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1 JOHDANTO 
 

 

Tässä työssäni tutkin tavoitteellisen urheilun ja opiskelun yhdistämisen erilaisia 

tapoja. Selvitän, miten tavoitteellisesti urheilevat nuoret kokevat opiskelun ja ta-

voitteellisen harjoittelun yhdistämisen. Olen tutkinut opiskelun ja urheilun yhdis-

tämistä aikaisemmin kandidaatin tutkielmassani (Piltonen & Oksanen 2016.) 

Kandidaatin tutkielmassamme selvitimme yläkoulun opettajien kokemuksia 8. ja 

9. luokan yläkouluakatemiatoiminnasta Rovaniemellä. Tutkimus toteutettiin puo-

listrukturoidulla sähköisellä kyselylomakkeella. Tutkimukseen osallistui kuusi 

opettajaa niistä rovaniemeläisistä kouluista, joissa oli yläkouluakatemiatoimin-

nassa mukana olevia oppilaita. Tämä gradu laajentaa opiskelun ja urheilun yh-

distämisen näkökulmaa akatemiatoiminnasta yleisemmin yläkoulujen toimintaan 

sekä antaa äänen tavoitteellisesti urheileville nuorille.  

 

Tässä työssäni käytän haastattelemistani nuorista termiä ”tavoitteellinen urhei-

lija”. Tällä termillä tarkoitan sellaisia urheilijoita, jotka ovat kilpa- ja huippu-urhei-

lun tutkimuskeskuksen eli KIHU:n Urheilijan polun mukaan valintavaiheessa. Ur-

heilijan polun mukainen valintavaihe sijoittuu noin 13–19 ikävuoden paikkeille, 

mutta vaihtelee riippuen lajista. Valintavaiheessa urheilijan viikon kokonaisliikun-

tamäärä tulisi olla noin 20 tuntia, josta noin puolet on ohjattua harjoittelua ja puo-

let omatoimista liikuntaa. Valintavaihe sijoittuu lapsuusvaiheen ja huippuvaiheen 

väliin ja sen aikana laatutekijät muuttuvat menestystekijöiksi. Niiden kehittämistä 

tukevat toimintaympäristö sekä valmennusosaaminen. (KIHU 2014, 8–12.)  

 

Tutkimukseni aihe liittyy läheisesti kasvatustieteen alaan sekä keskusteluun suo-

malaisesta huippu-urheilusta. Tarkastelen tavoitteellisen urheilun ja opiskelun yh-

distämistä erityisesti opiskelun ja tavoitteellisen urheilun yhdistämisen kuormitta-

vuuden, oppimisen kaikkiallisuuden sekä oppilaiden yksilöllisyyden huomioimi-

sen näkökulmista. Näistä käsitteistä muodostuu myös tutkimukseni teoreettinen 

viitekehys, jonka rakentamisessa uusi perusopetuksen opetussuunnitelma 

(POPS 2014) on ollut vahvasti mukana. Tavoitteenani on tuottaa tietoa, jonka 
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avulla opettajat  pystyisivät tukemaan oppilaita opiskelun ja tavoitteellisen harjoit-

telun sujuvassa yhdistämisessä. Koen erityisen tärkeäksi, että opettajat ja koulu-

jen muut toimijat ovat tietoisia siitä, millaista nuoren, huipulle tähtäävän urheilijan 

elämä on ja kuinka häntä voitaisiin tukea parhaalla mahdollisella tavalla.  

 

Urheilijanuoren tulevaisuuden kannalta on hyvin tärkeää, että opiskelun ja tavoit-

teellisen urheilun yhdistäminen on sujuvaa, jotta opiskelu tai urheilu eivät kumpi-

kaan jäisi vähemmälle huomiolle. Oppilaan vahvuuksia on tärkeä korostaa ja 

häntä tulisi kannustaa suunnittelemaan tulevaisuuttaan niin, että nämä vahvuu-

det pääsevät käyttöön. Nyky-yhteiskunnassa koulutuksen merkitystä ei voi vähä-

tellä. Hyvin harva urheilija pystyy ansaitsemaan elantoaan pelkällä urheilulla ja 

viimeistään uran päättyessä koulutuksen merkitys nousee esille. Tämän vuoksi 

nuoria tulisi jo varhaisessa vaiheessa kannustaa ja tukea myös opiskeluun, 

vaikka ura urheilun parissa olisikin tavoitteena. 

 

Viime vuosien aikana suomalaisen huippu-urheilun menestys on hiipunut ja tä-

män vuoksi koko urheilun toimijakentässä on ryhdytty muutokseen. Suomen 

Olympiakomitea ja Paralympiakomitea ryhtyivät vuonna 2010 Opetus- ja kulttuu-

riministeriön taloudellisella tuella toteuttamaan huippu-urheilun muutosprojektia, 

jonka pohjalta luotiin suomalaisen huippu-urheilun visio vuoteen 2020 asti. Vi-

siona on, että Suomi on vuonna 2020 paras Pohjoismaa urheilumenestyksen, 

urheilujärjestelmän toimivuuden ja urheilun arvostuksen osalta. Tähän pääsemi-

nen vaatii urheilijan pitämistä keskiössä, osaamisen vahvistamista ja viemistä 

käytäntöön sekä yhteistyön vahvistamista kaikilla tasoilla. Yhtenä tapana lisätä 

yhteistyötä koulujen ja seurojen välillä toimii urheiluakatemiatoiminta. (Huippu-

urheilun muutosryhmä 2012.) Hyvin moni tavoitteellisesti urheileva nuori jää kui-

tenkin yhä urheiluakatemiatoiminnan ulkopuolelle ja tämän vuoksi en halunnut-

kaan rajata tutkimustani urheiluakatemiaympäristöön. Koulujen rooli tavoitteelli-

sen harjoittelun mahdollistajana korostuu varsinkin silloin kun nuori ei ole mukana 

huippu-urheilujärjestelmässä.  

 



6 
 

Olen kiinnostunut aiheesta, sillä olen itse toiminut usean vuoden ajan valmenta-

jana ja olen seurannut vierestä, kuinka jo yläkouluikäiset nuoret sovittavat yhteen 

kahta hyvin tavoitteellista toimintaa- urheilua ja opiskelua. Koen tarpeelliseksi 

kohdentaa tutkimusta juuri yläkouluikäisiin nuoriin, sillä kilpaurheiluun ja päämää-

rätietoiseen urheiluun siirtyminen tapahtuu yhä nuorempana samalla, kun jo toi-

selle asteelle pääsyyn vaaditaan hyvät arvosanat peruskoulusta. Aikaisempaa 

tutkimusta suomalaisurheilijan kaksoisurasta eli huippu-urheilun ja työn/opiske-

lun yhdistämisestä on melko vähän. Liikunta ja tiede- lehdessä (2-3/2016) julkais-

tun tutkimusartikkelin mukaan aihetta koskevia suomalaisia tutkimuksia on 20, 

joista 15 on opinnäytetöitä; kolme kansainvälisiä tutkimusartikkeleita ja kaksi 

muita julkaisuja. Aiempi tutkimus on tehty suurimmaksi osaksi urheiluakate-

miaympäristössä ja toisella tai korkea-asteella opiskelevia koskien. Tutkimus on 

pääosin keskittynyt urheilijoiden kohtaamiin, työn tai opiskelun ja urheilun yhdis-

tämisen haasteisiin. (Ryba, Aunola, Ronkainen, Selänne & Kalaja 2016,91–92.)  

Tämän vuoksi yläkouluikäisten kokemuksia koskeva tutkimukseni onkin tärkeä 

lisä aiheen tutkimuskenttään. 
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2 KOULUNKÄYNNIN JA TAVOITTEELLISEN URHEILUN YHDIS-
TÄMISEN KUORMITTAVUUS 
 
 

Suomessa teetetyn kansallisen liikuntatutkimuksen (2010) mukaan urheiluseu-

rassa tapahtuva harjoittelu on kasvanut viimeisten vuosikymmenten aikana eli 

tasapainoilu arjessa koskettaa yhä useampaa nuorta. Tutkimuksen mukaan yli 

puolet 12–14 vuotiaista harrastaa jotain lajia urheiluseurassa ja 15–18 vuotiais-

takin reilu kolmannes. (Kansallinen liikuntatutkimus 2010.) 11–15 vuotiaista n. 

40 000 urheilee tavoitteellisesti (Kokko, Villberg & Kannas 2014). Kehittyäkseen 

lajissaan, nuorten täytyy harjoitella sitä enemmän mitä vanhemmiksi he kasvavat. 

Tässä työssäni kuormittavuudella tarkoitetaan opiskelun ja tavoitteellisen urhei-

lun yhdistämisestä syntyvää fyysistä sekä psyykkistä kuormittavuutta.  

 

2.1 Arki 

 
Tavoitteellisesti urheilevan nuoren arki koostuu suurimmaksi osaksi koulunkäyn-

nistä sekä harjoittelemisesta. Ohjatun toiminnan lisäksi nuoren päivittäiseen toi-

mintaan kuuluvat itsenäinen opiskelu ja harjoittelu. Näiden lisäksi aikaa pitäisi 

löytyä myös sosiaalisten suhteiden ylläpitoon sekä omasta hyvinvoinnista huo-

lehtimiseen. Jyväskylän yliopiston Terveyden edistämisen tutkimuskeskus ja 

Nuori Suomi toteuttivat yhteistyössä internet-kyselylomaketutkimuksen 13–15 

vuotiaiden arvioista harjoitusmääristään, harjoittelun monipuolisuudesta sekä 

elämäntavoista. Kyselyyn osallistuvat nuoret opiskelivat liikunta- tai urheilupai-

notteisissa yläkouluissa luokilla 7–9. Nuorten arvioimat harjoitusmäärät vaihteli-

vat melko suuresti, mutta suurin osa nuorista harjoitteli valmentajan johdolla 3–4 

(36%) tai 5–6 (31%) kertaa viikossa. 6 kertaa tai useammin viikossa harjoittele-

viakin oli yhteensä 22%. (Kokko, Villberg & Kannas 2014.) 

 

Ohjatun harjoittelun lisäksi, suurin osa nuorista harjoitteli itsenäisesti useamman 

kerran viikossa. Tutkimuksessa selvitettiin myös, kuinka kauan nuoret oleskele-
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vat harjoituspaikalla kokonaisuudessaan. Suurin osa vastaajista kertoi saapu-

vansa harjoituspaikalle noin puoli tuntia ennen harjoituksen alkua ja lähtevänsä 

harjoituspaikalta alle puolen tunnin päästä harjoituksen päättymisestä. Toisaalta 

22% nuorista vietti vielä puoli tuntia-tunnin harjoituspaikalla harjoituksen päätyt-

tyä. Yleisesti korkeamman tavoitteen urheilussa omaavat nuoret käyttivät enem-

män aikaa harjoitteluun joka osa-alueella verrattuna urheilijoihin, joilla oli mata-

lampi menestymistavoite. Tutkimukseen osallistuvien nuorten kokonaisliikunta-

määrä viikossa oli 14,5 tuntia. (Kokko, Villberg & Kannas 2014.) Tässä tutkimuk-

sessa käyttämäni Urheilijan polun määritelmän mukaan valintavaiheessa olevalla 

urheilijalla kokonaisliikuntamäärä viikossa pitäisi olla noin 20 tuntia (KIHU 2014). 

 

Aiemmin opiskelun ja tavoitteellisen harjoittelun yhdistämistä toisella asteella 

ovat tutkineet Metsä-Tokila (2001), Manninen (2014) sekä Kykyri ja Petäjäjärvi 

(2008). Heidän tutkimustensa mukaan yleisin haaste urheilun ja opiskelun yhdis-

tämisessä toisella asteella opiskelevilla on aikapula. Myös Yrjölä (2012) sai sa-

manlaisia tuloksia tutkiessaan huippu-urheilun ja kouluttautumisen vaikeuksia ja 

hyviä käytäntöjä talviurheilussa yhdeksässä eri EU-maassa. Metsä-Tokilan 

(2001) tutkimus, joka vertaili kahdeksassa eri maassa nuoren urheilijan mahdol-

lisuuksia yhdistää tavoitteellinen harjoittelu ja opiskelu sekä Mannisen (2014) laa-

dullinen haastattelututkimus urheilun ja opiskelun yhdistämisestä sekä nuorten 

urheilijoiden kokonaisvaltaisesta kasvusta urheiluakatemiaympäristöissä osoitti-

vat, että ongelmat kasvavat sitä suuremmiksi mitä korkeammalla tasolla nuori 

opiskelee ja urheilee. Mannisen (2014, 10) mukaan urheilussa koventuneen kil-

pailun myötä vaatimukset myös lasten ja nuorten urheilussa ovat kasvaneet. Val-

mennuksen taso on muuttunut ammattimaisemmaksi ja harjoitusmäärät ovat 

suuria. Tavoitteellisesti urheilevan nuoren aikaa vievät niin harjoitukset, leirit kuin 

kisa-/pelimatkat.  

 

Kykyrin ja Petäjäjärven (2008) laadullisessa tutkimuksessa, jossa selvitettiin 

nuorten urheilijoiden harjoittelumotivaatiota, valmennuksen laatua sekä urheilun 

ja opiskelun yhteensovittamista Lapin urheiluakatemiassa sekä Mannisen (2014) 

tutkimuksessa nousi esille, että varsinkin joukkuelajien harrastajat kokivat omien 
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aikataulujen sovittamisen joukkueen aikatauluihin rajoittavan heidän vapaa-ai-

kaa. Yksilölajien harrastajat kokivat voivansa säädellä elämänrytmiään parem-

min, sillä he pystyivät suunnittelemaan helpommin harjoituksensa omiin aikatau-

luihinsa sopiviksi. Mannisen (2014) tutkimus osoitti myös, että varsinkin yläkou-

luikäiset sekä toisen asteen opiskelijat kokivat arjen aikatauluttamisen olevan 

haastavaa. Syinä tähän olivat koulun läsnäolopakko sekä opiskelun joustamatto-

muus. Toisaalta tutkimuksessa nousi esille joidenkin koulujen tarjoama mahdol-

lisuus aamuharjoituksille, joka helpotti urheilevien nuorten ajankäytön suunnitte-

lua. Metsä-Tokilan (2001) tutkimuksessa esille nousivat myös leirit ja kisa-/peli-

matkat. Ne sijoittuvat usein muille paikkakunnille ja nuorelle saattaakin tulla pitkiä 

poissaoloja näiden vuoksi. Etenkin talvi- ja joukkuelajien harrastajien kilpailukau-

den sijoittuminen kevätkaudelle tai jatkuminen jopa läpi lukuvuoden voi asettaa 

haasteita vaadittavien opintojen ja kokeiden suorittamiseen.  

 

Yhdeksi haasteeksi tavoitteellisesti urheilevan nuoren arjessa voi muodostua ko-

konaisrasituksen kasvaminen liian suureksi. Harjoituksien, kisojen ja leirien li-

säksi nuoren aikaa kuluu koulunkäyntiin sekä itsenäiseen opiskeluun. Nuoret 

viettävät 7–8 luokilla koulussa keskimäärin vähintään 29 tuntia viikossa ja yhdek-

sännellä luokalla 30 tuntia. Pääsääntöisesti koulupäivän pituus saa olla enintään 

seitsemän tuntia. (Perusopetusasetus 1998/852 § 3.) Kun tähän lasketaan lisäksi 

harjoittelutunnit voi nuoren päivän pituus venyä hyvinkin pitkäksi. Tämän myötä 

nuoren viikkotuntimäärä ja kokonaisrasitus voivat nousta hänen jaksamisensa 

kannalta liian suureksi.  

 

Perusopetuslaissa (1998/628 § 24) oppilaan työmäärästä sanotaan seuraavasti: 

” Perusopetuksessa oppilaan työmäärä saa olla enintään sellainen, että hänelle 

koulunkäyntiin, koulumatkoihin ja kotitehtäviin käytettävä aika huomioon ottaen 

jää riittävästi aikaa lepoon, virkistykseen ja harrastuksiin.” Onkin erittäin tärkeää, 

että nuoren huoltajat, opettajat ja valmentajat ovat yhteydessä toisiinsa ja jakavat 

tietoja nuoren elämästä. Tällä tavoin he saavat selkeämmän kuvan nuoren ar-

jesta ja pystyvät seuraamaan paremmin nuoren rasituksen määrää sekä tarvitta-
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essa puuttumaan siihen. Yhtenä keinona kokonaisrasituksen hallitsemiseksi nuo-

relle voidaan tehdä koulussa henkilökohtainen opintosuunnitelma. Siinä huomi-

oidaan sekä nuoren urheilu että opiskelu. (Manninen 2014; POPS 2014, 63.)  

