 2013, 2–8.)
Jalkapallon Leikkimaailmassa lähtökohtana on monipuolinen ja turvallinen harrastaminen aikuisen ohjauksessa. Lapsia kannustetaan myös muiden lajien harrastamiseen kokonaisliikuntamäärän saamiseksi tarvittavalle tasolle ja monipuolisuuden takaamiseksi.
Leikki on paras keino oppia uutta ja harjoitella jo opittuja jalkapallotaitoja. Leikkimaailmassa on käytössä Puolen Pelin Takuu (PPT) – sääntö, joilla tarkoitus on vakuuttaa
kaikille harrastajille vähintään puolet ottelutapahtuman peliajasta. Tähän ohjataan Palloliiton suosittelemilla maksimipelaajamäärillä ottelua kohden, pienemmillä pelimuodoilla
sekä joukkueilta vaadituilla Urheilun Pelisäännöt – keskusteluilla, joissa PPT-säännöistä
sovitaan taustajoukkojen ja valmennuksen kesken. Pelimuodot Leikkimaailmassa ovat
seuraavat: 4v4 (F6-juniorit ja nuoremmat), 5v5 (F7 – F9) ja E10–E11–junioreilla 7v7,
jossa käytössä on paitsiosääntö maalivahdin alueen osalta. F-junioreissa ei ole paitsiosääntöä ja kaikkein nuorimmissa F-junioreissa peliä pyritään helpottamaan vielä korvaamalla rajaheitto rajasyöttösäännöllä. Joukkue ei voi joutua alivoimalle, vaikka pelaaja
voidaankin tarvittaessa poistaa kentältä. Joukkueen joutuessa viiden maalin tappiolle,
saa tappiolla oleva joukkue ottaa kentälle yhden ylimääräisen pelaajan. Tämä etu poistuu, jos tilanne kaventuu jälleen kahteen maaliin. Kaikissa ikäluokissa on käytössä edestakaiset vaihdot ilman tarvetta Pelinohjaajan (= Leikkimaailman erotuomari) keskeytykselle. (Suomen Palloliitto 2013, 2–8.)
Jalkapallon Kaverimaailmassa ikävaiheen kehitystä pyritään tukemaan korostamalla
harrastustoiminnassa kaveruutta, yksilöllisyyden hyväksymistä ja yksilöllisen oppimisen
tukemista. Erityisesti drop out – ilmiön ehkäisemiseksi Kaverimaailman tärkeitä tavoitteita on luoda joukkueeseen hyvä joukkuehenki. Palloliitto vaatii Kaverimaailmaikäisiltä joukkueilta Urheilun Pelisäännöt-keskustelua ennen kauden alkamista. Keskus21

telun pohjalta joukkue laatii itselleen pelisäännöt, joissa päätetään muun muassa peluuttamisesta, muihin harrastuksiin suhtautumisesta ja hyvän joukkuehengen saavuttamisesta. Palloliitto tarjoaa Pelinohjaaja- ja Lastenohjaaja-koulutusta Kaverimaailma-ikäisille
pelaajille, jotka ovat mahdollisesti kiinnostuneita tuomari- tai valmentajapuolesta tulevaisuudessa. Pelimuotoina 12-13–vuotiaille pääasiallinen pelimuoto on 9v9, jossa mukana on tavallinen puolen kentän paitsiosääntö edestakaisilla vaihdoilla. 14–15-vuotiaat
pelaavat 11v11 isolla kentällä. (Suomen Palloliitto 2013, 2–8.)
Tulevaisuusmaailman lähtökohtana on nuoren itsenäinen tavoitteiden asettaminen ja
toteuttaminen aikuisen tukemana. Nuorella on oikeus monipuoliseen harrastamiseen
niin pelaajana kuin ohjaajana. Joukkueille suositellaan Urheilun Pelisäännöt-keskustelun
käymistä, mutta samanlaista vaatimusta ei enää ole kuin Kaverimaailmassa. Pääasiallinen pelimuoto on 11v11, mutta pienillä pelaajaryhmillä toimiville tai harrastetasolla
operoiville joukkueille tarjotaan edelleen 5v5 tai 7v7 pelimuotoja. Lahjakkaimpien pelaajien kehitystä kohti huippua tuetaan seurojen ja liiton toimesta Talenttitoiminnalla.
(Suomen Palloliitto 2013, 2–8.)
4.4. Kilpailu- ja harrastetoiminta Turun piirissä
Turun piiri pyörittää kaudella 2013 kolmeakymmentäneljää juniorisarjaa. Nuorimmat
pelaajat ovat syntyneet vuonna 2004. Lisäksi Palloliiton piireillä on yhteissarjoja (alueliigat ja Etelä-Länsiliiga), joita pelataan useamman piirin alueella. Turun piirin juniorisarjoista joukkue voi valita pelaajamäärästä ja tasostaan riippuen Liigan, Ykkösen tai Kakkosen. Pelimuodot vaihtelevat ikäluokan sekä sarjan mukaan 5v5:stä koko kentän
11v11-peleihin. Lisätarjontana piirillä ovat harrastejalkapallon sarjat Kuntoliiga (7v7) ja
Viking Line Kimppaliiga (5v5), mutta näissä sarjoissa pelaajat ovat useimmiten aikuisia.
(SPL Turku 2013.)
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5 Tutkimuksen tarkoitus
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää syitä ja motiiveja jalkapallon lopettamiseen ja harrastamiseen vertaamalla edelleen jatkavien ja lopettaneiden käsityksiä jalkapallosta ja sen harrastamiseen liittyvistä tekijöistä. Lisäksi pyrittiin selvittämään erityisesti tyttöjen ja erityisesti poikien sekä erikseen eri ikäryhmien harrastamiseen vaikuttavia tekijöitä. Pyrkimyksenä oli tutkimuksen tulosten perusteella löytää keinoja drop out
– ilmiön ehkäisemiseen Turun piirissä.
Turun piirin piirijohtajan Jouni Koivuniemen (14.2.2012) mukaan dropout-tutkimus on
piirille hyvin ajankohtainen, sillä laskusuuntaiseen pelaajamäärään halutaan reagoida
mahdollisimman tehokkaasti ja nopeasti. Tämän tutkimuksen pääasiallinen intressi piirin suunnalta on löytää syitä piirin pelaajamäärän tippumiseen. Dropout-tutkimuksen
tarpeellisuus on myös kirjattu piirin toimintasuunnitelmaan 2012 ja 2013.
Tutkimus pyrkii vastaamaan seuraaviin kysymyksiin.
-

Miksi jalkapallon harrastaminen lopetetaan?

-

Mitkä ovat jalkapallon pelaamisen motiivit?

-

Millaisia eroja lopettaneiden ja jatkaneiden pelaajien harrastusmotiiveissa on?

-

Millaisia eroja eri-ikäisten pelaajien harrastusmotiiveissa on?

-

Millaisia eroja on tyttöjen ja poikien harrastusmotiiveissa?
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6

Tutkimusmenetelmät

Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena. Aineisto kerättiin Webropol-ohjelman kautta
Internet-kyselynä. Webropol on suomalaisen Webropol Oy:n Internet-sovellus, joka on
apuväline tiedonkeruuseen ja kyselytutkimusten tekoon niin julkisen kuin yksityisen
sektorin käyttöön (Webropol 2013).
6.1