 

Nuoren urheilu-ura ja menestyminen voivat asettaa suuria odotuksia niin urheili-

jalle itselleen kuin hänen vanhemmilleen ja valmentajilleen. Metsä-Tokilan (2001) 

tutkimus, osoitti, että menestyäkseen lajissa, nuoren täytyy panostaa urheiluun 

ja harjoitella paljon. Toisaalta hyvin harva urheilija pystyy toteuttamaan unel-

mansa rahakkaasta urasta huippuammattilaisena. Tämän vuoksi etenkin nuoren 

vanhemmat kannustavat nuoria panostamaan myös kouluun ja ammatin hankki-

miseen. Nyky-yhteiskunnan arvostus koulutusta ja tutkinnon suorittamista koh-

taan asettaa myös paineita koulutuksen hankkimiseen. Ilman koulutusta on hyvin 

vaikeaa saada töitä. Olisikin hyvin tärkeää, että nuori kouluttaisi itseään turvatak-

seen mahdollisuutensa tasapainoisen elämän rakentamiseen huolimatta mah-

dollisesta urheilu-uran päättymisestä.  

 

2.2 Hyvinvointi 
 
Hyvinvoinnille löytyy erittäin paljon erilaisia määritelmiä. Yleensä hyvinvointia on 

määritelty fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten näkökulmien kautta. WHO (1946, 

2) määrittelee hyvinvoinnin seuraavasti: ”Terveys on täydellinen fyysinen, psyyk-

kinen ja sosiaalinen hyvinvoinnin tila, eikä ainoastaan sairauteen puuttumista”. 

Myös tässä tutkimuksessa käyttämäni hyvinvoinnin käsite kattaa niin fyysisen, 

psyykkisen kuin sosiaalisenkin näkökulman. Hyvinvointiin läheisesti liittyviä käsit-

teitä ovat elämänlaatu ja terveys. Elämänlaatu kuvaa ihmisen kokemaa tervey-

dellistä, psyykkistä, sosiaalista ja elinympäristöön liittyvää tyytyväisyyttä suh-

teessa hänen tarpeisiinsa (WHO 2002). Tässä tutkimuksessa hyvinvoinnilla tar-

koitetaan ihmisen subjektiivista, omaa kokemusta elämästään ja hyvinvoinnis-

taan (Dolan, Peasgood & White 2008). Konu (2002, 16) viittaa Veenhovenin 

(1991) määritelmään, jonka mukaan yleisellä tasolla subjektiivinen hyvinvointi 

voidaan ajatella tasoksi, jolla henkilö arvioi yleistä elämänlaatuaan. 
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Hyvinvoinnin kannalta on erittäin tärkeää, että elämä ja arki olisi tasapainossa 

eikä jokin osa-alue esimerkiksi koulu tai urheilu veisi kaikkea aikaa ja keskitty-

mistä. POPS:n (2014) laaja-alaisissa tavoitteissa yhtenä tavoitteena on ohjata 

oppilaita ymmärtämään omien elämäntapojen, valintojen ja tekojen merkitys it-

selle, muille ihmisille ja ympäristölle (POPS 2014, 24). Myös urheilussa kehitty-

minen edellyttää kokonaisvaltaista elämänhallintaa, jonka perustana on säännöl-

linen elämänrytmi (Kasva urheilijaksi 2017). Tarkasteltaessa tavoitteellisesti ur-

heilevia nuoria ja heidän elämänrytmiään, keskitytään usein urheiluun läheisesti 

liittyviin tekijöihin, kuten harjoitteluun. Olisi kuitenkin tärkeää muistaa, että urhei-

levat nuoret kohtaavat samoja elämäntapoja koskettavia haasteita kuin muutkin.  

 

Nyky-yhteiskunnassa vallitsevat trendit, kuten ruutuajan lisääntyminen, liian al-

hainen kokonaisliikuntamäärä ja ylipaino ovat haasteena myös urheilevilla nuo-

rilla. Elämäntavat muodostuvat hyvin pitkälti jo lapsuudessa ja ne vaikuttavat 

myös silloin kun nuori alkaa harjoitella tavoitteellisemmin. Elämäntavat vaikutta-

vat nuorten terveyteen ja yleiseen hyvinvointiin, jotka taas vaikuttavat merkittä-

västi harjoitteluun, esimerkiksi palautumiseen. (Kokko, Hiilloskorpi & Ojala 2014.)  

Koulujen toimintakulttuurin tulisi olla hyvinvointia ja turvallisuutta edistävää ja liik-

kumisen sekä muiden mielen hyvinvointia edistävien toimintojen tulisi olla luon-

teva osa jokaista koulupäivää (POPS 2014, 27). 

 

Jyväskylän yliopiston Terveyden edistämisen laitoksen ja Nuoren Suomen teet-

tämän tutkimuksen mukaan kyselyyn vastanneiden, urheilevien nuorten ruokailu- 

ja unirytmi ovat melko hyviä. 81% nuorista, joiden urheilullinen tavoite on kan-

sainvälisellä huipulla, söi aamupalan joka arkiaamu. Lähes yhtä moni heistä söi 

myös kouluruuan jokaisena koulupäivänä. Valtaosa tutkimukseen osallistuneista 

nuorista söi muutenkin terveellisesti ja monipuolisesti. Suurin osa kyselyyn vas-

tanneista nuorista meni nukkumaan arkisin viimeistään klo 22.30. Nuoret kertoi-

vat menevänsä nukkumaan aikaisemmin harjoitusta tai peliä/kilpailua edeltävänä 

iltana kuin iltoina jolloin he tietävät, että seuraavana päivänä ei ole urheilua. Nuo-

ret kertoivat menevänsä aikaisemmin nukkumaan myös sellaisina päivinä, kun 

heillä oli ollut harjoitukset tai peli/kilpailu. Urheilulla voidaan siis nähdä olevan 
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positiivinen vaikutus nuorten nukkumaanmenoaikoihin. Urheilijat, joilla on tavoite 

kansainvälisellä huipulla kilpailemisessa, nukkuivat noin 8,5 tuntia yössä. (Kokko, 

Villberg & Kannas 2014.) Uusimpien tutkimusten mukaan teini-ikäisten tulisi nuk-

kua yössä 8–10 tuntia (National Sleep Foundation 2015). 

 

Varsinkin yläkouluikäisillä sosiaalisten suhteiden ja kavereiden merkitys kasvaa 

suureksi. Monilla tavoitteellisesti urheilevilla nuorilla kavereiden kanssa ajan viet-

täminen jää kuitenkin usein vähemmälle ja kavereita tavataan lähinnä harjoituk-

sissa. Lähes puolet Jyväskylän yliopiston Terveyden edistämisen tutkimuskes-

kuksen ja Nuoren Suomen tutkimukseen osallistuneista nuorista arvioi, ettei eh-

tinyt olla tarpeeksi kavereiden kanssa urheilun ulkopuolella, vaikka lähes kaikki 

arvioivatkin, että harjoituksia/kilpailuja ja lepopäiviä on viikoittain sopiva määrä 

(Kokko, Villberg & Kannas 2014). Tämä kertoo siitä, että nuoren arki koostuu 

urheilun lisäksi muistakin aikaa vievistä osa-alueista eikä vapaa-aikaa ole kovin 

paljoa.   

 

Jyväskylän yliopiston Terveyden edistämisen tutkimuskeskuksen ja Nuoren Suo-

men (2014) toteuttama tutkimus osoitti, että suurin osa urheilevista nuorista vietti 

suurimman osan opiskelun ja urheilun ulkopuolisesta vapaa-ajastaan kotona. 

Toisaalta nuoret kertoivat myös viettävänsä aikaa kavereiden kanssa, vaikka lä-

hes puolet vastanneista nuorista oli aikaisemmin vastannut, ettei ehdi olla tar-

peeksi kavereiden kanssa. Tulosten mukaan kotona katsotaan televisiota, kuun-

nellaan musiikkia ja ollaan internetissä. Lisäksi noin kolmasosa harrasti esimer-

kiksi musiikkia, retkeilemistä, elokuvissa ja eri tilaisuuksissa käymistä. Tutkimuk-

sessa selvisi myös, että joka kolmas nuorista harrasti päälajinsa lisäksi jotain 

muutakin lajia. Lopuistakin 43% olisi ollut halukkaita harrastamaan päälajin li-

säksi toistakin lajia, mutta suurimpana esteenä nousi esille se, ettei päälajin rin-

nalla ollut aikaa harrastaa muuta. Nuoret, joilla oli korkeampi urheilullinen tulevai-

suuden tavoite, harrastivat muita nuoria vähemmän erilaisia vapaa-ajan aktivi-

teetteja. (Kokko, Villberg & Kannas 2014.) 
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Niin koulussa kuin urheilussakin tulee välillä rankempia jaksoja, jolloin kokonais-

kuormitus saattaa hetkellisesti nousta vielä suuremmaksi kuin yleensä. Myös 

näissä tilanteissa opettajien, huoltajien, valmentajien ja muiden nuorten läheisten 

henkilöiden tulisi huomioida nuoren kokonaisrasitus ja tehdä toimenpiteitä kuor-

mituksen hallussa pitämiseen. Nuorten koulu-uupumusta on tutkittu useissa tut-

kimuksissa (Bask & Salmela-Aro 2012; Kiuru, Aunola, Nurmi, Leskinen & Sal-

mela-Aro 2008; Salmela-Aro, Kiuru, Pietikäinen & Jokela 2008; Salmela-Aro, 

Tynkkynen & Vuori 2011; Tuominen-Soini, Salmela-Aro & Niemivirta 2008; 

Upadyaya & Salmela-Aro 2013). Tutkimusten mukaan koululla on suuri merkitys 

nuoren hyvinvointiin ja siihen, miten nuori kokee itsensä. Salmela-Aron ja kump-

paneiden tutkimukset osoittavat, että erityisesti tytöt uupuvat koulutyön määrästä 

ja menestyksen tavoittelusta. Tutkimusten mukaan yläkoulussa stressaantunut 

oppilas uupuu yhä enemmän lukiossa.  

 

Koulu-uupumus on stressiyhtymä, joka koostuu kyynisestä asenteesta kouluun, 

uupumisasteisesta väsymyksestä sekä riittämättömyyden tunteesta oppilaana. 

Tutkimukset osoittavat, että sosiaalisella ympäristöllä on suuri merkitys kouluhy-

vinvointia lisäävänä tekijänä. Ympärillä olevien ihmisten, kuten opettajien, huol-

tajien, ystävien ja valmentajien kannustava ja innostava asenne suojaa nuoria 

uupumiselta, kun taas kiire, paineet ja luokan rauhattomuus ovat riskitekijöitä uu-

pumuksen kehittymiselle. Tutkimusten mukaan suorituksia ja kilpailua korosta-

vassa ilmapiirissä myös ne oppilaat, jotka ovat pitäneet koulunkäyntiä mielek-

käänä saattavat ahdistua ja kokea uupumusta. (Bask & Salmela-Aro 2012; Kiuru, 

Aunola, Nurmi, Leskinen & Salmela-Aro 2008; Salmela-Aro, Kiuru, Pietikäinen & 

Jokela 2008; Salmela-Aro, Tynkkynen & Vuori 2011; Tuominen-Soini, Salmela-

Aro & Niemivirta 2008; Upadyaya & Salmela-Aro 2013.) 

 

Kilpailun sijaan koulussa tulisi korostaa jokaisen yksilöllisyyttä sekä asioiden to-

dellista ymmärtämistä ja oppimista. Nuorelle tulisi antaa mahdollisuuksia tuntea 

itsensä merkitykselliseksi ja osalliseksi. Näillä keinoilla koulu-uupumusta voidaan 

muuttaa kouluinnostukseksi. (Kiuru ym. 2008; Salmela-Aro ym. 2008.) Myös 



14 
 

POPS:aan (2014) linjatussa oppimiskäsityksessä korostetaan rohkaisevan oh-

jauksen merkitystä ja nuoren tukemista ihmisenä kasvamisessa. Oppilas, joka 

luottaa itseensä ja omiin kykyihinsä, kykenee asettamaan omalle toiminnalleen 

eteenpäin vieviä tavoitteita.  
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3 OPPIMISEN KAIKKIALLISUUS JA URHEILU 
 
 
Koulun toimintakulttuurin tulisi olla joustavaa ja hyvinvointia edistävää, esimer-

kiksi liikunnan ja muiden hyvinvointia edistävien toimintojen tulisi olla luonteva 

osa jokaista koulupäivää. Oppimisen sekä tiedon rakentumisen moninaisuus tu-

lisi tunnistaa ja opettajien, oppilaiden sekä muiden koulun toimijoiden tulisi toimia 

joustavasti sen mahdollistamiseksi. Jotta monipuolisen, oppimista tukevan toi-

minnan järjestäminen olisi mahdollista, täytyy koulun käytäntöjen olla tarpeeksi 

joustavia. (POPS 2014, 26–30.) 

 

Koulun tarkoituksena on antaa oppilaille tietoja ja taitoja elämää varten. Laaja-

alainen osaaminen on oppimisen keskiössä silloin kun oppimisen lähtökohtana 

on oppiminen elämää varten ja oppimisen kaikkiallisuuden ymmärtäminen. Kou-

luluokka ei ole ainut paikka opiskella vaan oppimista tapahtuu useissa ympäris-

töissä. (Kangas, Kopisto & Krokfors 2016, 80–85.) Voidaan puhua myös oppimi-

sen ekologiasta, jolla tarkoitetaan erilaisia oppimisympäristöjä ja oppijayhteisöjä, 

joissa nuori toimii (Barron 2006; Hull & Schultz 2001). Tavoitteellisesti urheilevat 

nuoret toimivat koulun sisäisten oppimisympäristöjen ja oppijayhteisöjen lisäksi 

myös harrastuksen luomissa oppimisympäristöissä ja oppijayhteisöissä. He op-

pivat harrastuksessaan uusia tietoja ja taitoja, jotka ovat hyödyllisiä myös kou-

lussa. Eteenkin POPS:ssa (2014, 20–24) asetetut laaja-alaiset tavoitteet sisältä-

vät tietoja ja taitoja, joita opitaan myös koulun ulkopuolisissa toiminnoissa. Näitä 

taitoja ovat esimerkiksi arjen taidot, vuorovaikutustaidot ja oppimaan oppimisen 

taidot. 

 

Koulupäivän aikana opetusta voidaan järjestää erilaisissa fyysisissä sekä digitaa-

lisissa ympäristöissä. Nämä oppimisympäristöt voivat olla joko koulurakennuksen 

sisällä, sen ympäristössä tai digiyhteyksien kautta saavutettavissa. Tärkeää op-

pimisympäristöjen suunnittelussa olisi, että ne olisivat kytkettynä oppilaiden elä-

mismaailmaan sekä ympäröivään yhteiskuntaan. (Kangas, Kopisto & Krokfors 

2016, 80–85.) Tavoitteellisen urheilijan kohdalla urheilun sitominen opiskeluun 
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voi lisätä hänen motivaatiotaan myös opiskeluun. Voidessaan hyödyntää urhei-

lutaustaansa opinnoissaan, esimerkiksi erilaisissa esitelmissä ja projekteissa, 

nuori voi kokea opinnot itselleen merkityksellisempinä.  

 
3.1 Formaali ja informaali oppiminen 
 

Peruskoulun tehtävänä on pyrkiä edistämään oppilaiden yksilöllistä ja yhteisöl-

listä kasvua, kartuttaa kulttuurista, inhimillistä ja sosiaalista pääomaa sekä lisätä 

yhteiskunnassa vallitsevaa sosiaalista kuuluvuutta. Olennaista opetuksessa on 

oikeidenmukaisuuden, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon turvaaminen. Peruskou-

lun tehtävä pyritään täyttämään opetuksen ja kasvatuksen kautta. Tämän vuoksi 

koulun toimintakulttuurin ja oppimisympäristöjen sekä työtapojen jatkuva kehittä-

minen on tärkeää. Niiden avulla pyritään luomaan oppilaille kokemuksia, jotka 

luovat edellytykset muun muassa elinikäiselle oppimiselle, hyvinvoinnille ja osal-

lisuudelle. (Halinen & Jääskeläinen 2015, 19–22.) POPS:n (2014) mukaan pe-

rusopetuksen tulisikin toimia positiivisena ja uudistavana muutosvoimana, joka 

muokkaa kulttuuria sekä ajattelu- ja toimintatapoja.     

 

Virallisen eli formaalin koulun ulkopuolella tapahtuvan oppimisen merkitys on 

kasvanut viime vuosien aikana. Tämä informaali arkioppiminen tapahtuu yleensä 

sattumanvaraisesti eri arjen toiminnoissa esimerkiksi harrastuksissa, töissä tai 

erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa. (Nyyssölä 2002, 10–18.) Koulun ulkopuoliset 

aktiviteetit antavat mahdollisuuden taitojen sekä identiteetin kehittymiselle. Ne 

esimerkiksi vahvistavat yhteisöön kuulumisen tunnetta, pätevyyden tunnetta 

sekä auttavat mielenkiinnon kehittymisessä. (Barron 2006, 194.) Geen (2000) 

mukaan useat nuoret kertovat oppivansa enemmän koulun ulkopuolisissa toimin-

noissa kuin kouluopetuksessa. Voidakseen huomioida paremmin tätä informaa-

lia, koulun ulkopuolella tapahtuvaa oppimista, koulun käytäntöjen tulee muuttua.  

 

Yhtenä keskeisimpänä asiana koulun toimintakulttuurin kehittämisessä tarvitaan 

muutosta oppimiskäsityksissä ja pedagogiikassa. Lähtökohtana tulisi olla ajatus 

siitä, että oppimista tapahtuu kaikkialla ja nykyinen formaali kouluopetus sellai-
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senaan ei pysty tarjoamaan oppilaille kaikkia niitä tietoja ja taitoja joita he elä-

mässään tarvitsevat. Lapset ja nuoret oppivat pääasiassa muualla kuin koulussa 

ja tätä informaalia oppimista pitäisi oppia ottamaan huomioon. (Banks ym. 2007; 

Kangas, Kopisto & Krokfors 2016; Laine 2001, 117–132.) Oppimisen kaikkialli-

suuden toteutuminen edellyttää rajojen ylittämistä sekä moniammatillista yhteis-

työtä. Rajoja tulisi ylittää koulun ja lapsen maailman välillä, koulun sisäisten käy-

täntöjen ja toimintatapojen välillä sekä koulun ja yhteiskunnan välillä. (Krokfors, 

Kangas, Kopisto, Rikabi-Sukkari, Salo & Vesterinen 2015; Rajala, Hilppö, Kum-

pulainen, Tissari, Krokfors & Lipponen 2010.)  

 

POPS:ssa (2014) asetettujen laaja-alaisten osaamistavoitteiden saavuttamiseksi 

opetusta tulisi järjestää eheyttäen. Tavoitteena on mahdollistaa oppilaille opiskel-

tavien asioiden laajempi ymmärtäminen. Oppilaiden tulisi oppia yhdistämään eri 

oppiaineiden välisiä tietoja ja taitoja sekä jäsentää niitä kokonaisuuksiksi vuoro-

vaikutuksessa muiden kanssa. Tällainen toiminta auttaa oppilaita soveltamaan 

heidän tietojaan ja taitojaan sekä auttaa heitä sitomaan opiskeltavat asiat heidän 

omaan elämismaailmaansa. Yksi tapa järjestää eheyttävää opetusta ovat monia-

laiset oppimiskokonaisuudet, joita jokaisen oppilaan opinnoissa tulisi olla vähin-

tään yksi vuodessa. (POPS 2014, 31–32.)  

 

Oppilaat voivat oppia hyvin paljon asioita myös informaaleissa tilanteissa, kuten 

koulun ulkopuolisissa harrastuksissa, eikä oppimista pitäisikään rajata vain kou-

lupäivän aikana tapahtuvaksi. Tavoitteellisesti urheileva nuori voi oppia harras-

tuksessaan useita POPS:ssa (2014) kuvattuja laaja-alaisia taitoja, esimerkiksi 

ajattelun ja oppimaan oppimisen taitoja, vuorovaikutustaitoja sekä työelämässä 

tarvittavia taitoja. Erittäin todennäköisesti tavoitteellisesti urheileva nuori oppii 

myös itsestä huolehtimisen- sekä arjen taitoja. Erityisesti ajan- ja arjenhallintatai-

dot ovat tärkeitä taitoja tavoitteellisesti urheilevilla nuorilla ja näitä taitoja he voivat 

oppia esimerkiksi urheiluseurojen valmentajilta tai urheiluakatemian asiantunti-

joilta. Myös omasta terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtiminen on keskeinen 

taito tavoitteellisesti urheilevilla nuorilla, sillä harjoittelu ei ole tehokasta tai aina 

edes mahdollista, jos terveys ja hyvinvointi eivät ole kunnossa.  
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Oppimisen kaikkiallisuuden ymmärtäminen sekä opetussuunnitelmaan asetetut 

laaja-alaiset oppimistavoitteet auttavat ohjaamaan koulutyötä niin, että se tukisi 

lasten ja nuorten kokonaisvaltaista kasvua sekä varmistaisi, että nuoret saavat 

tulevaisuudessa tarvittavaa osaamista. Opettajien tulisi pystyä hyödyntämään 

yhä enemmän lapsen tai nuoren koulun ulkopuolisissa oppimisympäristöissä 

omaksumia tietoja ja taitoja niin, että ne voisivat toimia innoittajina myös koulussa 

oppimiseen. (Kangas, Kopisto & Krokfors 2016; POPS 2014.) Urheilu ja oppilai-

den muut harrastukset tarjoavat opettajille paljon mahdollisuuksia hyödyntää op-

pilaiden kiinnostusta ja taitoja myös koulutyössä. Opettajien tulisi omaksua aja-

tus, että oppilaat ja myös opettaja itse voi oppia uusia asioita muilta oppilailta eikä 

opettajan tarvitse olla aina luokan ainut asiantuntija (Kangas, Kopisto & Krokfors 

2016; Lonka & Vaara 2016). 

 

3.2 Moniammatillinen yhteistyö 
 

Yhtenä suurimpana asiana koulun käytännöistä puhuttaessa nousee esille yh-

teistyö. Yhteistyötä eri tahojen välillä korostetaan POPS:ssa (2014) niin oppimis-

käsityksen, toimintakulttuurin, oppimiskokonaisuuksien kuin oppimisympäristö-

jenkin kohdalla. Yhteistyötä tulisi hyödyntää koulun sisällä eri toimijoiden kesken, 

kuten oppilaiden välillä, opettajien välillä sekä opettajien ja oppilaiden välillä. 

Opettajien välisen yhteistyön avulla voidaan eheyttää opetusta sekä toteuttaa 

monialaisia oppimiskokonaisuuksia (Krokfors, Kangas, Kopisto, Rikabi-Sukkari, 

Salo & Vesterinen 2015). Lisäksi yhteistyötä tulisi tehdä myös koulun ulkopuolis-

ten toimijoiden kanssa. Yhteistyön avulla nuorille voidaan opettaa vuorovaikutus-

taitoja ja taitoa työskennellä erilaisten ihmisten kanssa. Yhteistyö ja vuorovaiku-

tus edesauttavat kaikkien oppimista ja hyvinvointia. Tehdessään yhteistyötä mui-

den toimijoiden kanssa, nuori voi löytää omat vahvuutensa ja oppia käyttämään 

niitä hyödyksi.  

 

Jotta yhteistyö oppilaiden ja koulun ulkopuolisten toimijoiden välillä olisi mahdol-

lista, tulisi opetuksen suunnitteluun ja järjestämiseen kiinnittää huomiota. 

POPS:n (2014, 29–30) mukaan oppimisympäristöjen tulisi olla sellaisia, jotka 
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mahdollistavat yhteistyön koulun ulkopuolisten tahojen kanssa ja edistävät yhtei-

söllisyyttä, vuorovaikutusta ja osallisuutta. POPS:n (2014) laaja-alaisissa tavoit-

teissa kiinnitetään huomiota myös oppilaan tulevaisuuteen ja hänen osaami-

sensa hyödyntämiseen: ”Koulutyö tulisi järjestää niin, että oppilaat voivat kartut-

taa työelämätuntemustaan, oppia yrittäjämäistä toimintatapaa ja oivaltaa kou-

lussa ja vapaa-ajalla hankitun osaamisen merkityksen oman työuran kannalta” 

(POPS 2014, 23). Useimmilla tavoitteellisesti urheilevilla nuorilla urheilu on hyvin 

suuressa roolissa tulevaisuuden työuraa suunniteltaessa. Opettajien tulisi huo-

mioida tämä ja arvostaa nuoren urheilusta hankkimaa osaamista sekä kannustaa 

ja ohjata häntä eteenpäin valitsemallaan uralla.  

 

Puhuttaessa tavoitteellisesti urheilevista nuorista, yhteistyön merkitys korostuu. 

Kokonaisrasituksen hallitsemisen ja arjen suunnittelemisen kannalta olisi tär-

keää, että nuoren opettajat, huoltajat ja valmentajat pitäisivät yhteyttä ja pysyisi-

vät ajan tasalla nuoren asioista. Nuoren arkea tulisi suunnitella niin, että rankoista 

jaksoista ei tulisi liian pitkiä ja nuorella olisi aikaa palautua rasituksesta. Kokeiden 

ja rankkojen harjoitus- tai kilpajaksojen sijoittuminen päällekkäin voi lisätä nuoren 

väsymystä ja aiheuttaa jopa ylirasitustilan. Liian pitkät rankat jaksot ovat kuormit-

tavia sekä henkisesti että fyysisesti ja ne voivat vaikuttaa heikentävästi niin opis-

keluun kuin urheiluunkin. (Finni & Tarvonen 2017.) 

 

Nykyisten käytäntöjen muuttaminen vaatii työtä ja halua saada muutosta aikaan. 

Niemen (2016) mukaan opettajien tulee tehdä yhteistyötä ja jakaa osaamistaan, 

jotta käytäntöjen muuttaminen olisi mahdollista. Lonkan ja Vaaran (2016) mu-

kaan tämä ei kuitenkaan ole aina ihan helppoa, sillä joutuessaan epämukavuus-

alueelle ihmiset haluavat usein pitäytyä omassa mielipiteessään ja erilaisten nä-

kökulmien hyväksyminen voi olla hankalaa. Niemen (2016) mukaan käytäntöjen 

muutoksen keskiössä pitäisi olla halu saada oppilaat motivoitumaan ja innostu-

maan oppimisesta. Opettajilla tulisi siis olla tämä yhteinen tavoite, jonka he pyr-

kivät täyttämään parhaansa mukaan. Lonkan ja Vaaran (2016) mielestä ei kui-

tenkaan ole ihme, että koulun toimintakulttuurin muuttaminen on vaikeaa ja hi-
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dasta. Vaikka koulut ovat sisäisesti yhtenäisiä, ne ovat heikosti yhteydessä kou-

lun ulkopuolella olevaan maailmaan. Koulut ovat yleisesti vanhoihin käytäntöihin 

kiinnittyneitä yhteisöjä, eivätkä innovatiivisia ja uutta luovia, niin kuin muutoksen 

aikaansaaminen edellyttäisi.  

 

Niemi (2011) on tutkinut luokan- ja aineenopettajaopiskelijoiden arvioita koulu-

tuksen heille antamista valmiuksista. Hän sai tutkimuksessaan (Niemi 2011) sa-

mansuuntaisia tuloksia kuin myöhemmin Siljanderin kanssa tekemässään tutki-

muksessa (Niemi & Siljander 2013), joka tutki jo valmistuneiden opettajien arvi-

oita tuen tarpeistaan. Molemmat tutkimukset osoittivat, että opettajat arvioivat 

suurimmiksi haasteikseen eriyttämisen, yksittäisen oppilaan auttamisen sekä 

vanhempien kohtaamisen. (Niemi 2011; Niemi & Siljander 2013.) Nämä kaikki 

kolme esille noussutta osa-aluetta ovat hyvin suuressa roolissa myös, kun ky-

seessä on tavoitteellisesti urheileva nuori. Jos opettajat kokevat, että heillä ei ole 

valmiuksia huomioida oppilaan tarpeita yksilönä eikä tehdä yhteistyötä vanhem-

pien kanssa, voi nuoren urheilijan opiskelun ja urheilun yhdistämisessä auttami-

nen olla haastavaa.  

 

2000- luvulla Suomessa käynnistettiin urheiluakatemiatoiminta, jonka ensisijai-

sena tehtävänä on auttaa urheilijaa urheilun ja opiskelun sujuvassa yhdistämi-

sessä sekä antaa keinoja arjen hallintaan. Akatemiatoiminnan tavoitteena on tu-

kea urheilijaa jo varhaisessa vaiheessa ja antaa hänelle ohjausta kokonaisvaltai-

sen urheilullisen elämäntavan omaksumiseen. (Lämsä, Merikoski-Silius & Här-

könen 2009; Urheiluakatemiatoiminnan ohjeisto 2013.) Urheiluakatemiat ovat 

paikallisia yhteistyöverkostoja, joiden tehtävänä on tukea urheilijan opinto-, ur-

heilu-, ja työuraa. Yhteistyössä ovat mukana oppilaitokset, seuraorganisaatiot, 

kunta sekä erilaiset asiantuntijapalvelut. Urheiluakatemiatoiminnan tarkoituksena 

on käyttää jo hyväksi todettuja olemassa olevia rakenteita. Olemassa olevia ra-

kenteita ja käytäntöjä pyritään myös kehittämään sekä parantamaan niiden yh-

teensopivuutta. Urheiluakatemiatoiminnan juuret ovat toisella ja korkea-asteella, 

jossa akatemiatoiminta otettiin käyttöön urheilijoiden tarpeesta saada tukea opis-

kelun ja urheilun yhdistämiseen. Viime vuosien aikana toimintaa on laajennettu 
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myös yläkouluihin ja kokeiluihin alakouluissa. (Urheiluakatemiatoiminnan oh-

jeisto 2013.) 

 

Jotta tavoitteellisesti urheilevan nuoren olisi mahdollista kehittyä kohti kansain-

välistä huippua tulee yhteistyöhön yläkoulujen kanssa kiinnittää erityistä huomi-

oita. Nuorten elämäntavat ovat muuttuneet epäterveellisemmiksi ja heidän oma-

toiminen liikkuminen on vähentynyt. Tämän vuoksi olisikin tärkeää, että yläkou-

luissa mahdollistettaisiin liikkuminen ja harjoitteleminen myös koulupäivien ai-

kana. Koulupäivän aikana järjestettävän tavoitteellisen ja ohjatun valmennuksen 

avulla voitaisiin lisätä nuorten harjoitustunteja sekä tukea monipuolista lajiharjoit-

telua. Näin voitaisiin myös ehkäistä liian aikaista yksipuolista harjoittelua, joka voi 

heikentää nuoren menestymistä lajissaan. (Urheiluakatemioiden valtakunnalli-

nen kehittämisohjelma 2010–2013, 2009.)  

 

Olympiakomitean tavoitteena on laajentaa akatemiatoimintaa 150 yläkoululle ym-

päri Suomea vuoden 2017 aikana. (Olympiakomitea 2017.) Tämä helpottaa 

useita yläkouluja tavoitteessa, joka myös perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteiden eli POPS:n oppimiskokonaisuudet- osiossa nostetaan esille: koulu-

jen tulisi tarjota oppilaille mahdollisuuksia yhdistää koulun ulkopuolinen oppimi-

nen koulutyöhön (POPS 2014). Tällä hetkellä, tutkittavieni asuinkaupungissa Ro-

vaniemellä, yläkoululaisten urheiluakatemiatoiminta järjestetään leirimuodossa. 

Viiden päivän mittaisia leirejä on vuodessa 4–5 ja leirien ajan urheilija on pois 

koulun opetuksesta. Akatemiatoimintaan voi hakea kuka vain yläkouluikäinen ur-

heilija, mutta toiminta on maksullista. (Lapin urheiluakatemia 2017.) Toisella as-

teella aamuharjoituksina järjestettävään akatemiatoimintaan pääsy on jo rajatum-

paa. Urheilijoilla täytyy olla riittävän hyvä keskiarvo peruskoulusta, tarpeeksi laji-

liiton myöntämiä pisteitä menestyksestä lajissaan sekä hyvät pisteet pääsyko-

keista. Tämä asettaa yläkouluikäisille, tavoitteellisesti urheileville nuorille paineita 

menestyä sekä urheilussa että opiskeluissa.  
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4 URHEILIJOIDEN YKSILÖLLISYYDEN HUOMIOIMINEN KOU-
LUN OPETUKSESSA JA KÄYTÄNNÖISSÄ 
 
  
Suomalaisessa peruskoulussa opetuksen lähtökohtana on ajatus siitä, että jokai-

nen ihminen on yhtä arvokas ja ainutlaatuinen eikä häntä voi kukaan muu kor-

vata. Opetus ja kasvatus tulisi toteuttaa niin, että tasa-arvo toteutuu. Viimeisin 

perusopetusuudistus painottaa sellaisia toimintoja, jotka vahvistavat oppilaan 

persoonallisuutta ja sen rakentumista eheäksi, itseohjautuvaksi ja valintoihin ky-

keneväksi. Jokaisella oppilaalla on omat yksilölliset lähtökohdat ja tarpeensa, joi-

den pohjalta hän rakentaa tulevaisuuttaan. (Rönty & Rönty 2012, 63–78.) Suo-

malaisessa peruskoulussa opetus on rakennettu jokaiselle oppilaalle lähes sa-

malla tavalla. Yleisesti joustoja opetuksen järjestämisessä tehdään, jos oppilaalla 

on tuen tarvetta esimerkiksi jonkin sairauden tai vamman vuoksi. Lähtökohtai-

sesti samalla luokalla olevat oppilaat tulevat kouluun ja pääsevät sieltä samaan 

aikaan. Poikkeuksena tähän voivat olla erilaiset luokan ryhmittelyt, esimerkiksi 

puolet luokasta opiskelevat matematiikkaa aamulla ja puolet iltapäivällä tai eri 

valinnaisaineiden tunnit.  