Kohderyhmä

Tutkimuksen kohderyhmään kuuluivat vuonna 2012 Pelipassin omanneet SPL Turun
piirin 11–19-vuotiaat junioripelaajat. Kyselyn linkki lähetettiin sähköpostitse piirin kautta n. 4000 junioripelaajalle. Turun piiri oli saanut sähköpostitiedot pelaajan Pelipassin
rekisteröinnin yhteydessä. Vastauksia tuli 1128 kappaletta, jolloin vastausprosentiksi
muodostui 25 %. Webropolin tietojen mukaan vastauslinkki oli lisäksi avattu 1102 kertaa kuitenkaan lähettämättä vastausta.
6.2 Tutkimuksen kulku
Webropol-kyselyn laatiminen tapahtui syksyn 2012 sekä alkuvuoden 2013 aikana. Valmis kysely välitettiin kohderyhmälle. Sähköpostiin liitettiin niin kutsuttu julkinen linkki,
jonka avaamalla pääsi vastaamaan tutkimuksen Webropol-kyselyyn. Saateviestissä kehotettiin seurojen ja juniorijoukkueiden johtohenkilöitä jakamaan vastauslinkkiä eteenpäin, jotta se saavuttaisi mahdollisimman monta vastaajaa. Viestin vastaanottajia eli
pelaajien vanhempia kehotettiin vastaamaan kyselyyn lastensa kanssa. Kysely julkaistiin
7.2.2013. Vastausaikaa oli kaiken kaikkiaan 2,5 viikkoa eli 24.2.2013 asti. (Liite 1.)
6.3 Kyselylomake
Kohderyhmälle lähetetyn kyselyn otsikkona oli ”Pelaajakysely Turun piirin jalkapallojunioreille 2013”, joka sisälsi yhteensä 16 kysymystä. Näistä viisi kysymystä oli avoimia,
loput olivat valinta- tai matriisikysymyksiä. Matriisikysymyksissä esitettiin kysymyksestä
riippuen kolme, kuusi tai kahdeksan väittämää, joihin vastattiin Likertin asteikon mu-
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kaisella pisteytyksellä yhdestä (täysin eri mieltä) viiteen (täysin samaa mieltä). Kolmeen
viimeiseen kysymykseen vastasivat vain jalkapallon lopettavat juniorit. (Liite 2.)
Kuusi ensimmäistä kysymystä koskivat vastaajan taustatietoja: sukupuoli, syntymävuosi,
perheenjäsenten jalkapallotausta, harjoituksiin kuljettavan matkan pituus, harrastusvuodet sekä seura kaudella 2012. Kysymys 7 selvitti jalkapallon pelaamisen motiiveja sekä
lopettaneilta että jatkaneilta. Kysymys 8 oli avoin kysymys, jolla kysyttiin pelaajan omista tavoitteista jalkapallossa. Kysymykset 9–10 selvittivät, kuinka moni vastaajista harrastaa jalkapallon ohella toista lajia ja mitä nuo lajit ovat. Kysymyksellä 11 selvitettiin yleistä harrastuneisuutta jalkapalloa kohtaan. Kysymys 12 haki vastausta pelaajien koettuun
kehitykseen fyysisellä, taidollisella, sosiaalisella ja henkisellä osa-alueella.
Kysymyksen kolmetoista ”Aiotko jatkaa jalkapalloa kaudella 2013” kohdalla vastaus
vaikutti kyselyn rakenteeseen. Jatkaville pelaajille (kyllä-vastaus) kysely päättyi tähän
kysymykseen. Lopettaville pelaajille (ei-vastaus) esitettiin vielä kolme kysymystä lisää.
”Miksi lopetat jalkapallon pelaamisen”-väittämäkysymyksellä selvitettiin väittämien
avulla erilaisten syiden vaikuttavuutta asteikolla yhdestä (täysin eri mieltä) viiteen (täysin
samaa mieltä). Lopuksi kysyttiin toisen lajin takia lopettamiseen liittyvä avoin tarkentava kysymys (”Mitä lajia harrastat?”) sekä valmentajan ja lopettamispäätöksen yhteyttä
selvittävä valinta/avoin kysymys: ”Oliko valmentajalla vaikutusta lopettamispäätökseen? Perustele lyhyesti”.
6.4 Tilastolliset tarkastelut
Kaikki tilastolliset tarkastelut toteutettiin Webropolin Professional Statistics – toiminnon avulla. Avointen vastausten käsittelyssä apuna käytettiin Webropolin TextMiningtoimintoa, jonka avulla eroteltiin usein toistuvien sanojen avulla samaan teemaan sopivia vastauksia. 5-portaisten asteikkokysymysten (väittämäkysymykset) osalta tuloksia
tarkasteltiin keskiarvoina sekä keskihajontoina ja luokitteluasteikkoisten kysymysten
osalta absoluuttisina ja suhteellisina frekvensseinä. Eri ryhmien keskiarvojen erojen
testaukseen käytettiin kaksisuuntaista parittomien otosten t-testiä. Luokitteluasteikkoisten kysymysten osalta riippuvuustarkasteluissa käytettiin Chi2 – testiä. Tilastollisen
merkitsevyyden rajana pidettiin P < 0,05.
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7 Tulokset
Kaiken kaikkiaan kysely keräsi vastaajia 1128. Vastaajista 850 oli poikia ja 278 tyttöjä.
Vastaajista 80,6 % (910) ilmoitti aikovansa jatkaa jalkapallon pelaamista seuraavalla
kaudella. Lopettaneita pelaajia vastaajista oli 19,4 % (219 vastaajaa).
Vastaajien ikäjakauma oli seuraavanlainen: 15,5 % oli 17–19-vuotiaita (syntyneet 1994–
1996), 33,7 % 14–16-vuotiaita (syntyneet 1997–1999) ja 50,8 % 11–13-vuotiaita (syntyneet 2000–2002). Poikien osalta ikäjakauma oli seuraavanlainen: 13,8 % oli 17–19vuotiaita, 32,1 % 14–16-vuotiaita ja 54,1 % 11–13-vuotiaita. Tyttöjen osalta ikäjakauma
oli seuraavanlainen: 20,9 % oli 17–19-vuotiaita, 38,5 % 14–16-vuotiaita ja 40,7 % 11–
13-vuotiaita.
426 vastaajalla vähintään yksi sisarista pelasi jalkapalloa. 307 ilmoitti vanhemmilla olevan pelaajataustaa jalkapallosta. 362 pelaajan vanhempi oli mukana jalkapallossa taustarooleissa esimerkiksi valmentajana tai joukkueenjohtajana. 402 vastaajan muilla perheenjäsenillä ei ollut mitään jalkapalloon liittyvää harrastusta. Perhetaustaa selvittäneeseen kysymykseen vastasi 1119 vastaajaa.
Yhteensä 820 vastaajaa ilmoitti harjoitusmatkansa yhdensuuntaiseksi pituudeksi alle
kymmenen kilometriä. 10 – 14 km harjoitusmatka oli 161 vastaajalla ja yli 15 km harjoitusmatka 147 vastaajalla.
259 vastaajaa oli pelannut jalkapalloa seurassa kolme vuotta tai vähemmän. Eniten vastaajia oli 4–6 vuotta seurassa harrastaneissa, 455 pelaajaa. 7–9 vuotta harrastaneita oli
301 henkeä ja 10 vuotta tai kauemmin harrastaneita yhteensä 113 pelaajaa.
Tämä kysely tavoitti eniten vastaajia TPS Juniorijalkapallon pelaajista (101 pelaajaa).
Seuraavaksi eniten vastaajia oli Salon Palloilijoista (89), Liedon Pallosta (74), RaiFu:sta
(71), Kaarinan Pojista (61) sekä Maskun Palloseurasta (58). Lopuilta Turun piirin seuroilta kyselyyn ansiokkaasti vastasi alle 50 pelaajaa.

26

Kyselyyn vastanneista yhteensä 48 % eli 544 pelaajaa ilmoitti harrastavansa jalkapallon
ohella myös toista lajia. Poikavastaajat harrastivat tyttöjä yleisemmin jalkapallon ohella
myös toista lajia. Pojista 50,3 % ilmoitti harrastavansa toista lajia, kun taas tytöistä 42,1
% harrasti toista lajia. Sukupuolten erilaisten vastausten välillä on tilastollisesti merkitsevä ero (p = 0,017).
Nuorimmat 11–13-vuotiaat vastaajat harrastivat selvästi useammin jalkapallon ohella
myös toista lajia kuin vanhemmat vastaajat. 11–13-vuotiaista jopa 59,2 % harrasti jalkapallon ohella toista lajia, kun taas 14–16-vuotiaista sekä 17–19-vuotiaista toista lajia
harrasti molemmissa ikäryhmissä enää keskimäärin 37,2 % vastaajista.
Vastaajat pitivät tärkeimpinä jalkapallon pelaamisen motiiveina hyviä kavereita joukkueessa, halua kehittää fyysistä kuntoaan sekä ammattitaitoista valmennusta. Halu kehittyä
pelaajana ja päästä niin pitkälle kuin mahdollista oli keskiarvoltaan vähiten merkitsevä
pelaamisen motiivi. (KUVIO 3.)

KUVIO 3. Jalkapallon pelaamisen motiivit
Junioripelaajat kokevat jalkapallon keskimääräisesti innostavaksi tavaksi viettää vapaaaikaansa. Näkemys oman harrastamisen pitkäaikaisesta jatkumisesta ja mahdollinen
tuomarin tai valmentajan rooli tulevaisuudessa jakoivat mielipiteet selvemmin. (KUVIO 4.)
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KUVIO 4. Vastaajien harrastuneisuus
Jalkapallon pelaamisen koetaan kehittävän eniten fyysistä kuntoa, lajitaitoja sekä yleistä
taitavuutta. (KUVIO 5.)

KUVIO 5. Koettu kehittyminen eri osa-alueilla
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7.1

Jalkapallon lopettamiseen vaikuttavat tekijät

Tutkimukseen vastanneista 1128 pelaajasta 219 eli 19,8 % ilmoitti lopettavansa jalkapallon harrastamisen. Tutkimukseen vastanneet lopettaneet pelaajat pitivät tärkeimpinä
lopettamiseen vaikuttavina syinä yleisen innostuksen vähenemistä jalkapalloa kohtaan
(3,1 + 1,4), liikaa aikaa vievää harjoittelua (2,8 + 1,39), toisen lajin harrastamista (2,7 +
1,72) ja joukkueen liian korkeita tavoitteita verrattuna omiin (2,7 + 1,54). Vähemmälle
merkitykselle drop outin syinä jäivät kyselyn vastauksissa kehno joukkuehenki (2,2 +
1,22), harrastamisen kalleus (1,9 + 1,24), kavereiden puuttuminen (1,8 + 1,16) ja kiusaaminen (1,7 + 1,18). (KUVIO 6.)

KUVIO 6. Lopettamisen syyt
Lopettaneiden pelaajien avoimissa vastauksissa (n=109) koskien toisen lajin harrastamista yleisimmin mainitut toiset lajit olivat jääkiekko, salibandy, yleisurheilu, koripallo,
lentopallo sekä ringette.
Lopettaneista pelaajista 43 % ilmoitti valmentajalla olleen vaikutusta lopettamispäätökseen. Valmentajan toiminnan vaikutusta lopettamispäätökseen pyydettiin kommentoimaan avoimella vastauksella. Avoimia vastauksia kerääntyi yhteensä 143 kappaletta 216
lopettaneelta pelaajalta. Alle on koottu esimerkkejä näistä vastauksista usein toistuneiden teemojen mukaisesti.
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-

Epätasa-arvoista peluuttamista, suosimista tiettyjen pelaajien kohdalla:
o Epäreilua peluuttamista ja aivan liian totista touhua: ei tytöillä jalkapallo ole maailman
tärkein asia.
o Valmentajamme oli täysin puolueellinen, isä-poika jalkapalloa.
o Topparin paikka oli ainoa mitä sai pelata, alkoi kyllästyttää. Valmentaja suosi tiettyjä
poikia.
o Liian kilpailuhenkinen valmentaja joka antoi peliaikaa vain sukulaisille ja muutamille hyville pelaajille.
o Valmentaja ei kohdellut tasapuolisesti, vaan tietyt pelaajat saivat määräillä. Joukkueesta
savustettiin tarkoituksella väkeä pois joukkueenjohtajan toimesta, kun vanhemmat eivät kaikilla pelaajilla ehtineet olla aktiivisia.
o Valmennuksessa huomioitiin vain valmentajien omat lapset ja joukkueessa oli pääosin
vain yksin suorittajia, mihin ei puututtu.
o Parhaimmat pelaa, huonoimmat istuu penkillä. Ei vaihtelevuutta.
o Valmentaja huolehtii vain parhaista pelaajista ja muut saavat tulla perässä jos jaksavat.

-

Valmentajan ammattitaito tai vuorovaikutustaidot heikkoja:
o Ei anna pelaajille mahdollisuutta keskustella kanssaan.
o Ei motivoiva, epäreilu, epätasa-arvoinen, ammattitaidoton.
o Valmentaja huusi eikä ollut kannustava.
o Harjoitusten vaatimustaso oli liian korkea pelaajien tasoon nähden.
o Valmentajalla oli ala-arvoinen tapa toimia kasvattajana ja valmentajana sekä viestiä asioista kotiin. Touhu ei ollut avointa eikä poika kokenut onnistumista, eikä osaamista.
Lapsella on vaikeuksia keskittymisen kanssa, mitään ei ole vielä diagnosoitu, mutta hänelle ja meille vanhemmille sanottiin sähköpostitse, että hän häiritsee, eikä ole tervetullut ennen kuin saa asiansa ja elämänsä kuntoon. Poikamme on siis 12-vuotias.
o Valmentaja ei ollut innostava eivätkä suurin osa joukkueen pelaajista tulleet toimeen hänen kanssaan. Jalkapallo ei ollut enää innostavaa suurimmaksi osaksi hänen takiaan,
sillä harjoituksissa oli huono tunnelma.
o Ei osaa käsitellä lapsia. Huutaa asiattomia. Asiatonta käytöstä. Kehuu omaa poikaansa
koko ajan.
o Ei löytynyt auktoriteettia.
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-

Valmentajan vaihtuminen tai lopettaminen:
o Pidin edellisestä valmentajasta - seuraavasta en, en pidä huutavista ihmisistä.
o Viime vuonna harjoiteltiin todella vähän, valmentaja ei ehtinyt.
o Valmentaja ei saanut jatkaa työtään. Uudella valmentajalla valmennustyyli oli vanhoillinen ja ammattitaito puutteellinen. Olisin jatkanut entisen valmentajan kanssa.

-

Toiminta koettiin liian vakavana tai kilpailullisena:
o Ehkä liian vakavaa kilpailuhenkistä toimintaa
o Valmentajalla oli liian suuri tarve voittoon.
o Harrastejoukkueesta yritetään tehdä kilpajoukkue.
o Joukkue ilmoitti, että kilpajoukkueeseen ei kannata haaveilla, jos harrastaa toista lajia kilpatasolla.
o Ei arvostanut eikä huomioinut joukkueensa tyttöjen ikää ja sen tuomia haasteita, käyttäytyi pelottavasti, ei luottanut pelaajiin, asettanut liian korkean vaatimustason.
o Valmennus keskittyy enemmän tulokseen kuin pelaamisen iloon.
o Valmentajan tavoitteet olivat korkeammalla kuin omani. Valmentaja eli omaa unelmaansa ja unohti pelaajat.

-

Peliaikaa liian vähän:
o Peliaikaa liian vähän, ei Nuori Suomi- periaatteella, valmentajia liian vähän tällä ikäryhmällä.
o Vaikka olin harjoituksissa, pääsin harvoin pelaamaan. Haluaisin pelata vain kuntoni ylläpitämiseksi.

-

Lopettaneiden pelaajien vastauksissa oli myös paljon positiivisia kokemuksia
valmentajista. Heidän kohdallaan valmentajilla ei ollut vaikutusta lopettamispäätökseen:
o Valmentajat olivat ok.
o 1.valmentaja: hauska ja opettavainen. 2. valmentaja: reilu ja vitsikäs.
o Innostava ja reilu
o Valmentaja oli oikein innostunut lajista ja käytti mielellään aikaa myös yli harkkojen lisäopetuksiin.
o Hyvä pelisilmä kentällä ja kentän ulkopuolella
o Valmentajat ovat mahtavia tyyppejä. Kuinka jaksavat vetää tätä porukkaa ja olla innostuneesti mukana pienten ihmisten tekemisissä!
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o Oli hyvä valmentamaan ja piti kuria.
o Hyvä valmentaja, kannusti eri tason pelaajia jatkamaan ja harjoittelemaan.

7.2 Harrastusmotiivien erot lopettaneilla ja jatkaneilla pelaajilla
Kaikkien jalkapallon harrastamismotiiveja kuvaavien väittämien (6 kpl) keskiarvoissa oli
tilastollisesti merkitsevä ero jatkavien (yhteensä 903) ja lopettaneiden (yhteensä 216)
välillä (P < 0,001 kaikissa). Edelleen jatkavat juniorit olivat kunkin motiiviväittämän
kanssa enemmän samaa mieltä kuin lopettaneet. Lopettaneilla pelaajilla oli heikoimmat
harrastusmotiivit erityisesti halussa kehittyä mahdollisimman hyväksi pelaajaksi, joukkuehengen hyväksi kokemisen osalta sekä valmennuksen innostavaksi kokemisessa.
(KUVIO 7.)

KUVIO 7. Jatkaneiden ja lopettaneiden pelaajien harrastusmotiivit
Jatkaneiden junioreiden vastaukset kaikkiin (3 kpl) harrastuneisuusväittämiin olivat keskiarvoltaan positiivisempia kuin lopettaneilla junioreilla. Vastausten välillä havaittiin
tilastollista merkitsevyyttä (P < 0,001 kaikissa). Jatkaneet pelaajat kokevat tulosten perusteella jalkapallon hyvin miellyttäväksi tavaksi viettää vapaa-aikaansa, kun taas lopettaneilla pelaajilla vastaukset ovat negatiivisempia. Jatkaneiden pelaajien osalta mahdollinen valmentajan tai erotuomarin rooli tulevaisuudessa jakaa jatkavat pelaajat selkeästi
kolmeen ryhmään - noin 1/3 (vastausvaihtoehto 4 tai 5) jatkavista pelaajista näkisi it-
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sensä mahdollisesti tuomarina tai valmentajana tulevaisuudessa. Jatkavista pelaajista
33,3 % koki olevansa täysin samaa mieltä (vastausvaihtoehto 5) siitä, että he pelaavat
jalkapalloa vielä viiden vuoden päästäkin. (KUVIO 8.)

KUVIO 8. Jatkaneiden ja lopettaneiden pelaajien harrastuneisuus
Jalkapallon pelaamisesta saatu kehittyminen eri osa-alueilla oli selvästi positiivisempaa
jatkaneilla kuin lopettaneilla pelaajilla kaikissa kysymyksissä. Erityisen heikosti lopettaneet pelaajat tunsivat jalkapallon pelaamisen kehittäneen heidän itsetuntoaan, kun taas
fyysisen kunnon koettiin kehittyneen kiitettävästi myös lopettaneiden pelaajien keskuudessa. Ryhmien vastausten erot olivat tilastollisesti merkitseviä (P < 0,001 kaikissa).
(KUVIO 9.)
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KUVIO 9. Jatkaneiden ja lopettaneiden pelaajien koettu kehittyminen eri osa-alueilla
Lopettaneista pelaajista 64,4 % ilmoitti harrastavansa toista lajia jalkapallon ohella. Jatkaneista pelaajista 44,3 % harrasti toista lajia jalkapallon ohella. Toisen lajin harrastamisen jatkaneiden ja lopettaneiden pelaajien vastaukset eroavat tilastollisesti merkitsevästi
(P = 0,000). (KUVIO 10.)

KUVIO 10. Jatkavien ja lopettavien pelaajien toisen lajin harrastaminen
Toista lajia harrastaneista pelaajista (N=544) 25,9 % ilmoitti lopettavansa jalkapallon
pelaamisen, kun taas ainoana lajina jalkapalloa harrastavista (N=584) 13,4 % lopetti
jalkapallon. Tuloksen perusteella voidaan todeta toisen lajin harrastamisella olevan tilastollisesti merkitsevää vaikutusta jalkapallon lopettamiseen (p=0,000).
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Jatkaneiden pelaajien vanhemmilla on useammin taustarooli juniorijoukkueessa. Perheen jalkapallotaustaa selvittäneessä kysymyksessä ”Vanhempani toimivat jalkapallon
parissa taustatehtävissä (valmentaja, huoltaja, joukkueenjohtaja)”, jatkaneista pelaajista
34 % vastasi myöntävästi. Lopettaneista pelaajista 25,5 %:lla vanhemmat olivat mukana
joukkueen taustaryhmässä. Ryhmien vastausten välillä havaittiin tilastollisesti merkitsevä ero (p = 0,014).
Lopettaneista pelaajista 47,5 %:lla harjoitusmatka oli 0–4 kilometriä. Jatkaneet pelaajat
kulkivat harjoituksiin keskimäärin pitemmän matkan kuin lopettaneiden ryhmän pelaajat. Tässä suhteessa ryhmien välillä oli kuitenkin tilastollisesti vain hieman merkitsevä
ero (p = 0,045).
Noin kaksi kolmasosaa, yhteensä 68 % lopettaneista pelaajista lopetti harrastamisen 0–
6 vuoden seurassa olon jälkeen: 30 % lopettaneista oli harrastanut seurassa 0–3 vuotta
ja 38 % kolmesta kuuteen vuotta. Jatkaneista pelaajista suurin osa oli 4–6 vuotta seurassa harrastaneita (41 %). Tarkempi tarkastelu eri seurojen pelaajien vastauksista paljasti,
että sekä Liedon Pallossa että Salon Palloilijoissa kirjoilla olleista pelaajista 9 % lopetti
pelaamisen kauden 2012 jälkeen. Eniten jatkaneiden pelaajien vastauksia tuli TPS juniorijalkapallon pelaajien keskuudesta (10 %). Näissä seuroissa oli kuitenkin eniten kyselyyn ylipäänsä vastanneita, mikä kasvattaa lopettaneiden ja jatkaneiden suhteellista prosenttiosuutta.
7.3 Harrastusmotiivien erot eri-ikäisillä pelaajilla
Tutkimuksessa ei löydetty merkitsevää eroa eri-ikäisten pelaajien lopettamisaikeissa
(”Aiotko jatkaa jalkapallon pelaamista?”). Kaikissa kolmessa ikäryhmässä lopettamisprosentti oli lähes sama (18,3–21,1 %), ollen nuorimmilla 11–13-vuotiailla 1,8 prosenttiyksikköä alhaisempi kuin vanhimmilla 17–19-vuotiailla.
Kiusaamisen merkitystä lopettamisen syynä selvittäneessä väittämässä ”Joukkueen
muut pelaajat ovat kiusanneet minua” (asteikko 1 – ei lainkaan samaa mieltä … 5 –
täysin samaa mieltä) kaikista lopettaneista 10,3 % valitsi vastausvaihtoehdon 4 tai 5.
Kiusaaminen oli yleisintä 11–13-vuotiaiden vastaajien keskuudessa ja vähäisintä 17–1935

vuotiailla vastaajilla. 17–19-vuotiaista vastaajista 86,1 % valitsi vastausvaihtoehdon 1,
kun taas 11–13-vuotiaista saman vaihtoehdon 1 valitsi 54,4 %. 11–13-vuotiaista yhteensä 15,6 % on kokenut kiusaamista harrastuksen parissa (vastaus 4 tai 5) ja kokee sen
merkitseväksi syyksi lopettamiselle. Eri ikäryhmien vastausten välillä oli tilastollisesti
merkitsevä ero. (p = 0,014).
Iällä on tulosten perusteella vaikutusta toisen lajin harrastamisen yleisyyteen. 11–13vuotiaista vastaajista 59,2 % ilmoitti harrastavansa toista lajia jalkapallon ohella. Vanhemmissa ikäluokissa (14–16-vuotiaat ja 17–19-vuotiaat) toista lajia ilmoitti harrastavansa keskimäärin 37,2 % pelaajista.
11–13-vuotialle toinen laji on merkitsevämpi lopettamisen syy verrattuna vanhempiin
pelaajiin. Ikäryhmien vastausten keskiarvoilla oli tilastollisesti merkittävä ero (p =
0,026).
Nuorimman ikäryhmän lopettavat pelaajat antoivat korkeammat arvot vanhempien
pelaajien vastauksiin verrattuna lopettamisen syylle ”En koe jalkapalloa enää innostavaksi”. Ikäryhmien vastausten keskiarvoilla oli tilastollisesti merkittävä ero (p = 0,022).
Pelaajien harrastuneisuutta selvittäneissä väittämissä ikäryhmien vastausten välillä on
tilastollisesti merkitseviä eroja (P < 0,05 kaikissa). Väittämässä ”Harrastan jalkapalloa
yhä viiden vuoden päästä” 11–13-vuotiaat vastaajat antoivat positiivisimmat vastaukset,
kun taas 14–16-vuotiaiden vastaukset olivat negatiivisimmat. Tulevaisuuden rooli valmentajana tai tuomarina jalkapallon parissa on todennäköisin vanhimman ikäryhmän
pelaajilla. 17–19-vuotiaat tuntevat jalkapallon nuorempia pelaajia enemmän innostavaksi tavaksi viettää vapaa-aikaansa. (KUVIO 11.)
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KUVIO 11. Ikäryhmien erot harrastuneisuuden suhteen
Pelaajien kokemukset valmentajistaan osana harrastamisen motiiveja (vastaukset väittämiin ”joukkueella on osaava valmentaja” sekä ”joukkueella on innostava valmentaja”)
olivat negatiivisimpia 17–19-vuotiaiden keskuudessa, kun taas positiivisimmat vastaukset antoivat nuorimmat 11–13-vuotiaat. Ikäluokkien vastausten eroilla oli tilastollista
merkitsevyyttä (ammattitaidon osalta P = 0,004; innostavuuden osalta P = 0,009).
Nuorimmat juniorit kokevat tuloksen perusteella valmentajansa paremmiksi verrattuna
vanhempiin junioreihin. (KUVIO 12.)