 

Yksi peruskoulun vallitsevista kasvatusfilosofioista on inkluusio. Unescon (2005) 

määritelmän mukaan inkluusion tavoitteena on, että kaikki lapset saavat koulu-

tuksen tavallisessa koulussa. Inkluusio on prosessi, jossa huomioidaan oppilai-

den yksilölliset tarpeet ja niihin pyritään vastaamaan lisäämällä oppijan osalli-

suutta opetukseen, yhteisöön ja kulttuuriin. Myös Naukkarisen (2005) mukaan 

inkluusio on prosessi, jonka tavoitteena on, että jokainen kouluyhteisössä tuntee 

olevansa arvostettu ja hyväksytty. Tarkoituksena on, että kaikki oppilaat käyvät 

yhdessä koulua ja opetus järjestetään niin, että oppilaat huomioidaan yksilöinä.  

 

Elliotin, Doxeyn ja Stephensonin (2012) mukaan inkluusio tarkoittaa lapsen tai 

nuoren kannalta sitä, että hän kokee voivansa osallistua ja vaikuttaa, häntä ar-

vostetaan sellaisena kuin hän on ja hänellä on käytössään tarvittavat henkilökoh-
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taiset sekä koulutukselliset resurssit. POPS:ssa (2014) linjatun oppimiskäsityk-

sen mukaan oppilaita tulisi ohjata tunnistamaan omat yksilölliset oppimistapansa 

sekä ohjata heitä käyttämään niitä oppimisensa edistämiseen. Myös toimintakult-

tuurin osalta on korostettu oppilaiden yksilöllisyyden huomioimista, mutta toi-

saalta myös yhdenvertaisuutta. Jokainen oppilas on samanarvoinen riippumatta 

hänen iästään, alkuperästään, kielestään, uskonnostaan, terveydentilastaan, 

vammaisuudestaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan, mielipiteestään tai 

muusta häneen liittyvästä syystä. Samanarvoisuus ei kuitenkaan tarkoita saman-

laisuutta, sillä jokaisella oppilaalla on omat tarpeensa, jotka tulisi ottaa huomioon. 

(POPS 2014, 28; Yhdenvertaisuuslaki 2014/1325.) Mielestäni inkluusion pitäisi 

koskea myös tavoitteellisen urheilun kaltaisia tekijöitä. Tavoitteellisesti urheilevan 

nuoren kohdalla tulisi ottaa huomioon hänen erityistarpeensa ja inkluusion mu-

kaan pyrkiä järjestämään hänelle mahdollisimman laadukasta opetusta yksilölli-

set tarpeet huomioiden. 

 

Opetuksen joustolla voitaisiin usein vastata tavoitteellisesti urheilevan nuoren 

tuen tarpeisiin. POPS:ssa (2014) joustamisesta puhutaan toimintakulttuuri-osi-

ossa käsiteltäessä koulun käytäntöjä ja oppivan yhteisön toimintaa sekä oppimis-

ympäristöt-osiossa. Tavoitteena olisi, että oppimisympäristöt muodostaisivat pe-

dagogisesti joustavan ja monipuolisen kokonaisuuden. Niiden tulisi olla yksilön ja 

yhteisön kasvua, oppimista ja vuorovaikutusta tukevia. Olisi myös tärkeää tiedos-

taa, että oppiminen ja tieto ovat moninaista. POPS:aan (2014) linjatun oppimis-

käsityksen mukaan oppiminen on sidoksissa opittavaan asiaan sekä aikaan ja 

paikkaan. 

 

Usein ajatellaan, että tukea tarvitsevat vain sellaiset oppilaat, joilla on esimerkiksi 

jokin vamma tai sairaus. Tukea tarvitsevia oppilaita voi kuitenkin olla hyvinkin eri-

laisista lähtökohdista ja jokaisella oppilaalla tulisikin olla mahdollisuus saada 

yleistä tukea. Yleisen tuen antamista varten ei tarvitse tehdä erillisiä tutkimuksia 

tai päätöksiä, vaan opettaja voi antaa tukea oppilaille helposti esimerkiksi eriyttä-

mällä opetusta. Yleisen tuen tukimuotoina voidaankin käyttää kaikkia perusope-

tuksen tukimuotoja lukuun ottamatta erityisopetusta ja oppiaineiden oppimäärien 
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yksilöllistämistä. (POPS 2014, 61–63.) Yrjölän (2011) määrällinen tutkimus 

osoitti, että Suomessa, Puolassa ja Sloveniassa urheilijat eivät koe saavansa 

koululta tarpeeksi tukea, esimerkiksi erikoisjärjestelyjä urheilun ja koulunkäynnin 

yhdistämiseen. Suomalaiset urheilijat kokivat kuitenkin saavansa tukea urheilu-

seuroilta ja valmentajiltaan.  

 

Olisi myös tärkeää muistaa, että tukea tulisi antaa ennaltaehkäisevästi. Tuen 

tarve voi vaihdella ja tämän vuoksi tuen tulisikin olla joustavaa ja tuen tarpeen 

mukaan muuttuvaa. Opettajan tehtävänä on ohjata jokaista tukea tarvitsevaa op-

pilasta koulunkäyntiin liittyvissä asioissa. Ohjauksen tavoitteena on vahvistaa op-

pilaan itseluottamusta, oppimaan oppimisen ja itsearvioinnin taitoja sekä kykyä 

suunnitella tulevaisuutta. Lisäksi tavoitteena on, että oppilas oppisi ottamaan vas-

tuuta opiskelustaan ja asettamaan tavoitteita omalle oppimiselleen. Tavoitteisiin 

pyritään pääsemään tarkoituksenmukaisella ohjauksella, jossa erityishuomiota 

kiinnitetään oppilaan arjenhallintaan, opintojen suunnitteluun, oppilaan opiskelu-

taitoihin sekä yhteistyötilanteisiin ja näissä mahdollisesti ilmeneviin tuen tarpei-

siin. Yhteistyö tukea tarvitsevan oppilaan kodin ja huoltajien kanssa on erittäin 

tärkeää ja opetus sekä kasvatus tulisikin toteuttaa yhteistyössä huoltajien 

kanssa.  (POPS 2014, 61–63.) 

 

Nuoren urheilijan kannalta kotitehtävät ja kokeet ovat asioita, joissa voitaisiin 

joustaa. Yleensä opettajat antavat kaikille oppilaille samat kotitehtävät tai jos teh-

tävät ehtii tehdä jo koulussa, ei kotitehtäviä tule ollenkaan. Kangasniemen (2013, 

28) haastatteleman Dufvan mielestä olisi tärkeää miettiä kotitehtävien merkitystä. 

Dufva pohtii, onko kotitehtäviä välttämätöntä antaa ja jos niitä annetaan, mitä op-

pilaat hyötyvät niistä. Hänen mukaansa monet oppilaat ovat ylikuormittuneita ja 

opettajien tulisikin huomioida, että ihan kaikkea ei ole välttämätöntä opiskella. 

Dufvan mukaan koulu alkaa jo muistuttaa työelämää ja kiire vaivaa niin oppilaita 

kuin opettajiakin.  Aiemmin tehdyt tutkimukset tavoitteellisen urheilun ja opiskelun 

yhdistämisestä osoittavat, että myös kokeiden osalta tarvittaisiin joskus joustoa 

(Manninen 2014; Metsä-Tokila 2001; Kykyri & Petäjäjärvi 2008). Yleensä oppilai-

den tulee tehdä kokeet samaan, ennalta määrättyyn aikaan.  
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Yksi tekijä, johon opetuksen joustossa tulisi kiinnittää huomiota, on opiskelutavat. 

Yleisesti suomalaisessa peruskoulussa pyritään tasa-arvoon ja usein tämä tar-

koittaa sitä, että kaikki oppilaat tekevät samoja asioita samaan aikaan. Opetus 

järjestetään hyvin pitkälti oppiainekohtaisesti. Kutakin oppiainetta opiskellaan 

omanaan sille ennalta lukujärjestykseen määriteltynä aikana. (Halinen & Jääske-

läinen 2015, 27–29.) Uudessa opetussuunnitelmassa (2014) oppiaineiden rajoja 

onkin pyritty ylittämään yhä tehokkaammin. Tätä varten on laadittu laaja-alaisen 

osaamisen tavoitteet. Niiden tarkoituksena on varmistaa, että oppilaat saavat sel-

laisia tietoja ja taitoja, jotka ovat heille tulevaisuudessa hyödyllisiä. (POPS 2014, 

20.)  

 

Peruskoulussa on kolmea erilaista valinnaisuutta, joissa oppilas voi hyödyntää 

yksilöllisiä kiinnostuksen kohteitaan: taito- ja taideaineiden valinnaiset tunnit, op-

pilaan omaan valintaan perustuvat valinnaisaineet sekä vapaaehtoiset valinnais-

kielet. Taito- ja taideaineiden valinnaisissa vaihtoehtoina ovat liikunta, musiikki, 

käsityö, kotitalous ja kuvataide. Valinnaisaineiden tehtävänä on laajentaa ja sy-

ventää oppilaan osaamista valitsemassaan aineessa. Oppilaan omaan valintaan 

perustuvissa valinnaisissa aiheet voivat liittyä myös suoraan laaja-alaiseen osaa-

miseen. Taito- ja taideaineiden valinnaisia tulisi olla 5 vuosiviikkotuntia luokilla 7–

9 ja oppilaan valintaan perustuvia valinnaisia 9 vuosiviikkotuntia koko perusope-

tuksen aikana. Opetuksen järjestäjä saa päättää miten valinnaisaineet sijoitetaan 

eri vuosiluokille ja miten opetus järjestetään. (Opetushallitus 2017.) Valinnaisai-

neet antavat erinomaisen mahdollisuuden yhdistää opiskelua ja tavoitteellista ur-

heilua. 

 

4.1 Vahvuuslähtöisyys 
 

Perinteisesti suomalaisessa peruskoulussa koulutuksen tavoitteena on olla yleis-

sivistävää. Opetus on perustunut erilaisten tietojen ja taitojen opettamiselle. Op-

pilaan menestymistä koulussa mitataan erilaisin testein, joilla kartoitetaan hänen 

akateemista osaamistaan ja ominaisuuksiaan. Niin kansainvälisesti, kuin Suo-

messakin, keskustelu siitä, mikä on yleissivistyksen olemus ja millaista osaamista 
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tällä hetkellä tarvitaan, on ollut pinnalla. Kansainvälisesti ollaan melko yksimieli-

siä siitä, että perinteinen oppiainekohtainen opetus ei riitä antamaan oppilaille 

niitä tietoja ja taitoja, joita he tulevaisuudessa tarvitsevat eikä tukemaan heidän 

kokonaisvaltaista kasvua. Koulua ympäröivä maailma muuttuu ja sitä myötä 

myös koulun tulisi pystyä vastaamaan tähän muutokseen. Oppilaat tarvitsevat 

opiskelussa ja tulevaisuudessa myös työssä yhä enemmän itseohjautuvuuden, 

tiedon käsittelyn, yhdessä tekemisen sekä jakamisen taitoja. Tämä tarve monia-

laiseen ja moniulotteiseen osaamiseen avaa uuden näkökulman sivistyksen kä-

sitteeseen. Sivistys ei ole erillisten tietojen hallitsemista vaan kykyä käyttää 

omaksuttuja tietoja ja taitoja erilaisissa tilanteissa järkevästi ja eettisesti.  (Halinen 

& Jääskeläinen 2015, 27–29; Uusitalo- Malmivaara 2016, 136–138.)   

 

Heckman ja Rubinstein (2001) pohtivat miksi luonteeseen liittyviä, ei- kognitiivisia 

kykyjä, kuten sinnikkyyttä, motivaatiota ja peräänantamattomuutta ei arvosteta 

koulumaailmassa yhtä tärkeinä kykyinä kuin kognitiivisia akatemisia taitoja. Myös 

Heckmanin ja Kautzin (2013) sekä Duckworthin ja Seligmanin (2005) mukaan ei-

kognitiiviset taidot ovat kuitenkin erittäin tärkeitä elämässä pärjäämisen kannalta. 

Esimerkiksi työelämään siirryttäessä ei-kognitiivisilla taidoilla on huomattavasti 

suurempi merkitys kuin kognitiivisilla, akateemisilla taidoilla. Ei-kognitiiviset taidot 

ovat kognitiivisten taitojen tapaan opittavia asioita, joita voi harjaannuttaa käyttä-

mällä niitä. Ne ovat perustus hyville akateemisille taidoille, sillä akateemisista tai-

doista ei ole hyötyä, jos nuorella ei esimerkiksi ole tarpeeksi sinnikkyyttä soveltaa 

oppimiaan taitoja käytäntöön. Kokemukseni mukaan urheilevilla nuorilla on usein 

hyvät ei-kognitiiviset taidot, sillä he ovat tottuneet urheilussa harjoittelemaan pit-

käjänteisesti ja sinnikkäästi. Lisäksi kova harjoitustahti ja vaatimukset edellyttävät 

vahvaa motivaatiota tekemiseen. 

 

Ei-kognitiivisten taitojen opettaminen suomalaisessa peruskoulussa on jäänyt hy-

vin vähälle. Opetussuunnitelmat sisältävät todella paljon vaadittuja sisältöjä, joita 

tulisi opettaa eikä luonteen kasvatukselle juurikaan jää aikaa. (Uusitalo-Malmi-

vaara 2016.) Uudessa POPS:ssa (2014) ei puhuta suoranaisesti mitään luonteen 

kasvatuksesta ja vastuu sekä päätäntävalta näiden taitojen opettamisesta jääkin 
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hyvin pitkälti kunnille ja yksittäisille kouluille. POPS:n laaja-alaisissa tavoitteissa 

mainitaan kuitenkin, että oppilaita tulisi rohkaista tunnistamaan omat vahvuudet, 

erityislaatu ja kehittymismahdollisuudet sekä kannustaa heitä arvostamaan itse-

ään (POPS 2014, 20). Myös POPS:ssa linjatun oppimiskäsityksen mukaan oppi-

misprosessia ja motivaatiota ohjaavat oppilaan käsitys ja kokemukset itsestään 

oppijana sekä hänen henkilökohtaiset kiinnostuksen kohteensa ja tunteensa. 

(POPS 2014, 17).  

 

Positiivinen pedagogiikka ja kasvatus ovat ylänimikkeitä toiminnalle, joka pohjau-

tuu muun muassa Heckmanin (Heckman & Rubinstein 2001) ei-kognitiivisten tai-

tojen ja hyvinvoinnin opettamiselle. Tällainen positiivinen, vahvuuslähtöinen kas-

vatus keskittyy oppilaiden erityislaatuisuuteen ja jokaisen yksilöllisiin hyviin piir-

teisiin. Tarkoituksena on pohtia ja nimetä asioita ja taitoja, jotka auttavat oppilasta 

onnistumaan eikä sellaisia asioita, jotka heikentävät menestystä. Oppilaan vah-

vuuksien käytön on todettu olevan yhteydessä muun muassa itseluottamuksen 

paranemiseen, hyvinvoinnin ja oppimisen ilon kasvamiseen, muiden hyväksymi-

seen sekä parantuneisiin oppimistuloksiin. Suomessa tällainen vahvuusopetus 

on vielä melko harvinaista, mutta muualla maailmalla vahvuusperustaista ope-

tusta toteutetaan useissa kouluissa. Esimerkiksi Australia ja Iso-Britannia ovat 

kuuluisia vahvuusopetuksestaan. (Uusitalo-Malmivaara 2016, 138–140.) 

 

Yksi tapa huomioida oppilaiden vahvuuksia on luonteen kasvatus. Linkinsin, Nie-

miecin, Gillhamin ja Mayersonin (2014) mukaan ohjailevaa luonteen kasvatusta 

voisi verrata saven muotoiluun. Oppilaan luonne on savi, jota opettaja muotoilee 

ennalta määriteltyyn muotoon. Ohjailevassa lähestymistavassa luonne ajatellaan 

kapeasti ja ennalta määriteltynä.  Luonteen kasvatuksen tehtävänä on vahvistaa 

ja ”määrätä” luonnetta kohti haluttua muotoa. Tällainen positiiviseen luonteeseen 

ajava lähestymistapa on hyvin yleinen luonteenkasvatusohjelmissa, mutta myös 

urheilumaailmassa. Oma käsitykseni luonteen kasvatuksesta on lähempänä Pe-

tersonin ja Parkin (2009) käsitystä. Heidän mukaansa voidaan ajatella, että luon-

teen kyvyt ovat jotain, mikä on meissä luonnostaan ja luonteenkasvatuksen teh-

tävänä on tuoda esille näitä olemassa olevia piirteitä sekä hoitaa ja kasvattaa 
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niitä. Luonne nähdään monitahoisena, muuttuvana ja yksilöllisenä asiana. Tämä 

näkökulma tarjoaa mahdollisuuden kuvailla ja herättää jokaisen yksilöllisiä luon-

teeseen liittyviä kykyjä. Luonteen kasvatuksen tavoitteena on auttaa oppilaita 

tuomaan ilmi ja tehokkaasti yhdistämään heidän ainutlaatuisia luonteen vahvuuk-

siaan. 