KUVIO 12. Valmentajien koettu ammattitaito ja innostavuus ikäryhmittäin
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7.4 Harrastusmotiivien erot tyttöjen ja poikien välillä
Tutkimuksessa ei löydetty merkitsevää eroa eri sukupuolta olevien pelaajien lopettamisaikeissa (”Aiotko jatkaa jalkapallon pelaamista?”). Pojissa lopettaneita oli 19,2 % ja
tytöissä 20,1 %.
Pojat kokivat harrastusmotiivin ”Haluan kehittyä mahdollisimman hyväksi pelaajaksi”
tyttöjä tärkeämmäksi. Vastausten erossa havaittiin lievästi tilastollista merkitsevyyttä (P
= 0,046). Kyseisessä harrastusmotiiviväittämässä pojilla oli enemmän ”täysin samaa
mieltä” (5) – vastauksia. Muissa harrastusmotiiveissa ei havaittu tilastollisesti merkitseviä eroja sukupuolten välillä.
Pojat kokivat jalkapallon harrastamisen kehittäneen heidän itsetuntoaan tyttöjä enemmän. Poikien vastausten keskiarvo oli 3,9 ja tyttöjen 3,8 (asteikko 1 = en lainkaan samaa mieltä … 5 = täysin samaa mieltä). Vastausten kesken havaittiin tilastollista merkitsevyyttä (P = 0,008).
Toisen lajin takia lopettaminen on yleisempää poikien kuin tyttöjen keskuudessa. Poikien vastausten keskiarvo väittämään ”Harrastan toista lajia, enkä siksi ehdi pelata jalkapalloa” (asteikko 1 = en lainkaan samaa mieltä … 5 = täysin samaa mieltä) oli 2,9 tyttöjen keskiarvoa 2,3 vastaan. Ero on tilastollisesti merkitsevä (P = 0,021). Muissa lopettamisen syytä selvittäneissä väittämissä ei havaittu tilastollista merkitsevyyttä eri sukupuolten vastausten välillä.
Tyttö- ja poikavastaajien perhetaustoissa oli tulosten mukaan eroja. Tytöillä myös sisaret harrastavat jalkapalloa, heidän vanhemmillaan on pelaajataustaa ja vanhemmat ovat
mukana juniorijoukkueen taustatehtävissä yleisemmin verrattuna poikien vastauksiin.
Harrastuneisuusväittämään ”Harrastan jalkapalloa edelleen viiden vuoden päästä” (asteikko 1 = en lainkaan samaa mieltä … 5 = täysin samaa mieltä) poikien vastausten
keskiarvo oli 3,5 tyttöjen keskiarvoa 3,2 vastaan. Ero oli tilastollisesti merkitsevä (P =
0,002).
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8 Pohdinta
Lopettaneiden pelaajien vastauksissa tärkeimmiksi lopettamisen syiksi tässä tutkimuksessa nousivat jalkapallon innostavuuden heikentyminen, liikaa aikaa vievä harrastaminen, joukkueen liian korkeat tavoitteet verrattuna omiin sekä toisen lajin harrastaminen.
Tämän tutkimuksen päälöydökset jalkapallon lopettamisen syille ovat linjassa aiempien
tutkimustulosten kanssa. Junioriurheilun drop out-tutkimuksen historiassa ”Muuta tekemistä”-vastaus on ollut yksi useimmin mainittu lopettamisen syy, kuten myös kiinnostuksen loppuminen ja se, että harrastaminen vie liikaa aikaa. (Lindner ym. 1991;
Rottensteiner 2013.) Joukkuepalloilun parissa peliajan vähyys ja negatiiviset kokemukset valmennusta kohtaan ovat olleet merkittäviä syitä lopettamiselle aiemmissa tutkimuksissa ja nuo asiat nousivat vahvasti esille tämän kyselyn avoimien vastausten tarjoamissa tuloksissa koskien valmentajan vaikutusta lopettamispäätökseen. (Kalliopuska
ym. 1995; Molinero ym. 2009.)
Tärkeimpien lopettamisen syiden kesken voidaan havaita riippuvaisuuksia ja syyseuraus-suhteita. Innostavuuden laskeminen ja liikaa aikaa vievä harrastus ovat syitä
lopettamiselle, jotka voivat johtua kehityksellisistä tekijöistä. Nuoret saattavat saada iän
karttuessa muita kiinnostuksen kohteita, jotka korvaavat jalkapallon. Harrastukseen ei
haluta välttämättä enää panostaa siitä saatua hyötymistä enempää. Tällöin joukkueen
tavoitteenasettelu voi helposti tulla ristiriitaiseksi yksilön henkilökohtaisten tavoitteiden
kanssa, mikä voi laskea motivaatiota (harrastamisen koettu innostavuus) johtaen lopettamiseen.
Edellä mainitut seikat nostavat suureen asemaan harrastetason jalkapallon tarjonnan
Turun piirin drop out – ilmiön käsittelyssä. Jatkaneiden ja lopettaneiden pelaajien harrastusmotiivit osoittivat, että myös lopettaneet pelaajat pitivät tärkeinä harrastusmotiiveina fyysisen kunnon kehittämistä ja joukkuekavereiden seuraa. Turun piirin drop outilmiön kolme suurinta aiheuttajaa olisivat mahdollisesti ehkäistävissä, mikäli kyetään
tarjoamaan junioripelaajille heidän tavoitteidensa ja ajankäyttönsä rajoissa tapahtuvaa
harrastejalkapallotoimintaa. Harrastejalkapalloon liittyen tulisi esimerkiksi jalkapallokerhojen toimintaa tehostaa ja lopettavia tai lopettamista harkitsevia pelaajia ohjata ja
rohkaista kokeilemaan niitä harrastusvaihtoehtoina. Fyysisen kunnon ja sosiaalisten
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suhteiden ylläpitäminen tulisi harrastejoukkueissa sekä jalkapallokerhoissa nostaa tärkeimmiksi toiminnan tavoitteiksi.
Toisen lajin harrastaminen oli odotetusti yleinen lopettamisen syy. Varsinkin 11–13vuotiaiden keskuudessa usean lajin yhtäaikainen harrastaminen on yleistä. Alle 13vuotiaiden harjoitusmäärät voivat vielä ajallisesti sallia useiden lajien harrastamisen,
mikä voi olla yksi syy harrastusten ylläpitämiseen. Lisäksi nuorimmat juniorit saattavat
vielä etsiä omaa lajiaan, mikä lisää todennäköisyyttä harrastaa useaa lajia. Heidän joukossaan voidaan olettaa olevan Lämsän ja Mäenpään (2002) tutkimuksessa mainittuja
lajikokeilijoita.
Tämän tutkimuksen tulokset osoittivat toisen lajin harrastamisen yleisyyden laskevan
jopa noin 23 prosenttiyksikköä 11–13-vuotiaiden ja 14–16-vuotiaiden vastaajien välillä.
On perusteltua olettaa, että Turun seudulla useat juniorit joutuvat tekemään lajivalintansa jo 13 vuoden iässä. Useiden harrastusten yhtäaikainen ylläpitäminen tulee mahdottomaksi ajan rajallisuuden sekä taloudellisten syiden takia, sillä tuossa ikävaiheessa
harjoitusmäärät alkavat nousta merkittävästi. Kilpatasolla muiden harrastusten takia
poissaolemista kohtaan on usein tiukka linja, minkä takia pelaajan rooli joukkueessa
pienenee nopeasti, jos tapahtumia jää väliin. Useissa seuroissa voi toisen lajin harrastamista kohtaan olla nihkeää suhtautumista. Nämä seikat selittävät osaltaan toisen lajin
harrastamisen ja muiden merkittävien lopettamisen syiden yhteyttä. Tätä tilannetta kuvaa jossain määrin tähän kyselyyn vastanneen pelaajan avoin vastaus liittyen jalkapallon
pelaamisen tavoitteisiin (kysymys 8): ”Harrastus, joka loppuu heti, kun valmennus ja
seura aloittavat liiallisten vaatimusten esittämisen tai yrittävät suoraan tai kiertotietä
estää muiden lajien harrastamisen”.
Lopettaneiden ja jatkaneiden pelaajien vastausten erojen perusteella voidaan todeta
toisen lajin harrastamisella olevan merkitsevää vaikutusta jalkapallon lopettamiselle.
Lopettaneista pelaajista useampi harrasti toista lajia verrattuna jatkaneisiin pelaajiin.
Tämän lisäksi toista lajia harrastaneista useampi lopetti jalkapallon kuin heistä, jotka
harrastivat ainoana lajinaan jalkapalloa. Näiden pelaajien drop outia voidaan pitää lajikohtaisena drop outina, jota Butcher, Lindner & Johns (2002) ja Lämsä & Mäenpää
(2002) ovat käsitelleet julkaisuissaan. Tämän tutkimuksen tulokset toisen lajin vaikutuk40

sesta lopettamispäätöksessä voivat johtua siitä, että lajien välinen kilpailu harrastajista ja
nuorten vapaa-ajan käytöstä on kiihtynyt. Harrastajilta vaaditaan yhä nuorempana lajivalintaa ja paneutumista yhteen urheilulajiin varsinkin kilpatasolla. Kilpatason vaatimukset harjoituskertojen määrässä ovat suuria jo hyvin nuorillakin junioreilla, joten
monen lajin harrastaminen kilpatasolla ei ole ajan tai taloudellisten resurssien puitteissa
sekä kehittymisen vaatiman levon takaamiseksi edes mahdollista tai järkevää. Lajivalinnan tekemisen optimaalinen ikä on paljon erilaisia näkemyksiä jakava aihe. Tätäkin ilmiötä tulisi käsitellä yksilöllisesti ja urheilijalähtöisesti. Motoristen perustaitojen ja fyysisten ominaisuuksien monipuolisen kehittymisen takaamiseksi tulisi jokaiselle nuorelle
urheilijalle löytää heidän itsensä kannalta sopivin ratkaisu, joka takaa monipuolisen harjoittelun. Jollekin useiden lajien harrastamisesta hieman pidempään voi olla hyötyä, kun
taas toiselle monipuolinen harjoittelu yhden lajin piirissä riittää takaamaan menestykseen vaadittavat ominaisuudet. Siirtovaikutuksen merkitystä urheilulajien välillä ei pitäisi
kokonaan sivuuttaa.
Tulosten perusteella toisen lajin takia jalkapallon lopettaminen on yleisempää pojilla
kuin tytöillä, mihin myös Aholan (2010) tulokset viittasivat. Toisaalta tässä tutkimuksessa ei löydetty muissa lopettamisen syissä eroja sukupuolten välillä. Aiemmissa tutkimuksissa tyttöjen on todettu tarvitsevan enemmän aikaa koulunkäyntiin kuin poikien
(Ahola 2010; Molinero ym. 2006; Rottensteiner ym. 2013.), mutta tämän tutkimuksen
tulosten perusteella ajankäytöllisissä lopettamisen syissä (harrastaminen vie liikaa aikaa)
ei ole tilastollisesti merkitsevää eroa sukupuolten välillä.
Tutkimuksessa vähemmän merkitseviksi lopettamisen syiksi jäivät kehno joukkuehenki,
harrastuksen kalleus, kavereiden puuttuminen sekä kiusaamisen takia lopettaminen.
Virtanen (1999) korosti joukkuehengen ja sosiaalisuuden merkitystä omassa tutkimuksessaan naisjalkapalloilun osalta. Molinero ym. (2006) mukaan pojilla kavereiden vaikutus harrastamiseen oli tyttöjä merkittävämpi. Tässä tutkimuksessa tyttöjen ja poikien
välillä ei löydetty merkittävää eroa siinä kumpi sukupuoli pitää kavereiden vaikutusta tai
joukkuehenkeä tärkeämpänä harrastusmotiivina. Molempien sukupuolten vastaukset
sosiaalisissa harrastusmotiiveissa ja lopettamisen syissä (kehno joukkuehenki, kavereiden puuttuminen) olivat hyvin samankaltaisia, mikä viittaa siihen, että kavereiden kans-
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sa harrastaminen, ryhmään kuuluminen sekä joukkuehengen positiiviseksi kokeminen
ovat yhtä merkitseviä asioita niin tytöille kuin pojille.
Jalkapallon harrastamisen liian suuret kustannukset eivät nousseet merkittäväksi lopettamisen syyksi, minkä voidaan olettaa viittaavan siihen, että jalkapallo koetaan kohtuuhintaiseksi harrastukseksi Turun seudulla. Puronahon (2006) tutkimus osoittaa, että
kuten useissa muissakin liikuntalajeissa, myös jalkapallossa kustannuksia nostaa kilpatasolla harrastaminen. Yleisesti jalkapallon kustannuksia nostavat matkustaminen, kilpailumaksut (lisenssit ja turnausmaksut) sekä varusteiden hankinta, joiden kustannukset
vain kohoavat pelaajien iän myötä. Jalkapallo on muiden lajien kustannuksiin verrattuna
keskiarvoa edullisempi harrastus, vaikka kustannusten koetaankin nousseen. Kimppakyydit ja talkoot ovat useimmiten käytettyjä keinoja kustannusten laskemiseen jalkapallossa. (Puronaho 2006.)
Lopettavista pelaajista noin 10 % koki lopettavansa harrastuksen kiusaamisen takia.
Tilastollisesti kiusaaminen ei noussut tuloksissa merkittäväksi lopettamisen syyksi, mutta silti sen esiintyminen on erittäin tärkeää tiedostaa. Jokainen nuori pelaaja, joka lopettaa jalkapallon (tai minkä tahansa muun liikuntalajin) kiusaamisen takia on liikaa. Nuorimmassa ikäryhmässä, 11–13-vuotiaat, kiusaaminen oli merkitsevästi yleisempää kuin
vanhemmissa ikäluokissa. Tämän vuoksi erityisesti nuorimpien junioreiden valmentajilta kysytään hyviä pedagogisia taitoja ja kasvattajan luonnetta, jotta he voivat varmistaa
jokaiselle pelaajalleen turvallisen harrastusympäristön ilman pelkoa kiusatuksi tulemisesta.
Jalkapallon harrastamisen motiiveista tärkeimpinä pidettiin hyviä kavereita sekä fyysisen
kunnon kehittymistä. Halu kehittyä mahdollisimman hyväksi pelaajaksi oli pienin kannuste jalkapallon pelaamiselle. Vastaajat kokivat jalkapallon pelaamisen kehittäneen
eniten fyysistä kuntoa, lajitaitoja sekä yleistä taitavuutta. Tässä suhteessa jalkapallon
harrastaminen näyttäisi palvelevan pelaajia: he saavat harrastuksesta fyysisellä tasolla
sellaisia asioita kuin haluavatkin. Myös lopettaneet pelaajat raportoivat kokeneensa fyysisen kuntonsa kehittyneen kiitettävästi.
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Toisaalta jalkapallon harrastamisen ei koeta kehittäneen henkisiä ja sosiaalisia ominaisuuksia pelaajilla erityisen hyvin: itsetunto, sosiaaliset taidot, keskittymiskyky ja kärsivällisyys saivat heikoimmat arviot koetussa kehittymisessä. Sosiaalisten taitojen kehittämisen (toisten huomioon ottaminen, kohteliaat käytöstavat jne.) puolesta puhuu tämän
tutkimuksen tulos, jonka mukaan jatkaneiden pelaajien heikoimpia harrastusmotiiveja
on hyvän joukkuehengen kokeminen. Junioreiden aikuisiän sosiaalisen pääoman kasvattamiseksi sekä pitkäkestoisen harrastamisen turvaamiseksi pelaajien sosiaalisten taitojen kehittäminen ja henkisen kapasiteetin vahvistaminen ovat tärkeitä asioita lajivalmennuksen ohella. Tuloksen perusteella voidaan todeta myös, että juniorijalkapalloilussa osataan kehittää pelaajien fyysisiä ominaisuuksia ja lajitaitoja, mutta kokonaisvaltaiseen valmennusosaamiseen kuuluu kuitenkin myös taito huolehtia henkisestä puolesta
sekä vuorovaikutustaitojen kehittymisestä nuorilla pelaajilla. Kehittämällä valmentajien
tietämystä näiden asioiden osalta, voitaisiin tarjota entistä kokonaisvaltaisempaa vastinetta junioripelaajille ja kehittää harrastamisesta saatujen hyötyjen kokemista ja siten
edistää harrastuksen jatkamista. Valmentajien ei tarvitse olla urheilupsykologeja, vaan
heidän tietouttaan tulisi pyrkiä parantamaan esimerkiksi nuorten motivaatioon vaikuttamisesta, palautteen merkityksestä itsetunnolle, yksilön kohtaamisen merkityksestä
itsetunnolle, koheesion kehittämisestä joukkueessa sekä yleisesti valmentajan esimerkillisen käytöksen vaikutuksesta. Valmentajan keinot kehittää pelaajien sosiaalisia taitoja
liittyvät hänen rooliinsa kasvattajana – miten pelaajien erilaiseen käytökseen reagoidaan
ja millaista käytöstä vahvistetaan.
Valmentaja on opettaja ja kasvattaja, jolla on vaikutusta myös jalkapallosta irrallisiin
asioihin nuorten elämässä, vaikka sitä ei välttämättä tiedosteta. Pienillä negatiivisilla
teoilla voi olla yllättävän suuria vaikutuksia nuoriin, jotka yleensä ihailevat valmentajaansa. Esimerkillä on sitä suurempi merkitys, mitä nuorempia valmennettavat ovat.
Valmentajan työ nuorten parissa ei rajoitu vain suoritustekniikoiden ja lajitaitojen opettamiseen, vaan lisäksi urheilussa tärkeiden psyykkisten ominaisuuksien, kuten esimerkiksi periksi antamattomuuden, pettymysten sietokyvyn ja rentoutus- ja keskittymiskyvyn pitkäjänteiseen ja järjestelmälliseen kehittämiseen. (Mero ym. 2007, 416–418.)
Drop outin ehkäisemisen kannalta mielenkiintoisin ero lopettaneiden ja jatkaneiden
pelaajien koetussa kehittymisessä jalkapallon kautta on itsetunnon kohdalla: lopettaneet
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pelaajat tunsivat itsetunnon kehittymisen merkittävästi jatkaneita pelaajia heikommaksi.
Lopettaneet pelaajat antoivat myös lajitaitojen ja yleisen taitavuuden kehittymisen osalta
heikompia arvioita kehittymisestään. Näiden asioiden välillä voidaan olettaa olevan yhteyttä, sillä lajitaitojen taitamisella on yhteys pätevyyden kokemiseen ja siten motivaation sekä itsetunnon kehittymiseen. Lopettaneet pelaajat tuntevat yleisesti olevansa heikompia lajitaitojensa osalta, mikä vaikuttaa heidän fyysiseen minäkuvaansa ja itsetunnon kehittymiseen heikentävästi. Valmennusteoissa tulisi korostaa tasoryhmiä, eriyttämistä, jonka avulla kaikille pelaajille voidaan varmistaa heidän omalla taitotasollaan onnistumisia ja siten pätevyyden kokemuksia. Pienissä (esim. 2-6 pelaajaa) tasoryhmissä
tapahtuva pelinomainen harjoittelu (pienpelit) tarjoaa monipuolisesti riittävän määrän
taitosuorituksia, onnistumisen kokemuksia ja mahdollistaa samalla pelinäkemyksen kehittymisen.
Myös positiivinen, kannustava, parhaansa yrittämiseen ohjaava palaute ja virheistä oppiminen lisäävät pätevyyden kokemuksia liikunnassa (Jaakkola 2010, 119).
Tulosten perusteella jatkaneiden pelaajien vanhemmilla on lopettaneiden vanhempia
useammin taustarooli juniorijoukkueessa. Vanhemman ollessa aktiivisesti mukana jalkapalloharrastuksessa, voi vanhemman sitoutuminen joukkueen toimintaan ehkäistä
nuoren negatiivisia tuntemuksia ja tätä kautta yksittäisen junioripelaajan drop outia.
Aktiiviset vanhemmat voivat lisäksi olla kannustavampia jatkamisen suhteen, kuin vanhemmat, jotka eivät tunne toimintaa ja joilla ei ole omaa sidettä toimintaa kohtaan. Seuroille tällä tuloksella on merkitystä. Suomalaisen seuratyön voima perustuu vapaaehtoisiin, joiden panos on erittäin suuri taloudellisestikin. Seurojen vapaaehtoisten rekrytointiin tulisi panostaa toiminnan yhteisöllisyyden ja seuramaksujen edullisuuden takaamiseksi sekä vanhempien lasten harrastukseen osallistumisen takia. Seuraihmisten rekrytointiin parhaita keinoja on yksinkertaisesti kysyminen ja ihmiseen tutustuminen. Seuran johtoportaan on uskallettava yhä rohkeammin lähestyä nuorten vanhempia, jotka jo
valmiiksi viettävät suuren osan vapaa-ajastaan kenttien laidoilla.
Eri ikäryhmien vastauksissa ei ollut eroa lopettamisaikeissa. Lopettamisajankohdan
osalta tulokset olivat samansuuntaiset Lämsän ja Mäenpään (2002) tulosten kanssa,
joiden mukaan jalkapallon lopettaminen on melko tasaista ikäryhmästä riippumatta,
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vaikka alle 12-vuotiaiden lopettamisprosenttia nostavatkin nk. lajikokeilijat. Aiemmissa
julkaisuissa Virtanen (1999) sekä Kalliopuska ym. (1995) nostivat C- ja B-juniori-iän
erityiseksi lopettamisen ajankohdaksi. Kyseisistä tutkimuksista poiketen, tämän tutkimuksen tuloksissa C- ja B-juniorit (14–16-vuotiaat) eivät olleet erityisesti drop outille
altis ikäryhmä verrattuna muihin ikäryhmiin.
Ikäryhmien harrastuneisuuden välillä havaittiin eroja. Vanhimman ikäryhmän pelaajat
näkivät itsensä mahdollisesti valmentajina tai tuomareina jalkapallon parissa nuorempia
vastaajia selvemmin sekä kokivat jalkapallon harrastamisen miellyttäväksi tavaksi käyttää vapaa-aikaansa. Näiden tulosten taustalla saattavat olla kehitykselliset syyt. Vanhemmat pelaajat ovat mahdollisesti omaksuneet jalkapallon osaksi identiteettiään nuorempia voimakkaammin, ja siksi he ovat valmiita antamaan positiivisempia vastauksia
liittyen vapaa-ajan käyttöön harrastuksen parissa. Lisäksi heille on kehittynyt pelivuosien myötä vahvempi näkemys ja sisäiset mallit (skeemat) jalkapallosta pelinä. Tämä voi
vaikuttaa siihen, että he ovat valmiimpia näkemään itsensä valmentajana tai tuomarina
kuin nuoremmat juniorit, jotka vasta rakentavat pelaajaidentiteettiään. Seurojen ja piirin
kannalta on oleellista huomata, että noin kolmasosalla nuorista on kiinnostusta valmentajan tai tuomarin tehtäviin jo juniori-iässä. Tällaisten pelaajien tunnistaminen ja progressiivisesti kasvavan vastuun tarjoaminen halutussa tehtävässä voisi olla hyvä keino
varmistaa valmentajien ja tuomareiden riittävyys tulevaisuudessa.
Tulokset osoittavat vanhimman ikäryhmän pelaajien kokevan valmentajansa osaamistason ja innostavuuden heikommaksi verrattuna nuorempien pelaajien vastauksiin. 17–
19-vuotiaiden pelaajien kriittinen ajattelu valmentajan toimintaa kohtaan on kehittyneempää, mikä asettaa haasteita vanhimpien junioreiden valmentajille. Keinoja vanhimpien junioreiden motivointiin ja innostamiseen voisivat olla pelaajien autonomian
tunteen vahvistaminen. Ottamalla pelaajat tehokkaammin osaksi joukkueen tavoitteenasettelua ja päätöksentekoa voidaan vaikuttaa heidän sisäiseen motivaatioonsa harrastamista kohtaan. Pelaajalähtöinen ajattelu ja pelaajien mielipiteiden kuuntelu korostuu, unohtamatta kuitenkaan valmentajan tärkeää tehtävää rajojen asettajana.
Pojat uskovat pelaavansa jalkapalloa vielä viiden vuoden päästä ja haluavansa kehittyä
mahdollisimman hyväksi pelaajaksi enemmän kuin tytöt. Näiden tulosten perusteella
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voitaisiin olettaa tyttöharrastajissa olevan enemmän kavereiden mukana harrastavia
lajikokeilijoita.
Tulokset osoittavat poikien itsetunnon kehittyneen tyttöjä enemmän. Tyttöjalkapallon
osalta pätevyyden kokemusten varmistaminen ja itsetunnon kohottaminen on tärkeää
nostaa erityisen huomion kohteeksi. Tavoitteenasettelu yhteistyössä tyttöpelaajien kanssa tulisi huomioida valmennuksessa. Realistiset pitkän aikavälin tavoitteet sekä niitä
kohti vievät välitavoitteet edistäisivät pelaajien halua kehittyä omalle huipulleen sekä
visiota omasta tulevaisuudesta jalkapallon parissa. Samat asiat ovat toki yhtä tärkeitä
myös poikapelaajien keskuudessa, vaikka heidän vastauksensa olivat positiivisemmat
verrattuna tyttöihin.
8.1