 

Koulutuksen kentällä keskustelu älykkyydestä ja lahjakkuudesta on lisääntynyt ja 

muuttunut sivistyneemmäksi. Silti yleinen kuva luonteen kasvatuksesta on yhä 

se, että yksi sopii kaikille. Tämä ajattelu ei toimi käytännössä, sillä jokainen oppi-

las on yksilö, jolla on tietynlaisia piirteitä ja mahdollisuuksia. Nämä piirteet voivat 

joko olla ilmaistuna tai piilotettuina riippuen ympäristöön liittyvistä tekijöistä. Opet-

tajan ja muiden kasvattajien tehtävänä on luoda optimaaliset olosuhteet, jotta 

kasvua ja kehitystä voisi tapahtua. Suotuisissa olosuhteissa oppilaan potentiaali 

tulee esille ja pääsee käyttöön. Kun oppilaita opetetaan koulussa tunnistamaan 

omat luonteen vahvuutensa, he hyötyvät siitä myös kouluvuosien jälkeen. (Lin-

kins, Niemiec, Gillham & Mayerson 2014, 64–68.) 

 

Yksi keskeisimmistä koulun käytännöistä on eriyttäminen. Eriyttäminen on ensi-

sijainen keino ottaa huomioon oppilaiden erilaisuus. Eriyttämisellä pyritään mah-

dollistamaan, että jokainen oppilas pystyy osallistumaan opetukseen ja saa itsel-

leen sopivan tasoisia ja hänen oppimistaan edistäviä tehtäviä. (Koivula 2017; 

POPS 2014.) Usein eriyttämisen ajatellaan tapahtuvan vain alaspäin ja, että sen 

tarkoituksena olisi ainoastaan tukea oppilaita, joilla on vaikeuksia koulunkäynnin 

suhteen. Eriyttämisessä tulisi kuitenkin ottaa huomioon kaikki oppilaat. Uusitalo-

Malmivaaran (2016) mukaan opetuksen suunnittelussa tulisikin siirtyä puuteläh-

töisyydestä vahvuuskeskeiseen ajatteluun. Tämä tarkoittaisi sitä, että opetuksen 

suunnittelussa otettaisiin huomioon oppilaiden vahvuudet ja opetusta suunnitel-

taisiin yksilöllisesti. Kaikkien ei tarvitsisi opetella samoja asioita ja näin ollen yh-

tenäisestä opetussuunnitelmasta luovuttaisiin. Tällainen malli mahdollistaisi ta-

voitteellisen urheilun ja opiskelun yhdistämisen vielä sujuvammin, sillä nuori voisi 

edetä omaan tahtiin, vahvuuksiaan hyödyntäen.  
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4.2 Osallisuus 
 

Opetussuunnitelmauudistuksen yksi tärkeimmistä tavoitteista on parantaa edel-

lytyksiä siihen, että oppilaat kokisivat opiskelun olevan mielekästä. Tämän mah-

dollistaa opiskeltavien asioiden liittäminen oppilaiden elämismaailmaan sekä asi-

oiden välisten yhteyksien ymmärrettäväksi tekeminen. Näiden tekijöiden avulla 

voidaan parantaa oppilaiden opiskelumotivaatiota ja auttaa heitä löytämään työ-

kaluja maailman ymmärtämiseen sekä oman arjen hallintaan ja hyvinvointiin. On 

myös tärkeää, että oppilaat kokevat olevansa kouluyhteisössään merkitseviä jä-

seniä ja he kokevat voivansa oikeasti vaikuttaa asioihin. Osallisuuden tunne ja 

mahdollisuus vaikuttaa asioihin, antavat oppilaille edellytykset aktiiviseksi kansa-

laiseksi kasvamiselle sekä vastuullisuudelle. (Halinen & Jääskeläinen 2015, 23–

24.) 

 

Osallisuus on pinnalla oleva käsite nuoria koskevassa keskustelussa. Se voidaan 

nähdä myös yhtenä koulupedagogiikkaa ohjaavana lähtökohtana. Koulun tehtä-

vänä on olla instituutio, joka opettaa nuoria osalliseen kansalaisuuteen. (Kiila-

koski 2014.) Osallisuuden edistämiseen on kiinnitetty huomiota myös Perusope-

tuslaissa (1998/628 § 47a): ”Opetuksen järjestäjän tulee edistää kaikkien oppilai-

den osallisuutta ja huolehtia siitä, että kaikilla oppilailla on mahdollisuus osallistua 

koulun toimintaan ja kehittämiseen sekä ilmaista mielipiteensä oppilaiden ase-

maan liittyvistä asioista. Oppilaille tulee järjestää mahdollisuus osallistua opetus-

suunnitelman ja siihen liittyvien suunnitelmien sekä koulun järjestyssäännön val-

misteluun.” Tämän perusteella oppilailla tulisi olla mahdollisuus osallistua 

yleensä aikuisvetoisesti toteutettuun opetuksen suunnitteluun ja kehittämiseen. 

 

Usein ongelmana on konkreettisten keinojen puuttuminen ja tämän vuoksi oppi-

lailla voikin olla vaikeaa osallistua koulun kehittämiseen. Pahimmassa tapauk-

sessa oppilaat eivät ole edes tietoisia, että heillä on oikeus päästä vaikuttamaan 

heitä koskeviin asioihin. (Kiilakoski 2014.)  Rajalan, Hilpön, Stenbergin, Suvan-

non ja Mäen mukaan yhä suurin osa suomalaisista oppilaista kokee, että heillä ei 

ole mahdollisuutta vaikuttaa koulussa tapahtuviin asioihin. Oppilaista tuntuu 
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myös, että opettajat eivät ole kiinnostuneita heidän asioistaan. Rajalan ja kump-

paneiden mukaan oppilaiden osallistaminen voi olla herkästi näennäistä. Tällöin 

oppilaiden innostus ja mielenkiinto eivät pääse heräämään eikä niiden toteutta-

miselle ole todellisuudessa tilaa. (Rajala, Hilppö, Stenberg, Suvanto & Mäki 

2015.) 

 

Oppilaiden osallisuus ja mahdollisuudet vaikuttaa koulussa ovat hyvin moninai-

sia. Oppilaiden osallisuutta voidaan edistää koulun jokapäiväisessä toiminnassa 

esimerkiksi käyttämällä itsearviointeja ja antamalla jokaiselle yksilöllistä tukea 

tarpeen mukaan. Myös arkipäivän kohtaamisilla voi olla suuri vaikutus oppilaiden 

osallisuuden tunteisiin. Aikuisten arvostava käyttäytyminen nuoria kohtaan ja 

nuorten mielipiteiden kuunteleminen antavat nuorelle tunteen, että hänen mieli-

piteitään arvostetaan ja hänellä on oikeasti mahdollisuus vaikuttaa asioihin. Olisi 

myös tärkeää, että niin oppilailla kuin opettajilla ja muilla koulun toimijoilla olisi 

tunne siitä, että asioihin voidaan vaikuttaa ja yhdessä voidaan luoda yhteisö, 

jossa jokaisella on mahdollisuus osallistua. (Kiilakoski 2014.) 

 

Yhtenä keinona lisätä oppilaiden osallisuutta ja mahdollisuuksia vaikuttaa, ovat 

monialaiset oppimiskokonaisuudet. Monialainen oppimiskokonaisuus on tavoit-

teellinen ja suunnitelmallinen kokonaisuus, joka kestää kauemmin kuin yhden 

päivän. Sen toteuttamiseen osallistuu useampia oppiaineita ja myös oppilaat 

pääsevät osallistumaan suunnittelemiseen. (Halinen & Jääskeläinen 2015, 31–

34.) Monialaisten oppimiskokonaisuuksien tarkoituksena on mahdollistaa aihei-

den ja ilmiöiden opiskelu yli oppiainerajojen niin, että oppilaalle muodostuisi ai-

heesta parempi kokonaiskuva. Jotta kokonaiskuvasta tulisi selkeä, täytyy ope-

tusta eheyttää. Tämä vaatii opettajilta yhteistyötä niin suunnittelun, toteutuksen 

kuin arvioinninkin osalta. (Cantell 2015, 11–15.) 

 

Oppilaiden aktiivinen rooli monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnittelussa 

tulisi olla selkeä. On tärkeää, että opiskeltavat kokonaisuudet ovat oppilaiden 

mielestä merkityksellisiä ja linkittyvät jollain tapaa heidän elämismaailmaansa. 

Vahvistaakseen arkiosaamistaan ja kansalaistaitojaan sekä harjaantuakseen 
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kestävään elämäntapaan, oppilaiden tulisi saada käsitellä opiskeltavaa asiaa 

käytännössä. Monialaiset oppimiskokonaisuudet mahdollistavat erinomaisesti 

yhteistyön tekemisen ulkopuolisten toimijoiden kanssa sekä antavat opettajille 

mahdollisuuden ottaa huomioon oppilaiden harrastuneisuus ja koulun ulkopuo-

lella opitut taidot. (Halinen & Jääskeläinen 2015, 31–34.) Tavoitteellisesti urhei-

levan nuoren kannalta monialaiset oppimiskokonaisuudet sekä esimerkiksi erilai-

set esitelmät, antavat mahdollisuuden tuoda urheiluharrastuksen osaksi koulun-

käyntiä.  
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 
 
 
5.1 Tutkimusongelmat 
 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää yläkouluikäisten urheilijoiden kokemuksia 

tavoitteellisen urheilun ja opiskelun yhdistämisestä. Tutkimustehtävä tarkentuu 

neljään tutkimuskysymykseen. Ensimmäinen tutkimuskysymys käsittelee tavoit-

teellisten urheilijoiden kokemuksia arjesta. Toinen tutkimuskysymys selvittää 

nuorten kokemuksia heidän arkensa kuormittavuudesta. Kolmas tutkimuskysy-

mys käsittelee nuorten kokemuksia opetuksen kaikkiallisuuden toteutumisesta. 

Neljännessä tutkimuskysymyksessä käsitellään nuorten kokemuksia yksilöllisyy-

den huomioimisesta koulun opetuksessa ja käytännöissä.  

 

Tutkimuskysymykset 
 

1. Millaisena tavoitteellisesti urheilevien nuorten arki esiintyy heidän koke-

manaan? 

 

2. Kuinka kuormittavana tavoitteellisesti urheilevat nuoret kokevat arkensa 

hyvinvoinnin näkökulmasta? 

 

3. Miten oppimisen kaikkiallisuus toteutuu tavoitteellisesti urheilevien nuor-

ten kokemana? 

 
4. Miten yksilöllisyyden huomioiminen koulun opetuksessa ja käytännöissä 

toteutuu tavoitteellisesti urheilevien nuorten kokemana? 
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5.2 Fenomenologis-hermeneuttinen tutkimusote 

 
Tutkimukseni kuuluu laadullisen tutkimuksen piiriin ja se on empiiristä kokemuk-

sen tutkimusta. Laadullisella tutkimuksella tarkoitetaan suurta joukkoa erilaisia 

tutkimusmenetelmiä, joille kaikille on yhteistä tulkinnallisuus (Metsämuuronen 

2008, 9). Perttulan (2009, 133–135) mukaan kokemuksen empiirinen tutkimus on 

tutkijan kiinnostusta ulkopuoliseen maailmaan ja ihmisiin, todellisen elämän tilan-

teita, joissa kokemuksia tutkitaan sekä tutkimukseen osallistuneiden kokemuk-

sien ymmärtämistä sellaisenaan.  

 

Jouduin tekemään suurta pohdintaa sopivan tutkimusmenetelmän valinnassa. 

Tutustuessani eri metodeihin, tunteeni siitä, että fenomenologia sellaisenaan ei 

ole oikea valinta tutkimukselleni, vahvistui. Perttulan (2009, 139) mukaan feno-

menologinen tutkimusmenetelmä korostaa ihmisen välittömän kokemuksen ym-

märtämistä. Lisäksi tärkeä osa fenomenologiaa on fenomenologian perustajan, 

Husserlin (1999, 1) mukaan tutkijan tietoinen pyrkimys siirtää epäolennaisuudet 

syrjään eli reduktio. Itse koen, että tutkijan on hyvin vaikeaa päästä käsiksi toisen 

henkilön välittömään kokemukseen ja olla täysin tekemättä tulkintoja. Tämän 

vuoksi päädyin tutustumaan tarkemmin fenomenologis-hermeneuttiseen tutki-

musotteeseen. 

 

Fenomenologis-hermeneuttisen tutkimusotteen tutkimuskohteena on eletty koke-

mus (lived-experience). Eletty kokemus on aikasidonnainen ja sen saavuttami-

nen vaatii jälkeenpäin tapahtuvaa reflektiota. Eletty kokemus on vahvasti sidok-

sissa elämän kokonaisuuteen ja tämän vuoksi emme pysty jälkikäteen saavutta-

maan kokemusta sen koko syvyydessä. Fenomenologis-hermeneuttisen tutki-

muksen tavoitteena on tuoda esille sekä kokemuksia käsitteellistämällä ne että 

asioita, joita tottumuksen vuoksi pidetään itsestäänselvyyksinä. (Tuomi & Sara-

järvi 2009, 35.) Omassa tutkimuksessani käsitteellistän yläkouluikäisten urheili-

joiden kokemusten merkityksiä ja tulkitsen, nouseeko heidän puheestaan esille 

asioita, jotka ovat tottumuksen vuoksi jääneet huomaamattomaksi.  
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Fenomenologis-hermeneuttinen tutkimusote on osa hermeneuttista tutkimuspe-

rinnettä. Fenomenologis-hermeneuttisessa tutkimusotteessa ihminen on keski-

össä, niin tutkimuskohteena kuin tutkijana. Tämän vuoksi tutkijan on tärkeää poh-

tia omaa ihmiskäsitystään. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 34.) Tutkimukseni lähtökoh-

tana on ajatus siitä, että ihminen on tajunnallinen olento, joka tietoisesti suuntau-

tuu johonkin valitsemaansa kohteeseen. Kokemus on suhde, joka syntyy koke-

van subjektin eli tajunnallisen ihmisen ja hänen valitsemansa kohteen välille. Tätä 

suhdetta kutsutaan merkityssuhteeksi. (Perttula 2009, 116–117.) Fenomenologi-

sen tutkimuksen kohteena ovat nämä erityiset, kokemuksen saamat merkitykset. 

Kokemukset ovat osa ihmisen elämismaailmaa, joka rakentuu vuorovaikutuk-

sessa muiden ihmisten kanssa. Fenomenologis-hermeneuttisessa tutkimuk-

sessa tärkeitä käsitteitä ovat kokemus, merkitys ja yhteisöllisyys. (Tuomi & Sara-

järvi 2009, 34–35.) 

 

Tärkeä käsite hermeneuttisessa tutkimuksessa on hermeneuttinen kehä. Siljan-

derin (1988) mukaan hermeneuttisessa tutkimuksessa kyseisellä käsitteellä on 

kolme merkitystä. Näistä ensimmäinen liittyy tiedonmuodostamiseen. Tiedon-

muodostamisella ei ole mitään selkeää alkua vaan se lähtee liikkeelle esiymmär-

ryksestä. Tämä esiymmärrys tutkittavasta aiheesta muuttuu tulkinnan ja ymmär-

ryksen edetessä säilyttäen kuitenkin kosketuksen aikaisempaan. (Siljander 1988, 

115–116.) Oma esiymmärrykseni urheilun ja opiskelun yhdistämiseen on synty-

nyt pitkälti oman valmentajataustani kautta. Siljanderin mukaan toinen herme-

neuttisen kehän merkitys liittyy aiheen ymmärtämiseen osien ja kokonaisuuksien 

tulkinnan kautta. Osia ei voi ymmärtää ilman kokonaisuutta, mutta se miten tul-

kitsemme osia vaikuttaa myös kokonaisuuden tulkintaan. (Siljander 1988, 116–

117.)   

 

Siljanderin mukaan hermeneuttisen kehän kolmas merkitys liittyy tutkimuksen 

suunnitteluun esimerkiksi käsitteen määrittelyyn. Ennen tutkimusta ei voi määri-

tellä tarkkoja käsitteitä, sillä tulkinnan edetessä myös käsitteiden määritelmät voi-

vat muuttua. (Siljander 1988, 117–119.) Tämän vuoksi tutkimukseni sisällönana-
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lyysi on teoriaohjaavaa eikä teorialähtöistä. Hermeneuttis-fenomenologista tutki-

musmetodia on arvosteltu usein ristiriitaiseksi sen eroavien filosofisten lähtökoh-

tien vuoksi (Kakkori 2009, 273). Tämän vuoksi koinkin hyvin tärkeäksi tutustua 

metodiin hyvin, pystyäkseni käyttämään sitä pätevästi laadullisessa tutkimukses-

sani. Fenomenologis-hermeneuttisella tutkimusotteella on metodinen piirre, 

jonka mukaan yksittäinen voidaan liittää yleiseen (van Manen 1990, 35–36). Tut-

kimuksessani tarkoituksenani on pohtia, mitä yksittäisten haastateltavien koke-

musten perusteella voidaan päätellä tavoitteellisen urheilun ja opiskelun yhdistä-

misestä yleisemmällä tasolla. 