Luotettavuus ja toistettavuus

Tutkimuksen luotettavuuden osalta positiivisimpiin seikkoihin lukeutuu mittava otos.
Vastaajien kokonaismäärä (1128) sekä vastausprosentti (25 %) muodostuivat erittäin
tyydyttäviksi kyselyn osalta. Kysely tavoitti myös kiitettävän määrän lopettaneita pelaajia, mikä nähtiin alussa mahdollisena ongelmana.
Kyselyn vastausten luotettavuutta heikentää osaltaan se, että tosiasiallista kyselyyn vastaajaa on mahdotonta tietää. Kuinka moni junioripelaaja on vastannut itsenäisesti,
kuinka monella vastauksiin on vaikuttanut vanhemman läsnäolo vastaustilanteessa tai
yhdessä vastaaminen, ja kuinka monella kyselyn kaikki vastaukset on valinnut lapsen
vanhempi ns. nuoren näkökulmasta? Vanhemmilla on suuri vaikutus lastensa mielipiteisiin ja tämän lisäksi he suhtautuvat usein voimakkaillakin tunteilla lastensa harrastustoimintaan. Nämä seikat ovat voineet muuttaa joitakin vastauksia erilaisiksi, kuin mitä
lapsi tai nuori olisi itsenäisesti ajatellessaan kirjannut.
Toisaalta vanhemman läsnäolo on varsinkin nuorimpien junioreiden vastaustilanteessa
oleellista, että kaikki kysymykset ymmärretään oikein. Esimerkiksi koettu kehitys abstrakteissa henkisissä ominaisuuksissa voi olla vaikea arvioida nuorelle itselleen. Lajitaitojen tai fyysisen kunnon kehittymisen huomaa helpommin kuin esimerkiksi keskittymis-
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kyvyn kehittymisen, vaikka lajitaitojen oppimisen ja parantuneen keskittymiskyvyn välillä on kiistatta yhteys.
On vaikeaa arvioida, miksi jotkut ovat jättäneet vastaamatta kyselyyn ja ketkä ovat todennäköiset vastaajat. Kyselyssä olleen jalkapallon tavoitteita selvittäneen kysymyksen
perusteella otos edustaa melko pätevästi kaikilla tasoilla harrastavia junioreita nuorten
maajoukkuepelaajista harrastetason pelaajiin. Useat lopettaneiden pelaajien vanhemmat
lähettivät kyselyyn vastattuaan piirin sähköpostiin omia näkemyksiään nuorten juniorijalkapallon kehityskohteista. Näiden viestien perusteella nuorten harrastaminen herättää
voimakkaita tunteita.
Kyselyn toistettavuutta ja luotettavuutta voidaan kyseenalaistaa siksi, että lomakkeen
kysymykset eivät perustu mihinkään aiempaan kyselypohjaan, jonka toistettavuus ja
luotettavuus olisi aiempien tutkimusten kautta todistettu. Sen takia kyselyssä on enemmän mahdollisuutta tulkinnanvaraisuuteen vastaustilanteessa ja mahdollisesti myös tulosten tulkinnassa. Kyselyn rakenteessa olisi myös parannettavaa, sillä esim. toisen lajin
harrastamista kysyttiin kahteen kertaan lopettavilta pelaajilta. Lisäksi lopettamisen motiiveja tulisi edelleen tarkentaa ja etsiä perustavanlaatuisia syitä sille, miksi innostus jalkapallon pelaamista kohtaan loppuu.
8.2 Johtopäätökset
Tulosten kautta on noussut esille joitakin jatkotutkimuskohteita ja suosituksia, joiden
käsittely voisi hidastaa tai ehkäistä Turun piirin juniorijalkapallon drop outia. Yleisesti
ottaen, mielekkään ja omalla vaatimustasolla niin ajallisesti kuin taidollisestikin tapahtuvan jalkapallon harrastusvaihtoehdon löytäminen jokaiselle nuorelle on suuri haaste.
Tarjontaa on monipuolistettava ja lisättävä myös harrastepuolen arvostusta.
Harrastetason jalkapallotoiminnan tehostaminen on yksi vakavasti harkittavista drop
outin ehkäisyn keinoista. Harrastetoiminnan tavoitteiden tulisi olla lähtöisin nuorten
omista tavoitteista ilman aikuisten asettamia kilpailullisia tavoitteita. Pääpaino asetetaan
kyseisessä toiminnassa viihtymiseen ja fyysisen kunnon kehittämiseen. Haaga-Helia
ammattikorkeakoulun ohjelmajohtaja Kari Puronaho pitää 13–17–vuotiaita harrasteta47

son pelaajia väliinputoajina, koska harrastetason toiminnan tarjonta tuossa ikähaarukassa on ohutta useissa lajeissa. Nuorille, jotka olisivat halukkaita harrastamaan ilman tarkkaan määriteltyjä kilpailullisia tavoitteita kahdesta kolmeen kertaan viikossa, ei tarjota
yhtä paljon harrastusmahdollisuuksia kuin kilpatasolla. Lisäksi Puronaho kuvaa harrastetasolla ohjaavien valmentajien työtä ”äärettömän arvokkaaksi”, sillä urheiluharrastuksen jatkumisen avulla ehkäistään nuorten fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia ongelmia laaja-alaisesti. (Puronaho, K. 7.10.2013.)
Yleiset drop outin syyt, kuten innostavuuden lasku, joukkueen liian korkeat tavoitteet
verrattuna omiin ja liikaa aikaa vievä harrastus, astuvat helposti kuvioihin ja riski koko
harrastuksen lopettamiselle nousee, kun nuori kokee harrastusympäristön vaatimustason liian kovaksi itselleen. Olisi syytä selvittää, miten tunnistetaan ajoissa nuoret, joilla
on mainittujen drop outin syiden mukaisia tuntemuksia ennen kuin motivaatio harrastamista kohtaan on laskenut niin alas, että harrastusinto on lopussa ja nuori lopettaa.
Joukkueiden tasolla pelaajien osallistumisaktiivisuuden systemaattinen seuraaminen
voisi olla toimiva keino huomata harrastusinnon väheneminen. Seurannan tulosten
perusteella valmentajan tulisi kohdata lopettamisaikeissa oleva nuori kannustavalla tavalla ja pyrkiä selvittämään syitä vähäiseen osallistumiseen. Henkilökohtainen huomiointi voi jopa lisätä innostusta, kun nuori kokee että hänen osallistumistaan pidetään
arvokkaana asiana. Lajikohtaisen drop outin uhrit, jotka lopettavat jalkapallon toisen
lajin harrastamisen takia, hyötyisivät myös siitä, että heille tarjottaisiin mahdollisuutta
harrastaa jalkapalloa toisena lajina vähemmän ajallista panostusta vaativalla harrastetasolla.
Seuroilla olisi hyvä olla käytössään työkalut kohdata lopettava junioripelaaja. Lyhyellä
kyselyllä voidaan selvittää kyseisen pelaajan lopettamiseen vaikuttaneet syyt ja näin ollen reagoida, jos lopettamisen syy osoittautuu yleiseksi seuran junioripelaajien keskuudessa. Tällainen käytäntö voisi toimia yhtenä drop outin ehkäisyn keinona seuratasolla.
Piirin ja seurojen käytössä tulisi olla keinot tavata lopettamisaikeissa oleva nuori ja ohjata häntä harrastetason toimintaan ennen lopettamispäätöstä. Kodin ja seuran yhteistyö
tässä asiassa on ehdottoman tärkeää. Ei sovi myöskään unohtaa lajiliittojen yhteistyön
mahdollisuuksia: jos nuori ilmoittaa olevansa halukas kokeilemaan uutta urheilulajia,
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tulee häntä tähän rohkaista ja toimia kannustavasti ohjaten oikeiden yhteyshenkilöiden
pariin. Nuoren liikuntaharrastuneisuudesta on pidettävä viimeiseen asti kiinni ja löydettävä juuri nuorelle sopiva harrastus ilman lajien välistä kateutta, sillä lopulta on kyse
nuoren elämänlaadun parantamisesta, ei yksittäisen urheilulajin harrastajamääristä.
Harrastetoimintaan ohjaamisen kompastuskivenä voidaan kuitenkin nähdä se, että riittävän suuren harrasteryhmän kokoaminen samalta alueelta tai läheltä voi osoittautua
haastavaksi. Harrastetason toiminnan tulisi tapahtua mahdollisimman helposti taitettavan matkan päässä, jotta siitä ei tule kynnyskysymystä harrastamiselle. Toiseksi, mahdollisesti heikon fyysisen pätevyyden omaava nuori saattaa olla arka lähtemään uuteen
ryhmään, mikäli kaverit jatkavat harrastamista vanhassa joukkueessa. Kaverit ovat yksi
voimakkaimpia harrastusmotivaation lähteitä. Tällaisessa tapauksessa tuen antaminen ja
kannustaminen on ensisijaisen tärkeää, jotta nuoren syrjäytymisriski estetään ja kyetään
uudessa harrastusryhmässä tarjoamaan hänelle elämänkestäviä pätevyyden kokemuksia
liikunnasta. Syrjäytymisriski jalkapallon lopettamisen myötä tunnistettiin myös Kalliopuskan ym. (1995) tutkimuksessa.
Toinen suuri haaste harrastetoiminnan pyörittämisessä on pätevien ohjaajien löytäminen harrastepuolelle. Eri tavalla motivoituneiden ja hyvin eritasoisilla taidoilla varustettujen nuorten harrastajien valmentaminen vain korostaa valmentajan ammattitaidon
merkitystä. Ammattivalmentajien saaminen harrastetoiminnan pariin on kuitenkin suuri
haaste resurssien puolesta. Kustannusten edullisuuden nimissä valmentamisesta ei haluta maksaa kunnollista korvausta, mutta toisaalta pätevän valmentajan positiiviset vaikutukset toiminnan laadun takaamiseksi ymmärretään.
Harrastetason toiminnan arvostuksen lisääminen on pitkäaikainen ja monimutkainen
prosessi. Mielikuvat ”pelailusta” ja harrastelusta pitäisi pystyä murtamaan. Harrastetoiminnasta puhuttaessa pitäisi korostaa kansanterveydellisiä arvoja kuten liikunnallisen
elämäntavan omaksumisen tärkeyttä ja nuorten kokonaisliikunnan määrän nostamista
edes terveyttä ylläpitävälle tasolle. Usein harrastetoimintaa vähätellään, koska kilpaileminen ja voittaminen nähdään tärkeämpinä arvoina nuorten jalkapalloharrastuksessa.
Suomalaisen huippujalkapallon kehittymisen kannalta toimiva talenttijärjestelmä ja ju-
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nioreiden kilpasarjatoiminta on ehdottoman tärkeää, mutta se ei poista harrastepuolen
tärkeyttä drop outin ehkäisyssä ja nuorten liikuntaharrastamisen takaamisessa.
Kokonaisvaltaisen valmennusosaamisen kehittäminen on yksi suurimpia haasteita juniorijalkapallossa. Suomalaisessa juniorivalmennuksessa ja urheiluvalmennuksessa
yleensäkin osataan kehittää nuorten lajitaitoja ja fyysisiä ominaisuuksia, mutta muilla
osa-alueilla on tekemistä. Kehittämällä valmentajien kokonaisvaltaista osaamista tehokkaan ja monipuolisen kouluttamisen kautta pystyisimme takaamaan nuorille pelaajille
entistä laadukkaampaa ja antoisampaa harrastustoimintaa niin kilpa- kuin harrastetasolla. Myös valmentajien sisäistä motivaatiota valmennustyötä kohtaan tulee vaalia ja siten
rohkaista heitä kehittämään itse itseään. Perusteet lasten ja nuorten psykologisista lähtökohdista on hyvä tuoda kaikkien lasten ja nuorten valmennuksessa toimivien tietoon.
Lisäksi perustietämys ravitsemuksesta ja psyykkiseen ja sosiaaliseen puoleen vaikuttamisesta ovat tärkeitä lähtökohtia lajitaitojen ja fyysisen valmennuksen ohella. Tietopohjan laajentuminen antaisi valmentajille paremmat valmiudet toimia nuorten kasvattajina,
joita he valmentajan roolissaan ovat automaattisesti.
Ammattivalmentajien määrän lisääminen kaikissa ikäryhmissä sekä harraste – että kilpapuolella on välttämätöntä. Kokopäiväisesti valmennukseen paneutuneiden ihmisten
tekemän työn kautta koko toiminnan laatu paranee. OTO-valmentajia ei tietenkään
voida unohtaa ja vapaaehtoisten työ on edelleen todella arvokasta, mutta heidän tekemää työtään tukemaan ja täydentämään tarvitaan lisää liikunnan ammattilaisia. Resursseja on ohjattava ruohonjuuritasolle ja yhä nuorempiin ikäluokkiin toiminnan laadun
takaamiseksi. Kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäen mukaan valtion liikuntaan kohdistamien määrärahojen painotusta on korvattava siten, että valtion tuki kohdistuu tehokkaammin urheilun kenttätyöhön, ns. ruohonjuuritasolle, urheilun rakenteiden eli järjestöjen ylläpitämisen sijaan. Valtion tuen määrä on noussut viime vuosikymmenen aikana selvästi. Taloudellisen tuen järkevän käytön avulla on ehkäistävä yhtä
kansanterveyden suurimmista uhkakuvista eli lasten ja nuorten riittämätöntä liikunnan
määrää. (Arhinmäki, P. 22.9.2013.) Suomen harrastetuimpana junioriurheilulajina jalkapallolla on tässä suhteessa suuri rooli. Mielekkään jalkapalloharrastuksen avulla lapsi tai
nuori kasvattaa todennäköisyyttä omaksua liikunnallinen elämäntapa.
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Tasoryhmien koostaminen seuroissa on erittäin haastava tehtävä. Asiaan liittyy usein
joukkueen eli ryhmän hajottaminen, mikä sisältää ongelmia ja kipupisteitä. Aiheen tiimoilta tarvittaisiin pikaisesti lisätutkimusta, sillä tasoryhmien muodostaminen seuroissa
on yksi käytetyimpiä keinoja tarjota junioripelaajille heidän oman tasonsa vaatimaa pelitoimintaa. Aiemmin yhtenä joukkueena toimineen ryhmän jakaminen kilpa- ja harrastejoukkueisiin saattaa vaatia sosiaalisten suhteiden katkaisemista ainakin jalkapallon harrastamisen osalta. Tämä voi johtaa siihen, että harrastejoukkueeseen jääneet pelaajat
kokevat epäonnistumista ja riittämättömyyttä. Tästä taas on lyhyt matka harrastuksen
lopettamiseen. Asiaan liittyykin paljon herkkiä sosiaalisia ja psykologisia muuttujia, joten jakaminen on lähes mahdotonta toteuttaa vain yksinkertaisella kahtia jaolla ilman
vastarintaa. Jos lähimmiksi koetut kaverit pelaavatkin yhtäkkiä eri ryhmässä, voi harrastusmotivaatio laskea nopeasti.
Edellä mainittujen tekijöiden perusteella tulisi selvittää seurojen, pelaajien ja vanhempien kokemuksia tasoryhmien jakamisesta eri seuroissa SPL:n Turun piirissä. Tutkimuksen avulla voitaisiin myös tunnistaa yleisimmät hyödyt ja haitat harrastajille joukkueen
jakamisen seurauksena. Lisäksi Palloliiton tulisi luoda ohjeet ja käytännöt tasoryhmien
onnistuneeseen jakamiseen seuroissa. Ohjeissa tulisi ottaa kantaa esim. seuraaviin asioihin: mitä asioita tulee huomioida pelaajien harrastusmotivaation ylläpitämisen suhteen
niin harraste- kuin kilpajoukkueeseen valituilla? Kuinka jakamisesta tulisi tiedottaa pelaajia ja vanhempia? Miten tasoryhmiin jakamisen hyvät puolet kyetään nostamaan päärooliin ja niiden avulla perustelemaan tasoryhmien käytön positiiviset vaikutukset kaikkien nuorten jalkapalloharrastukselle?
Parhaassa tapauksessa tasoryhmiin jakamisesta ei tule pelkkää erottelua ”huonoihin” ja
”hyviin”, vaan sillä kyetään tarjoamaan nuoren omalle tasolle sopivaa jalkapallotoimintaa, jossa onnistumisia ja epäonnistumisia kohdataan sopivassa suhteessa. Omalla tasolla tapahtuva toiminta takaa riittävästi haasteita, joista selviytyminen korottaa pätevyyden kokemusta ja sisäistä motivaatiota jalkapalloa kohtaan. Tämä on tärkeää lahjakkaiden pelaajien ja suomalaisen huippujalkapallon kehityksen kannalta: parhaiden on saatava pelata parhaita vastaan juniori-iästä lähtien ja oppia kilpailemisen lainalaisuudet.
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Kilpatasolla pelaamisen tavoitteet ovat tuloskeskeisempiä. Toisaalta tuloskeskeisyys ei
saa sokaista nuorten valmentajaa. Voittamisen ohella valmentajalla on oltava taito nähdä tulosten taakse ja analysoida joukkueensa pelitapaa ja sen vaikutusta yksilön kehittymiselle. Juniorisarjojen mestaruuksia tärkeämmäksi arvoksi tulisi osin kilpatasollakin
nostaa pelaajien yksilöllinen kehittyminen teknisellä, taktisella, fyysisellä, henkisellä ja
sosiaalisella tasolla.
Drop outin kannalta nuorten eri tahtiin tapahtuva kehittyminen on tärkeää tunnistaa.
Kilpajoukkueisiin jakamisen yksi ongelma onkin, että ulkopuolelle saattaa usein jäädä
erittäin motivoituneita ja vasta myöhemmin murrosiässä esim. fyysisesti kehittyviä pelaajia. Näistä yksilöistä ja heidän motivaationsa säilymisestä huolehtiminen on todella
tärkeää. Toisaalta tähän seikkaan liittyen olisi hyvä tutkia ja määrittää, mikä on oikea ikä
tasoryhmien muodostamiselle. Onko perusteltua jakaa alle 15-vuotiaita vielä tasoryhmiin, kun fyysinen kehittyminen on kesken käytännössä kaikilla ryhmän jäsenillä. Myös
se, mitä ominaisuuksia tasoryhmien jakamisessa painotetaan ja kuinka ominaisuuksia
mitataan (lajitaidot vs. fyysiset ominaisuudet), tulisi linjata Suomen Palloliiton toimesta.
Tulokset osoittivat junioreiden joukossa olevan mahdollisia tulevaisuuden valmentajia
ja tuomareita. Halukkaiden tuomareiden/pelinohjaajien ja valmentajien tunnistamista
junioripelaajien joukosta voitaisiin tehostaa piirin ja seurojen yhteistyöllä. Esimerkiksi
B-junioreille ja sitä vanhemmille pelaajille suunnattu vuosittainen kysely halukkuudesta
mainittuihin tehtäviin voisi toimia apuna innokkaiden löytämisessä. Tehostetun rekrytoinnin tuloksena löydetyille nuorille tuomareille ja valmentajille voitaisiin järjestää talvikauden aikana kursseja sekä mahdollisuuksia tutustua tuomarin/valmentajan tehtäviin
käytännön harjoitteluilla alkaen mahdollisimman matalan kynnyksen toiminnasta. Molemmissa tehtävissä positiivisen mielikuvan saaminen itse tehtävästä ja omasta osaamisesta alusta alkaen on tärkeää, jotta pitkäaikainen sitoutuminen on mahdollista.
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Liitteet
Liite 1. Piirijohtaja Jouni Koivuniemen sähköpostiviesti kyselyn vastaanottaneille
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Liite 2. Kyselylomake