 
5.3 Haastattelu aineistonkeruumenetelmänä 
 
Kokemuksen empiirisessä tutkimuksessa on välttämätöntä, että tutkimushenkilöt 

kuvaavat jollain tavalla kokemuksiaan. Tutkija saa itse tehdä valinnan, millä ta-

voin hän aineistonsa kerää. (Perttula 2009, 140.) Valitsin aineistonkeruumenetel-

mäkseni teemahaastattelun, sillä koin, että sen avulla saan parhaiten monipuoli-

sesti esille nuorten käsityksiä aiheesta ja pääsen lähemmäs heidän kokemus-

maailmaansa. Lisäksi haastattelu antaa tutkijalle mahdollisuuden esittää lisäky-

symyksiä ja edetä kysymyksissä joustavasti haastattelun aikana (Tuomi & Sara-

järvi 2009, 73). Jyringin (1977, 11) mukaan tämä voi myös vähentää kysymyksiin 

vastaamattomuutta. 

 

Fenomenologiassa yleisesti tutkijan on tärkeää tiedostaa, että hänen ei ole tar-

koitus yrittää ymmärtää toisen kokemuksia ennakoidusti tai tehdä olettamuksia 

toisen kokemuksista. Tärkeintä on, että tutkija on kiinnostunut muiden kokemuk-

sista koskien valitsemaansa aihetta. (Perttula 2009, 136–137.) Etsin tutkimus-

henkilöikseni sellaisia henkilöitä, jotka tämänhetkisessä elämäntilanteessaan yh-

distävät opiskelua sekä tavoitteellista urheilua. Perttulan (2009, 136–137) mu-

kaan tutkijan täytyy löytää tutkimukseensa henkilöitä, joiden elämäntilannetta 

aihe koskee eli sellaisia henkilöitä, joilla on kokemusta tutkittavasta aiheesta. Tä-

män lisäksi tutkija voi tehdä myös muita tutkittavan elämäntilannetta koskevia ra-
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jauksia, jos tutkimuksen tavoite tai tutkimustehtävät näin vaativat. Tutkimukses-

sani rajasin tutkimushenkilöideni ikää, sillä tarkoituksenani on tutkia yläkou-

luikäisten urheilijoiden kokemuksia.  

 

Tutkimukseen osallistujat ovat tavoitteellisesti urheilevia, yläkouluikäisiä nuoria. 

Haastateltavia on viisi, ja he ovat kolmen eri lajin edustajia. Haastateltavista 

kolme edustaa joukkuelajeja ja kaksi yksilölajeja. Heistä kolme on tyttöjä ja kaksi 

poikia. Tutkimushenkilöt opiskelevat Rovaniemen alueen yläkouluissa luokilla 7–

9. Käytän haastattelemistani nuorista nimityksiä N1-N5. Haastateltavat nuoret va-

likoituvat mukaan tutkimukseen omien kontaktieni sekä eri lajien valmentajien 

kautta. Kaksi haastateltavista ovat valmennettaviani, yksi valikoitui mukaan 

omien kontaktieni kautta ja kaksi haastateltavaa sain mukaan tutkimukseen hei-

dän valmentajansa kautta.    

 

N1 on 7. luokalla oleva tyttö, jonka laji on varhaisen erikoistumisen yksilölaji. Hän 

on mukana yläkouluakatemian toiminnassa. Haastatteluhetkellä N1 oli ollut ylä-

asteella vasta noin puoli vuotta, joten hänen kokemuksensa aiheesta eivät olleet 

yläasteen osalta vielä kovin laajoja. N1:n mukaan koulu ei ole ikinä vaatinut hä-

neltä paljoa työtä. N2 on 9. luokalla oleva tyttö, jonka laji on varhaisen erikoistu-

misen yksilölaji. Hän ei ole mukana akatemiatoiminnassa, mutta on aikaisempina 

vuosina ollut. N2:n mukaan hän muistaa paljon asioita oppitunneilta ja tämän 

vuoksi esimerkiksi kokeisiin luku ei ole kovin haastavaa. N3 on 8. luokalla oleva 

poika, jonka laji on joukkuelaji. Hän on mukana akatemiatoiminnassa ja tykkää 

opiskella asioita rauhassa yksinään. N3 kertoi, että on viime aikoina alkanut lu-

kemaan kokeisiin, sillä on huomannut, että tietyissä aineissa, esimerkiksi mate-

matiikassa on alkanut tulla vaikeampia asioita.  

 

N4 on 9. luokalla oleva poika, jonka laji on joukkuelaji. Hän on mukana yläkoulu-

akatemiassa ja osaa kertomansa mukaan aikatauluttaa hyvin opiskelujaan. Hän 

kuitenkin epäilee, riittääkö hänen keskiarvonsa hänen haluamaansa toisen as-

teen opiskelupaikkaan. N5 on 8. luokalla oleva tyttö, jonka laji on joukkuelaji. Hän 

ei ole akatemiassa, sillä hän kokee, että sen vuoksi hän joutuisi olemaan liikaa 
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pois koulusta. N5:n mukaan hän menestyy erittäin hyvin koulussa eikä hänen 

tarvitse tehdä kovin paljoa töitä hyvien numeroiden eteen, sillä hän kuuntelee 

tunneilla ja tekee siellä suurimman osan työstä.  

 

Haastattelut toteutettiin puolistrukturoituina teemahaastatteluina, joiden kestot 

olivat N1 25min, N2 44min, N3 36min, N4 24min ja N5 39min. Teemahaastatte-

lussa tutkija on ennen haastattelua suunnitellut haastattelurungon, johon hän on 

määritellyt teemoja, joiden pohjalta haastattelu toteutetaan. Haastattelija ohjailee 

keskustelua pysymään teemojen sisällä, jotta haastattelu ei lähde rönsyilemään 

aiheen ulkopuolelle. (Hirsjärvi & Hurme 1988, 27; Wengraf 2001, 5.) Tutkimuk-

sessani näitä teemoja olivat lähtökohdat urheilun ja opiskelun yhdistämiselle, 

opiskelun ja urheilun yhdistämisen tukeminen ja käytännön järjestelyt. Valitsin 

haastattelun teemat ja apukysymykset oman kokemukseni sekä lukemani teorian 

perusteella. Haastattelurunko löytyy tutkimuksen lopusta liitteistä (liite 2).  

 

Keräsin aineiston tekemällä yksilöhaastattelun viidelle tavoitteellisesti urheile-

valle, yläkouluikäiselle nuorelle. Päädyin tekemään yksilöhaastatteluja, sillä ha-

lusin saada selville mahdollisimman laajasti eri käsityksiä aiheesta. Pelkonani oli, 

että ryhmähaastatteluissa nuoret alkaisivat liikaa myötäillä toisiaan ja toistaa 

muilta kuultuja vastauksia eikä heidän oma käsityksensä asiasta välttämättä tulisi 

esille. Myös Hirsjärven ja Hurmeen (2009, 63) mukaan tämä voi nousta ongel-

maksi ryhmähaastatteluissa, joissa valta-asetelmat ja ryhmädynamiikka ovat 

suuressa roolissa. 

 

Keräsin itse tutkijana aineiston ja toimin haastattelijana. Haastattelut nauhoitettiin 

haastateltavien luvalla ja litterointi tapahtui jälkikäteen. Litteroituna aineiston koko 

oli 70 A4 arkkia. Litteroinnissa käytin Arial- fonttia, fontin koko 12 ja riviväli 1,5. 

Sivun marginaalit olivat ylä- ja alareunassa 2,5 cm sekä vasemmalla ja oikealla 

2 cm. Hirsjärven ja Hurmeen (2009, 73–75) mukaan haastattelu on tärkeää jär-

jestää haastateltavalle tutussa ja turvallisessa paikassa, jotta haastattelijan olisi 

mahdollista luoda hyvä kontakti haastateltavaan. Tämän vuoksi pyrin toteutta-

maan haastattelut nuorille tutussa ympäristössä. Neljä haastatteluista järjestettiin 
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nuoren harjoituspaikalla ja yksi nuoren harjoituspaikan lähellä sijaitsevassa ti-

lassa. Jotta haastatteluun osallistuminen oli nuorelle mahdollisimman vaivatonta, 

haastattelut ajoitettiin niin, että ne toteutettiin joko ennen nuoren harjoituksia tai 

niiden jälkeen. Haastattelut toteutettiin joulukuussa 2016- maaliskuussa 2017.  

 

5.4 Teoriaohjaava sisällönanalyysi 
 
Tutkimuksessani käytän analyysimenetelmää, joka perustuu sisällönanalyysiin. 

Sisällönanalyysissä tarkastellaan tekstimuodossa olevia aineistoja (Tuomi & Sa-

rajärvi 2009, 103). Tämän vuoksi litteroin keräämäni teemahaastattelut kirjalli-

seen muotoon ennen analyysivaihetta. Ruusuvuoren, Nikanderin ja Hyvärisen 

(2010, 9–10) mukaan luokittelu, analysointi ja tulkinta ovat sisällönanalyysin vai-

heita. Vaiheesta toiseen siirrytään jouhevasti ja analyysin aikana voidaan myös 

palata takaisin jo käytyyn vaiheeseen. Analyysin eri vaiheet voivat myös tapahtua 

yhtäaikaisesti.  

 

Sisällönanalyysi voi olla joko teorialähtöistä, teoriaohjaavaa tai aineistolähtöistä. 

Fenomenologis-hermeneuttisessa tutkimuksessa on useimmiten käytetty aineis-

tolähtöistä sisällönanalyysia, mutta tässä tutkimuksessani päädyin käyttämään 

teoriaohjaavaa sisällönanalyysia. Teoriaohjaavassa sisällönanalyysissä tutkijalla 

on ennakkokäsityksiä aiheesta. Hän on tutkinut kirjallisuutta ja hakenut sieltä kä-

sitteistöä sekä pohjaa analyysiyksiköilleen, mutta ei kuitenkaan käytä mitään val-

mista mallia tai teoriaa. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 95–100.) Päädyin teoriaohjaa-

vaan analyysiin, sillä koin, että minun on mahdotonta tutkijana lähestyä aineistoa 

ilman ennakkokäsityksiä aiheesta. Oma ennakkokäsitykseni aiheesta on muo-

dostunut pitkälti oman kokemukseni kautta entisenä opiskelevana urheilijana 

sekä nykyisenä valmentajana ja opettajaopiskelijana. Lisäksi olen tutustunut ai-

hetta koskevaan kirjallisuuteen ja aiempiin tutkimuksiin. 

 

Sisällönanalyysissa tarkoituksena on muodostaa tutkittavasta ilmiöstä tiivistetty 

kuvaus ja tämän vuoksi aineistoa tarkastellaankin eritellen, eroja ja yhtäläisyyksiä 

etsien ja tiivistäen. Tässä apuna käytän teemoittelua, jossa aineistosta pyritään 
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hahmottamaan keskeisiä, toistuvia aihepiirejä. Tuomen ja Sarajärven (2009) mu-

kaan aineiston jäsentely on hyvä pohjata teemahaastattelussa käytettyihin tee-

moihin. Alkuperäinen suunnitelmani oli myös tehdä näin, mutta haastatteluja teh-

dessäni huomasin, että aineistoni mielenkiintoisimmat osat eivät täysin liittyneet 

haastattelun teemoihin. Analyysivaiheen teemani pohjautuvat kyllä haastattelu-

vaiheen teemoihin, mutta eivät täysin. Ennen analysoinnin aloittamista tulostin 

aineistoni paperiseen muotoon, sillä koin sen käsittelyn olevan mielekkäämpää 

kuin sähköisen version.  

 

Tutkimuksen edetessä tarkensin alkuperäisiä tutkimuskysymyksiäni teoreettisen 

viitekehykseni, haastattelukysymyksieni sekä haastattelujen aikana tehtyjen 

alustavien analyysien perusteella. Alla olevassa taulukossa 1 näkyy tutkimukseni 

teoreettisten käsitteiden, haastattelukysymysten ja tutkimuskysymysten välinen 

yhteys.  

 

Taulukko 1. Teorian, haastattelukysymysten ja tutkimuskysymysten yhteys 

Käsitteet Haastattelukysymykset Tutkimuskysymykset 

Kuormittavuus 

 

Arki 

 

Hyvinvointi 

13 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6 

 

10 

Millaisena tavoitteellisesti urheilevien 

nuorten arki esiintyy heidän kokemanaan? 

 

Kuinka kuormittavana tavoitteellisesti ur-

heilevat nuoret kokevat arkensa hyvinvoin-

nin näkökulmasta? 

Kaikkiallisuus 

 

Formaali ja infor-

maali oppiminen 

 

Moniammatilli-

nen yhteistyö 

7, 15 

 

7, 9, 15 

 

 

8, 11, 19, 20,21 

Miten oppimisen kaikkiallisuus toteutuu ta-

voitteellisesti urheilevien nuorten koke-

mana? 
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Yksilöllisyys 

 

Vahvuuslähtöi-

syys 

 

Mahdollisuus vai-

kuttaa 

10, 16, 17, 18 

 

7, 9 

 

 

20, 21 

Miten yksilöllisyyden huomioiminen koulun 

opetuksessa ja käytännöissä toteutuu ta-

voitteellisesti urheilevien nuorten koke-

mana? 

 

Aloitin tutkimusaineistoni analysoinnin lukemalla koko aineiston vielä kertaalleen 

läpi saadakseni siitä kokonaiskuvan. Seuraavilla kolmella lukukerralla aloin eri-

tellä aineistoani tutkimuskysymyksiini ja alustaviin teemoihini pohjautuvien ana-

lyysikysymysten perusteella (kts. liite 3). Kullakin lukukerralla etsin aineistostani 

vastauksia yhteen analyysikysymysteemaan liittyen. Yliviivasin aineistosta löyty-

vät ilmaisut eri värisillä tusseilla niin, että jokaisen analyysikysymysteeman vas-

tauksella oli oma värinsä. Tämän jälkeen lähdin lukemaan alleviivaamiani, ku-

hunkin analyysiteemaan liittyviä haastattelupätkiä. Tiivistin haastateltavien kom-

mentteja helpommin tarkasteltavaan muotoon ja kirjoitin niitä allekkain tekstinkä-

sittelyohjelmaan, jotta niiden vertaileminen olisi helpompaa (kts. taulukko 2).  

 

Taulukko 2. Näyte kommenttien tiivistämisestä 

Kuinka paljon harjoittelevat: 

Haas-
tatel-
tava 

Alkuperäisilmaukset Tiivistetyt ilmaukset 

N1 ”No silleen 12, koska yleensä mä teen 
kyllä jotain silleen myös lauantaisin” 
”Ai onks neki harjoituksia?” 
”18, jos laskettiin alkuverkat vasta. 
Paitsi torstaina mä en ehi eli 17.” 
”Mut lasketaansk pyöräily ja tämmö-
nen, ei varmaan?” 

12 tuntia ohjattua. Tarkemmin mietitty-
ään lisäsi laskuihin myös omatoimiset 
alku- ja loppuverkat ja sai 17 tuntia. Pohti, 
lasketaanko esimerkiksi pyöräily ja muu 
vapaa-ajan liikunta mukaan kokonaistunti-
määrään- päätyi, että ei varmaan. 
 

N2 ”Öö no kuus kertaa viikossa (lajia).” 
”Ai niinku pelkästään (lajia) vai niinkö 
kaikkea?” 
”No varmaan aika lailla kaikki.” 
”No jotain 9–10 tuntia. En oo ihan 
varma.” 
”11 ja sitten se maanantain oheinen. 
12 tuntia.” 

Laski ensin vain puhtaasti lajiharjoittelun. 
Harjoitustuntimäärää kysyttäessä alkoi 
pohtia, että harjoitteluun kuuluu oikeas-
taan kaikki. Oli hieman vaikeuksia laskea. 
Aluksi sanoi 9–10 tuntia. Epäröi kuitenkin 
ja vastasi, että 12 tuntia ohjattua, lisäksi 
omatoimista. Kokonaistuntimäärä n. 20h. 
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”No mä teen kotona tyyliin venytyksiä 
ja sitten niinkö jotain omia juttuja har-
joittelen itsenäisesti.” 
 

N3 ”Neljästi. Sitte pelit viikonloppuna.” 
”Kaks ja puol suunnilleen.” 
”Kyllä se kaikki on ohjattua. Sillon täl-
lön on jotaki omatoimistaki.” 
”Yleensä lihashuoltoa.” 
”Varmaan 18–20.” 

Neljästi viikossa harkat, kerralla n. 2,5 tun-
tia (ohjattua). Lisäksi omatoimista lihas-
huoltoa. Viikkotuntimääräksi laski 18–20h 
(laski harjoitteluksi myös pelit).  
 

 

Tehtyäni raakahavainnon eli löydettyäni alkuperäisilmauksista yhtäläisyyksiä, ko-

kosin ne yhdeksi, niitä kuvaavaksi teemaksi. Sisällönanalyysin pyrkimyksenä on 

muodostaa tiivistetty kuvaus, joka kytkee tutkimuksen tulokset laajempaan kon-

tekstiin ja aikaisemmin aiheesta tehtyihin tutkimuksiin (Tuomi & Sarajärvi 2009, 

103–104). Tähän vaiheeseen pääsy vaatii teemojen tulkitsemista. Pääteemoiksi 

muodostuivat arki nuorten kuvailemana, arjen kuormittavuus nuorten hyvinvoin-

nin näkökulmasta, nuorten kokemuksia oppimisen kaikkiallisuuden toteutumi-

sesta sekä urheilijoiden yksilöllisyyden huomioiminen koulun opetuksessa ja käy-

tännöissä. Pääteemaa selittävät alateemat muodostuivat aineistosta tekemieni 

havaintojen sekä tutkimukseni teorian pohjalta, esimerkiksi teeman arki nuorten 

kuvailemana alateemoja ovat aikataulutus ja priorisointi. Taulukossa 3 kuvataan 

alateemojen ja pääteemojen muodostumista raakahavainnoista. 

 

Taulukko 3. Näyte teemojen muodostamisesta 
Raakahavainto Ala-

teema 
Pää-
teema 

” (…) Mulla alkaa 8.15 koulu ja mää herään siinä kymmentä vaille seit-
temän. (…) Sit mä olin ehkä joskus kolmen aikaan kotona ja kerkesin 
hyvin tehä läksyt ja syyä ja näin. (…) puoltoista tuntia treeni ja siinä ka-
heksalta tulla takasin. (…) Sit mää meen ehkä kymmenen aikaan nuk-
kuun yleensä.” 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aikatau-
lutus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”Ennen reenejä mää oon lukenu kokeisiin (…) ja illalla vielä kertaa.” 

”Nytteki vaikka reenit alkaa vartin yli kuus ja koulu loppuu kolmelta, ni 
on siinä melekeen se kolme tuntia aikaa. Ja sitten mie teen silleen, 
että mie luen aika monena päivänä kokkeeseen (…).” 

”Seuratreenit oisko ehkä joku 10–12. Ja omatoimisia… No ei oikeen 
ehi tehä, mutta koulussa liikunta.” 

”Esim, että asiat pittää hoitaa niinku ajallaan, ettei kannata jättää 
kaikkea viime tinkaan, että jää sitten aikaa.” 

”Että millon mie teen läksyt ja milloin hoidan mikkäki asiat (…).” 
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”No aika kauan. (…) Mä lähen kotoo viittä vaille kaheksan (…) sit mä 
tuun yleensä joskus varttia vaille seittemän hallilta.” 

 
 
 
Arki 
nuorten 
kuvaile-
mana 

”No ei siinä oikeestaan oo. Mennään niitten harjoitusaikojen mukaan, 
että niitähän vissiin… Ne on aika tiukoilla. (…) Et ei siihen oikeen voi ite 
vaikuttaa, että monelta ne on reenit.” 

”En mää ainakaan yleensä oo ollu pois mistään harkoista. Että kyllä 
mä oon aina tullu, mutta sitten aina illalla lukenu.” 

Priori-
sointi 

”No joskus mä oon tehny silleen, että jos seuraavana päivänä ei oo 
sitä ainetta mistä tuli läksyä, niin sitten mää jätän sen vähän myöhem-
mäksi ja meen vaikka äitin kans kattoon jotain elokuvaa tai jotaki. ” 

”No se tuntuu semmoselta, että pitää vaan tehä. Että en mä oo ikinä 
aatellu, että ois niinkö liikaa harjotuksia tai silleen.” 

”Entistä enemmän koittanu lukea ja ettiä sitä vapaa-aikaa siihen mati-
kan lukemiseen ja kyllä mie reeneissä kuitenki oon käyny.” 

”No vapaa-ajalla luen sen mitä pystyy ja sitten käyn reeneissä.” 

”No sitte ei katota elokuvia tai…” 

”No kyllä mie oon tottunu tai se on jotenki niinkö aattelee, et kö ei oo 
vapaa-aikaa ni ei sitä oo. Kyllä mulla sitten viikonloppuna ko ei oo tur-
nausta, ni tietenki kyllä mie sitte käytän sen ajan.” 

”Mää kuuntelen tunnilla ja mää teen siellä sen suurimman osan.” 

”Ko se (laji) on kuitenki semmonen mitä mää rakastan, niin ei se 
niinku tavallaan haittaa.” 

 

Tulosten esittelyn yhteydessä esitän sitaatteja aineistostani antaakseni havain-

nollistavia esimerkkejä ilmauksista, joista olen luonut tulososioni teemat.  

 

Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran (1997, 169) mukaan laadulliselle tutkimuk-

selle on hyvin tyypillistä, että tutkimuskysymykset muotoutuvat tutkimuksen ai-

kana. Näin kävi myös tämän tutkimuksen tutkimuskysymyksilleni. Aloittaessani 

tutkimuksen tekemistä, minulle oli hyvin selkeää mitä aihetta haluan tutkia ja ke-

nen näkökulmasta. Tutkimusmetodien valinta tapahtui myös tutkimuksen alkuvai-

heessa. Tutkimuskysymykseni tarkentuivat lopulliseen muotoonsa vasta aineis-

ton analyysin ja tulosten puhtaaksi kirjoittamisen aikana.  

 
5.5 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 
 

Tässä luvussa olen nostanut esille tutkimuksessani oleellisesti esille nousseita 

asioita, jotka voivat vaikuttaa tutkimukseni luotettavuuteen ja eettisyyteen. Tuo-

men ja Sarajärven (2009, 125–141) mukaan laadullisen tutkimuksen luotettavuu-
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den arvioimiseen ei ole yhtä ainoaa ja oikeaa tapaa. Tässä tutkimuksessani tar-

kastelen luotettavuutta yleistettävyyden ja siirrettävyyden näkökulmista. Hirsjär-

ven, Remeksen ja Sajavaaran (2004, 71) mukaan laadullisen tutkimuksen yleis-

tettävyydellä tarkoitetaan sitä, että yksittäisten tapausten perusteella saadaan 

selville, mikä ilmiössä on merkittävää ja mikä voisi tämän perusteella toistua 

myös yleisemmin tarkasteltaessa aihetta. Yleistäminen vaatii riittävän perusteel-

lista yksittäisen tapauksen tutkimista. Tutkimuksessani pohdin tulosteni yleistet-

tävyyttä esitellessäni tutkimustuloksiani ja vertaillessani niitä aikaisempiin tutki-

muksiin. Eskolan ja Suorannan (1998, 66) mukaan siirrettävyydellä voidaan tar-

koittaa myös tutkimustulosten soveltumista johonkin toiseen toimintaympäris-

töön. Omassa tutkimuksessani voidaankin pohtia, miten tutkimustuloksia voisi 

soveltaa opiskelun ja jonkin muun tavoitteellisen harrastuksen, esimerkiksi mu-

siikin tai näyttelemisen yhdistämiseen.  

 

On tärkeää muistaa, että tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan aina kokonaisuu-

tena, johon vaikuttavat tehdyt valinnat ja niiden sisäinen johdonmukaisuus. Tut-

kimuksen luotettavuuden tarkastelu liittyy siihen, kuinka pätevää, yleisluontoista 

ja käyttökelpoista tietoa on saatu. Eettisyys on vahvasti sidoksissa tutkimuksen 

luotettavuuteen. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 125–141.) Tutkimukseni luotettavuutta 

ja eettisyyttä voi siis arvioida tässä luvussa avaamieni asioiden lisäksi, pohtimalla 

tutkimuksessani tekemiäni valintoja ja niiden johdonmukaisuutta.  

 

Tutkimukseni aihe on hyvin lähellä omia kiinnostuksen kohteitani sekä arkeani. 

Tämän vuoksi olikin hyvin tärkeää, että pohdin omia ennakkokäsityksiäni ennen 

tutkimuksen tekemistä ja tutustuin myös kirjallisuuteen ja aikaisempiin tutkimuk-

siin aiheesta. Oma ennakkokäsitykseni oli se, että nuoret kokevat opiskelun ja 

tavoitteellisen urheilun yhdistämisen hyvin eri tavoilla. Uskoin asiaan vaikuttavan 

useiden tekijöiden, esimerkiksi minkä lajin edustaja urheilija on, miten hän me-

nestyy koulussa, saako hän tukea yhdistämiseen ja missä koulussa hän opiske-

lee. 
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Oma suhteeni tutkittaviin henkilöihin nousi esille joidenkin tutkittavien kohdalla, 

sillä kaksi haastateltavista ovat omia valmennettaviani. Uskon, että asetelma 

asetti toisaalta haasteita, mutta toisaalta taas helpotti nuoria, sillä välillämme oli 

jo luottamussuhde. Haasteeksi olisi voinut nousta välillämme oleva valtasuhde, 

jossa minä valmentajana olen ”johtaja” ja auktoriteetti urheilijaan nähden. Koen, 

että näin ei kuitenkaan käynyt, sillä suhteeni valmennettaviini on hyvin avoin ja 

huomioonottava ja koen, että heidän oli helppo puhua minulle. En huomannut 

heillä olevan suurta miellyttämisen halua varsinkaan, kun aihe on lähempänä 

koulumaailmaa kuin urheilumaailmaa. Koin tärkeäksi kertoa myös kaikille muille-

kin haastateltavilleni asemastani valmentajana sekä tulevana opettajana. Mieles-

täni asemani saattoi auttaa luomaan välillemme luotettavuuden tunnetta ja urhei-

lijoiden oli helpompi puhua aiheesta jollekin, joka ymmärtää heidän tilannettaan. 

 

Tutkimushenkilöitä etsiessäni otin yhteyttä eri lajien valmentajiin ja pyysin heiltä 

apua löytääkseni haastateltavia. Kriteereiksi annoin nuorten iän ja määrittelin 

mitä tarkoitan tavoitteellisella harjoittelulla. Lisäksi kartoitin, että kaikki haastatel-

tavat eivät olisi samasta koulusta. Osa urheilijoista on valmentajien minulle eh-

dottamia ja osa on valikoitunut mukaan omien suhteideni kautta. Tämä voi osal-

taan vaikuttaa tutkimustuloksiin, sillä kyseessä ei ole satunnaisotanta vaan esi-

merkiksi valmentajat ovat voineet osaltaan tehdä valikointia. Pyrin kuitenkin huo-

mioimaan mahdollisimman hyvin tutkimukseni kannalta merkitykselliset ryhmät.  

 

Tuomi ja Sarajärvi (2009, 125–127) asettavat laadullisen tutkimuksen eettisyy-

delle kaksi kriteeriä: tutkimuksen sisäinen johdonmukaisuus, joka ilmenee tutki-

musraportissa käytetyistä perusteluista, esimerkiksi lähteistä sekä eettinen kes-

tävyys. Tutkimuksessani pyrin käyttämään mahdollisimman ajankohtaisia lähteitä 

ja noudattamaan yleisiä viittauskäytänteitä. Tutkimukseni eettisen kestävyyden 

toteutumista tarkastelen tutkimuseettisen neuvottelukunnan laatimien eettisten 

periaatteiden (2009) pohjalta, jotka jaetaan kolmeen osa-alueeseen. Osa-alueita 

ovat tutkittavan itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, vahingoittamisen vält-

täminen sekä yksityisyys ja tietosuoja.  
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Eettisten periaatteiden (2009) mukaan tutkimukseen osallistumisen tulee olla va-

paaehtoista. Suostumuksen osallistumisesta voi antaa joko suullisesti tai kirjalli-

sesti. Tutkimukseen osallistuvien tulee saada tutkimuksesta tarpeeksi tietoa voi-

dakseen päättää osallistumisestaan. Tätä tutkimusta tehdessäni toimitin mahdol-

lisille haastateltaville kirjeen, jossa kerroin tutkimuksestani ja sen tarkoituksista 

sekä omista taustoistani. Lisäksi kirjeessä oli mukana omat, sekä graduohjaajani 

yhteystiedot mahdollisia yhteydenottoja varten. Kirjeen yhteydessä oli mukana 

erillinen suostumuslomake, johon sekä nuori itse että hänen huoltajansa allekir-

joittivat suostumuksensa tutkimukseen osallistumisesta (kts. liite 1). Tutkimuseet-

tisten periaatteiden (2009) mukaan, tutkijan ei ole aina välttämätöntä pyytää 

suostumusta tutkimukseen osallistuvan alaikäisen huoltajilta. Syinä tähän voivat 

olla lapsen itsemääräämisoikeus, arvo- ja eturistiriidat alaikäisen ja huoltajan vä-

lillä sekä tutkimuksen riskittömyys. Koin, että omassa tutkimuksessani huoltajien 

suostumuksen pyytämisestä ei ole mitään haittaa vaan ennemminkin se osoittaa 

huoltajille, että tutkimukseni on luotettava ja pätevä. 

 

Tutkimukseni aihe ei ole arkaluontoinen, mutta tutkittavien yksityisyyden arvos-

taminen on silti tärkeää. Eettisten periaatteiden (2009) mukaan tutkittavaa tulee 

kohdella arvostavasti ja kunnioittavasti. Haastatteluja tehdessäni kerroin nuorille 

heidän olevan aiheen asiantuntijoita ja heidän kokemustensa olevan minulle erit-

täin tärkeitä. Eettisten periaatteiden (2009) mukaan tutkijan tulee välttää tutki-

mukseen osallistuvalle mahdollisesti aiheutuvia vahinkoja tai haittaa. Omassa 

tutkimuksessani vältän sosiaalisten haittojen syntymistä noudattamalla tietosuo-

jan ja yksityisyyden periaatteita. Tutkimuksessa ei esiinny nimiä enkä kerro ur-

heilijoiden lajitaustoja tarkemmin, jotta haastateltavat tai muut tutkimuksessa 

esiintyvät henkilöt eivät ole tunnistettavissa. Haittojen ehkäisemisen kannalta on 

myös tärkeää, että tutkimus suoritetaan tarkasti sekä tulokset esitellään asialli-

sesti perusteltuina ja eri näkökulmat huomioon ottaen (Tutkimuseettinen neuvot-

telukunta 2009). Tutkimuksessani perustelen tulkintojani haastateltavien alkupe-

räisillä ilmauksilla ja tuon esille kaikkien haastateltavieni näkökulman. 
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6 TAVOITTEELLISESTI URHEILEVIEN NUORTEN ARKI  
 
 
Haastattelemieni nuorten arki esiintyy heidän kertomanaan hyvin aikataulutet-

tuna. Päivät täyttyvät opiskelusta ja harjoittelusta eikä vapaa-aikaa juurikaan ole. 

Tutkimukseni osoittaa, että selviytyäkseen kaikesta työstä, nuoret tekevät arjes-

saan hyvin paljon priorisointia. Mielestäni on huolestuttavaa, että tavoitteellisesti 

urheilevilla nuorilla kokonaisliikuntamäärä on vaarassa jäädä heidän menestymi-

sensä kannalta liian alhaiseksi. Yleisimpiä syitä tähän ovat ajanpuute ja väsymys. 

Tavoitteellisesti urheilevien nuorten kuvailema arki on hyvin työntäyteistä. Vaa-

rana onkin, että suuren työmäärän vuoksi nuorten kokonaisrasitus voi nousta 

heille liian korkeaksi. Lisäksi rasitusta lisäävät ylimääräiset paineet ja stressi.  

 

6.1 Aikataulutus 
 

Haastateltavien nuorten arki rakentuu hyvin pitkälti harjoittelusta ja koulunkäyn-

nistä. Päivät ovat pitkiä, sillä koulu alkaa aamulla aikaisin ja kotona ollaan vasta 

illalla. Suurimmalla osalla nuorista herätys on aamulla noin kello 7. Koulupäivä 

loppuu yleisimmin kello 15 maissa eli nuorten kuvailema koulupäivä kestää kes-

kimääräisesti noin seitsemän tuntia, joka on Perusopetusasetuksen (1998/852 § 

3) mukaan koulupäivän pääsääntöinen enimmäiskesto. Koulusta päästyään osa 

nuorista menee suoraan harjoituksiin, kun taas osalla harjoitukset ovat vasta 

myöhemmin illalla.  

 

Haastattelemani nuoret kertoivat harjoittelevansa 4–6 kertaa viikossa. Kahdella 

urheilijalla ohjattuja harjoituksia on neljänä päivänä viikossa, yhdellä urheilijalla 

neljä-viisi kertaa viikossa ja kahdella urheilijalla kuutena päivänä viikossa, joista 

yhtenä päivänä heillä on harjoitukset sekä aamulla että iltapäivällä. Kuutena päi-

vänä viikossa harjoittelevien urheilijoiden laji on varhaisen erikoistumisen laji, 

joka osaltaan selittää näiden urheilijoiden korkeampaa harjoitusmäärää verrat-

tuna muihin tutkimukseen osallistuneisiin nuoriin. Urheilijoilla, joilla on viikossa 4–

5 harjoitukset, on lisäksi pelejä lähes joka viikonloppu. Kaikki nuoret osallistuvat 
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siis lähes päivittäin johonkin urheilutoimintaan ja vapaapäiviä heillä on 1–2 vii-

kossa. 