Pelaajakysely Turun piirin jalkapallojunioreille 2013

Taustatiedot

1. Sukupuoli *
Mies
Nainen

2. Syntymävuosi *
1994 - 1996
1997 - 1999
2000 - 2002

3. Onko perheelläsi jalkapallotaustaa?
Sisarukseni harrastavat myös jalkapalloa
Vanhemmillani on pelaajataustaa jalkapallosta
Vanhempani toimivat jalkapallon parissa taustatehtävissä (valmentaja, huoltaja,
joukkueenjohtaja tms.)
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Ei, muilla perheenjäsenilläni ei ole jalkapalloon liittyvää harrastusta

4. Kuinka pitkä matka sinulla tavallisesti on harjoituksiin? *
0 - 4 km
5 - 9 km
10 - 14 km
15 - 19 km
20 - 24 km
yli 25 km

5. Kuinka monta vuotta olet harrastanut jalkapalloa seurassa? *
0-3
4-6
7-9
10 - 12
13 - 15
yli 15 vuotta

6. Missä seurassa pelasit kaudella 2012?
ACADEMIC FOOTBALL CLUB CAMPUS
ALASTARON URHEILIJAT
ATLETICO ISPOINEN
AURAN PALOKUNNAN URHEILIJAT
BFB PIIKKIÖ
CASTLE CELTIC´S
FC BOSNA
FC BODA
FC HALIKKO
FC HOT LIPS TURKU
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FC KAARINA
FC KLIINI
FC KOIVU
FC KOMAR KURDISTAN
FC KYRÖN PALLOSEURA
FC NATIONS UNITED
FC RUSKON PALLO
FC TURKU -82
FOOTBALL CLUB DYNAMO TURKU
FOOTBALL CLUB INTERNATIONAL
FUNCTIO LAESA
HEINON SOIJA FUTSAL
HIRVENSALON HEITTO
IF KAMRATERNA, ÅBO
JYRKKÄLÄN TYKIT
KAARINAN NAPPULAT
KAARINAN PALLOSEURA
KAARINAN POJAT
KAARINAN REIPAS
KF KOSOVA
KIMITO SPORTFÖRENING
KISKON KISKOJAT
KUUVUOREN LAAKI
LAITILAN JYSKE
LIEDON PALLO
LITTOISTEN TYÖVÄEN URHEILIJAT
LOIMAAN PALLOSEURA
MAGEN AKATEMIA
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MARTTILAN MURTO
MASKUN PALLOSEURA
MERIMASKUN AHTO
MYNÄMÄEN PALLO -53
NAGU IDROTTTSFÖRENING
ORIPÄÄN URHEILIJAT
PAATTISTEN PAMAUS
PAIMION HAKA
PARAINEN TEAM -82
PARAISTEN NAPPULAT
PARGAS IDROTTSFÖRENING
PEIMARI UNITED
PERNIÖN URHEILIJAT
PERTTELIN PEIKOT
PIIKKIÖN PALLOSEURA
POTKU -79
PÖYTYÄN KAIMA
RAISIO FUTIS
RAISION RYHTI
RAISION TYÖVÄEN PALLOLIJAT
SALON EROTUOMARIKERHO
SALON PALLOILIJAT
SALON PELI JA LIIKUNTA
SALON TOVERIT
SALON VILPAS
SAUVON URHEILIJAT
SOCCER CLUB HORNETS
SOMERON VOIMA
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SPORTING CLUB RAISIO
TAALINTEHTAAN JÄNTEVÄ
TARVASJOEN URHEILIJAT
TORRE CALCIO
TPS JUNIORIJALKAPALLO
TURUN EROTUOMARIKERHO
TURUN HAKA
TURUN IRANILAISTEN KULTTUURISEURA
TURUN KISA-VEIKOT
TURUN NAPPULALIIGA
TURUN NAPPULAPALLO
TURUN PALLOKERHO
TURUN PALLO-VEIKOT
TURUN PONTEVA
TURUN PYRKIVÄ
TURUN TERÄS
TURUN TOVERIT
TURUN WEIKOT
UUDENKAUPUNGIN PALLOKERHO
VG -62
YLÄNEEN KIRI
ÅBO CLUB DE FÚTBOL
ÅBO UNITED
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7. Jalkapallon pelaamisen motiivit:
1 - Täysin eri mieltä
5 - Täysin samaa mieltä *
1 2 3 4 5
Joukkueessa on hyviä kavereita
Joukkueessa on hyvä joukkuehenki
Joukkueella on innostava valmentaja
Joukkueella on osaava valmentaja
Haluan kehittyä pelaajana ja päästä niin pitkälle kuin mahdollista
Haluan kehittää fyysistä kuntoani

8. Mitkä ovat omat tavoitteesi jalkapallossa?
________________________________________________________

9. Harrastatko jalkapallon lisäksi jotain muuta lajia? *
Kyllä
En

10. Mitä muita lajeja harrastat?
_________________________________________________________

67

11. Harrastuneisuus
1 - täysin eri mieltä
5 - täysin samaa mieltä *
1 2 3 4 5
Harrastan jalkapalloa edelleen viiden vuoden päästä
Voisin toimia valmentajana tai erotuomarina jalkapallossa
Koen jalkapallon innostavaksi tavaksi viettää vapaa-aikaani
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12. Jalkapallon harjoittelu on kehittänyt:
1 - täysin eri mieltä
5 - täysin samaa mieltä *
1 2 3 4 5
Fyysistä kuntoani
Yleistä taitavuuttani
Lajitaitojani
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Sosiaalisia taitojani
Itsetuntoani
Kärsivällisyyttäni
Keskittymiskykyäni

13. Aiotko jatkaa pelaamista kaudella 2013?
*
Kyllä
En
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14. Miksi lopetat jalkapallon pelaamisen?
1 - täysin eri mieltä
5 - täysin samaa mieltä
1 2 3 4 5
Joukkueessa ei ole kavereita
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15. Jos vastasit kohdassa 14 lopettavasi jalkapallon toisen lajin
harrastamisen takia, kerro mitä lajia/lajeja harrastat
____________________________________________

Joukkuehenki on kehno
Joukkueen muut pelaajat ovat kiusanneet minua
En koe jalkapalloa enää innostavaksi
Joukkueen tavoitteet ovat liian korkealla verrattuna omiini
Harjoittelu vie liian paljon aikaa
Jalkapallon harrastaminen on liian kallista
Harrastan toista lajia, enkä siksi ehdi pelata jalkapalloa

16. Oliko joukkueen valmentajalla vaikutusta lopettamispäätökseesi? Vastaa KYLLÄ tai EI ja perustele/kuvaile valmentajaa lyhyesti.

Kyllä

________________________________

Ei

________________________________

70

Pelaajakysely Turun piirin jalkapallojunioreille 2013

KIITOS VASTAUKSISTASI!
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