 

Kaikilla urheilijoilla ohjatut harjoitukset tehtiin ennalta määrättynä ajankohtana 

eikä urheilija itse pystynyt vaikuttamaan harjoitusten ajankohtaan. Kykyrin ja Pe-

täjärven (2008) sekä Mannisen (2014) tutkimukset osoittivat, että varsinkin jouk-

kuelajien harrastajat joutuvat sovittamaan aikataulunsa joukkueen yhteisiin har-

joitusaikatauluihin. Tulosteni perusteella myös yksilöurheilijoiden harjoitusajat 

ovat pitkälti ennalta määrättyjä. Tämä johtuu siitä, että Suomessa usein myös 

yksilöurheilijat harjoittelevat ryhmävalmennuksessa. Valmentajajohtoiset harjoi-

tukset ovat yleensä tiettynä ennalta määrättynä ajankohtana ja harjoitukseen 

osallistuu useita urheilijoita yhtä aikaa.  

 

Kysyessäni nuorilta heidän harjoittelunsa kokonaisviikkotuntimäärästä, sain hie-

man epäröiviä vastauksia.  

 

Ai niinku oheiset ja..? No silleen 12 koska… (N1.) 

 

No jotain yheksän- kymmenen tuntia. En oo ihan varma. (N2.) 

 

Sää voit nyt laskea, mä sanelen (N5). 

 

Asia oli selkeästi sellainen, mitä nuoret eivät olleet miettineet aikaisemmin kovin 

tarkasti. Tämä oli hieman yllättävää, sillä ajattelin, että nuorille on hyvinkin selvää 

minkä verran he harjoittelevat. Kaikki haastatelluista nuorista laskivat ensiksi har-

joitteluksi vain puhtaasti ohjatut harjoitukset. Suurin osa joutui miettimään ja las-

kemaan tarkkaan, minkä verran harjoituksia heillä tulee viikossa. Nuoret kertoi-

vat, että ohjattua harjoittelua heillä on 10–12 tuntia viikossa. Tämä vastaa hyvin 

tutkimuksessani käyttämääni tavoitteellisen urheilijan määritelmää. Määritelmäni 

mukaan tavoitteellinen urheilija on KIHU:n laatiman Urheilijan polun valintavai-

heessa, jossa ohjattua harjoittelua tulisi olla viikossa 10 tuntia (KIHU 2014, 10). 
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Ne urheilijat, jotka eivät oman kertomansa mukaan tehneet ollenkaan omatoi-

mista harjoittelua tai tekivät sitä hyvin vähän, osasivat kertoa helpommin montako 

tuntia viikossa he harjoittelevat. Urheilijat, jotka tekivät ohjattujen harjoitusten li-

säksi myös omatoimista harjoittelua, joutuivat miettimään tarkemmin viikon har-

joittelumäärää. Tämä kertoo mielestäni siitä, että osalle urheilijoista harjoittelusta 

on jo muodostunut elämäntapa ja urheilu kuuluu olennaisena osana arkeen myös 

harjoitusten ulkopuolella. Tämän vuoksi voi olla yhtäkkiä haastavaa laskea vii-

koittaisia harjoitusmääriä, kun harjoittelua tapahtuu muulloinkin kuin ennalta 

määrättynä ajankohtana. 

 

Nuoret hoitavat kotitehtävät ja kokeisiin lukemisen silloin kun heillä on aikaa. Tut-

kimukseeni osallistuneet nuoret ovat oppineet aikatauluttamaan arkeaan niin, 

että he saavat hoidettua koulun ansiokkaasti myös urheilun ohella. Eräs nuorista 

kertoikin, että ilman urheiluharrastusta hän ei ehkä osaisi rytmittää arkeaan niin 

hyvin vaan koulutehtävät saattaisivat jäädä venymään.  

 

Ja sit ku on mulla ainaki se niinku koulujuttujen kanssa, et ko on tullu ne 

rutiinit, että tekee aina niinkö samalla lailla kaikki (…). Esim läksyt tekkee 

aina ko tullee koulusta, ko se on tyyliin ainoa aika millon sen ehtii tehä, niin 

sillon ne tulee tehtyä. Jos mulla ois se koko päivä niin sitte se saattais 

venyä sinne kuuteen ja tekkee sitte. (N5.) 

 

Samankaltaisia tuloksia sai myös Manninen (2014), jonka tutkimus osoitti, että 

urheilijat, joilla oli aktiivinen asenne, onnistuivat paremmin urheilun ja opiskelun 

sujuvassa yhdistämisessä. Mannisen mukaan suunnittelu ja omatoimisuus olivat 

avainasemassa yhdistämisen sujuvuudessa. Mannisen (2014) tutkimuksen mu-

kaan yläkoululaiset kokivat suurimpia vaikeuksia urheilun ja opiskelun aikataulut-

tamisessa sekä yleensäkin ajankäytössä. Tämä johtui opiskelun koulumaisuu-

desta ja joustamattomuudesta, jotka aiheuttivat stressiä ja väsyttivät. Myös 

omassa tutkimuksessani osa nuorista koki, että opiskelun joustamattomuus ai-

heutti ylimääräistä stressiä. Yläkouluissa tulisikin löytää keinoja joustaa opetuk-
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sesta. Mallia voitaisiin ottaa esimerkiksi toisen asteen koulutuksista, joissa opis-

kelijoilla on jo enemmän mahdollisuuksia edetä omaan tahtiinsa ja käyttää hyö-

dyksi osaamistaan.  

 

6.2 Priorisointi 
 

Kun tekemistä on paljon ja kaikesta halutaan selviytyä hyvin, täytyy asioita prio-

risoida eli laittaa tärkeysjärjestykseen. Haastattelemani nuoret tiedostavat teke-

vänsä valintoja arjessaan. Jo pelkästään se, että harrastaa urheilua, on valinta, 

joka määrittää arkea ja elämää. Urheilun vuoksi täytyy tehdä joustoja, mutta näitä 

joustoja ollaan valmiita tekemään, sillä urheilu on niin tärkeä osa nuorten elämää. 

 

No se tuntuu semmoselta niinkö, että pitää vaan tehä. Että en mä oo ikinä 

ajatellu, että niinkö ois liikaa harjotuksia tai silleen. (N2.) 

 

Mut siis kyllä välillä tullee semmonen, että ois kivempi, että on enemmän 

vapaa-aikaa, mutta ko (laji) nyt vaan vie niin paljon minun elämästä, ni ei 

sille oikeen voi mittään. Ko se on kuitenki semmonen mitä mää rakastan, 

ni ei se niinku tavallaan haittaa. (N5.) 

 

Lähes kaikki haastatelluista kertoivat urheilun menevän koulun edelle eikä har-

joituksista jäädä pois läksyjen tai kokeeseen luvun takia. Vain yksi nuorista kertoi, 

että heillä on perheessä sovittu koulun olevan tärkein asia. 

 

Mä en oo ikinä kokenu siihen tarvetta, et tarvis olla harkoista pois, koska 

harkat on aina mulle se tärkein juttu (N1). 

 

En mää ainakaan yleensä oo ollu pois mistään harkoista. Että kyllä mä 

oon aina silleen niinku aina tullu, mutta sitten aina illalla lukenu. (N2.) 

 

Entistä enemmän koittanu lukea ja ettiä sitä vapaa-aikaa siihen lukemi-

seen ja kyllä mie reeneissä kuitenki oon käyny (N3). 
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No vapaa-ajalla luen sen verran mitä pystyy ja sitten käyn reeneissä (N4). 

 

Ja ainaki mulla on se, että mä piän niinku koulun ykkösenä ja urheilu tulee 

kakkosena (N5). 

 

Haastattelemani nuoret priorisoivat asioita myös koulussa. He kertoivat pärjää-

vänsä opinnoissa isosta harjoitusmäärästä huolimatta, sillä he keskittyvät kou-

lussa opiskeluun eivätkä käytä aikaa tunnilla esimerkiksi kaverien kanssa jutte-

luun. Suurin osa nuorista kertoi tekevänsä isoimman työn kuuntelemalla oppitun-

neilla ja kotona tehtäväksi jää pääasiassa vain asioiden kertaaminen.  

 

(…) mun kohalla se on silleen se kokeisiin luku ei oo kovin haastavaa, 

koska mä muistan sieltä tunneilta aika paljon asioita, ni ei mun tarvi ko 

kertailla (…). (N2.) 

 

Mää kuuntelen tunnilla ja mää teen siellä sen suurimman osan ja sitte 

mulla jää kotona et mää kertaan ne asiat ja sitte mie ossaan ne (N5). 

 

Urheilun ja opiskelun ollessa hyvin aikaa vievää, ei tavoitteellisesti urheilevilla 

nuorilla jää kovin paljoa vapaa-aikaa eivätkä he ehdi esimerkiksi tavata kavereita 

kovin usein. Haastatellut nuoret kertoivat lukevansa kokeisiin ja tekevänsä läk-

syjä vapaa-ajalla. Tätä ei mielestäni voi kuitenkaan laskea todelliseksi vapaa-

ajaksi, sillä koulutehtävien teko on omalla ajalla tapahtuvaa opiskelua, joka on 

nuorten työtä. Todellista vapaa-aikaa jää siis koulun, harjoitusten ja omatoimisen 

opiskelun jälkeen todella vähän. Haastatellut kertoivat viettävänsä suurimman 

osan vapaa-ajastaan kotona joko pelaten, katsoen televisiota tai rentoutuen. 

Useampi nuori oli sen verran väsynyt, että käytti vapaa-aikaansa joko päiväunien 

nukkumiseen tai muuhun rentoutumiseen jaksaakseen harjoitella. 

 

Oon vaan kotona ja ootan, että treenit alkaa. (…) joskus pellaan pleikkaria 

ja joskus katon, makkaan vaan ja katon jotaki. (N4.) 
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Otan ehkä päiväunet. Katon jottain elokuvvaa. (N3.) 

 

Myös Jyväskylän yliopiston Terveyden edistämisen tutkimuskeskuksen ja Nuo-

ren Suomen (2014) toteuttama tutkimus osoitti, että suurin osa urheilevista nuo-

rista vietti suurimman osan vapaa-ajastaan kotona (Kokko, Villberg & Kannas 

2014.) Arjen ollessa kuormittavaa, täytyy nuorten tehdä valintoja jaksaakseen 

harjoitella ja opiskella kunnolla. Kavereiden lähtiessä kaupungille tai jonkun luo 

viettämään aikaa, tavoitteellisesti urheileva nuori joutuu usein kieltäytymään kut-

susta harjoitusten, koulutehtävien tai levon vuoksi. Haastattelemani nuoret ker-

toivat, että heitä harmittaa välillä vapaa-ajan vähyys, mutta he ovat tottuneet sii-

hen. Osalla nuorista kaverit ovat samassa joukkueessa tai harjoitusryhmässä, 

joten heitä näkee harjoituksissa. Osa nuorista kertoi näkevänsä kavereita silloin, 

kun on vapaa-aikaa, esimerkiksi viikonloppuisin, jos heillä ei ole pelejä/kisoja.  

 

No kyllä mie oon tottunu tai se on jotenki niinkö aattelee et ku ei oo vapaa-

aikaa, ni ei sitä oo. (…) mut siis kyllä välillä tullee semmonen, että ois ki-

vempi että on enemmän vapaa-aikaa (…). (N5.) 

 

No niin ne (kaverit) on täällä (harrastuksessa). (…) No joukkueelaisten 

kanssa, jos ei oo niinkö peliä viikonloppuna, ni sitte niitten kanssa. (N4.) 

 

(…) mutta nyt sitten aika harvoin pääsee, mutta kaverit ymmärtää sen. Et 

se on ihan hyvä silleen. Että joskus yleensä viikonloppusin pääsee kave-

reitten kanssa olemaan ja näen siinä tilanteessa ainakin silleen. (N2.) 

 

Koulu- ja harrastusyhteisöiden merkitys kasvaakin suureksi nuoren sosiaalisen 

elämän kannalta. Olisi tärkeää, että nuorella olisi hyvä ja turvallinen olo päivittäi-

sissä yhteisöissään ja hänellä olisi ystäviä kenen kanssa jutella ja viettää aikaa. 

Aikaisempien tutkimusten (Kiuru ym. 2008; Salmela-Aro ym. 2008) mukaan so-

siaalisella ympäristöllä on suuri merkitys hyvinvointia lisäävänä tekijänä. Läheis-

ten ihmisten, kuten ystävien tuki ja kannustus suojaavat uupumiselta. 
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7 NUORTEN KOKEMUKSIA ARJEN KUORMITTAVUUDESTA 
 
 
7.1 Kokonaisliikuntamäärä 
 
Haastattelemieni nuorten viikoittaisen kokonaisliikuntamäärän keskiarvo oli 15,5 

tuntia. Kolmella urheilijalla viikon kokonaisliikuntamäärä nousi lähelle KIHU:n 

(2014) määrittelemää 20 tunnin kokonaisliikuntamäärää. Tähän päästiin suurim-

maksi sen vuoksi, että kyseiset urheilijat tekivät ohjatun harjoittelun lisäksi myös 

omatoimista harjoittelua. Jyväskylän yliopiston Terveyden edistämisen tutkimus-

keskuksen ja Nuoren Suomen teettämään tutkimukseen osallistuneiden nuorten 

viikon kokonaisliikuntamäärä oli 14,5 tuntia (Kokko, Villberg & Kannas 2014). Tu-

lokset ovat melko lähellä tämän tutkimukseni tuloksia, mutta tulokseen voi vaikut-

taa hieman eri käsitteiden käyttö. Tutkimuksessani kysyin nuorilta kuinka paljon 

he harjoittelevat viikossa enkä kuinka paljon he liikkuvat viikossa. Tarkensin 

asiaa kysymällä myös omatoimisesta harjoittelusta sekä koulu- ja harjoitusmat-

kojen kulkemisesta. Neljä viidestä haastateltavasta kertoi kulkevansa koulu- /har-

joitusmatkoja joko pyörällä tai kävellen. He eivät kuitenkaan laskeneet esimer-

kiksi tätä liikuntaa mukaan viikon kokonaisliikuntamääräänsä. Todellisuudessa 

nuorten kokonaisliikuntamäärä voi siis olla heidän kertomaansa suurempi.  

 

Kokon, Hiilloskorven ja Ojalan (2014) mukaan myös urheilevilla nuorilla on yleis-

tyvänä haasteena liian vähäinen kokonaisliikuntamäärä. Myös minä jäin pohti-

maan asiaa analysoidessani tutkimukseni haastatteluja. Useampi nuori mainitsi, 

että ei ohjattujen harjoitusten lisäksi ehdi tehdä omatoimista harjoittelua. Nuoret 

kertoivat myös kulkevansa koulu-/harjoitusmatkoja autolla ajanpuutteen ja väsy-

myksen vuoksi. 

 

Kesällä aina välillä pyöräilen, mutta ei näin talvella kyllä ehi eikä jaksa 

(N3). 
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No autolla tai pyörällä. Nyt oon aika paljon menny pyörällä ko vanhemmat 

on töissä. Mut sit yleensä (vanhemmat) tullee hakemaan et ottaa koukun 

mukkaan. (N5.) 

  

Nuori Suomi, Suomen Olympiakomitea ja Suomen Valmentajat toteuttivat selvi-

tyksen, jonka avulla selvitettiin 14 eri urheilulajin harjoittelun ja liikunnan koko-

naismääriä. Selvitys toteutettiin vuosina 2007–2008 keräämällä harjoituspäivä-

kirjoja eri lajien harrastajilta. Selvitykseen osallistujat olivat 8–18 vuotiaita. Selvi-

tyksen tulokset eriteltiin vastaajien sukupuolen ja iän perusteella. Selvitys osoitti, 

että sekä tyttöjen että poikien kokonaisliikuntamäärän keskiarvo pienenee ikä-

luokittain. Mitä vanhemmaksi urheilija kasvaa, sitä enemmän hänellä on yleensä 

ohjattuja harjoituksia. Tämä ei kuitenkaan takaa sitä, että kokonaisliikunnan 

määrä kasvaisi. Selvityksen mukaan näyttäisi siltä, että 12–15 vuotiaat nuoret, 

jotka panostavat oman päälajinsa harjoitteluun vähentävät varsinkin muuta kuin 

omaan päälajiin liittyvää harjoittelua. (Nuori Suomi, Suomen Olympiakomitea & 

Suomen Valmentajat 2013.) Ohjattujen harjoitusten tulisi täyttää noin puolet nuor-

ten viikoittaisesta liikuntamäärästä ja toinen puoli tulisi täyttyä omaehtoisesta lii-

kunnasta. Hyötyliikunnan sekä koulupäivien aikana tapahtuvan liikunnan rooli 

nousee siis merkittäväksi myös urheilevien nuorten kohdalla.  

 

Nuoren Suomen, Suomen Olympiakomitean ja Suomen Valmentajien (2013) sel-

vityksessä korostetaan, että yksilökohtaiset erot urheilijoiden välillä ovat erittäin 

suuria. Joidenkin urheilijoiden kohdalla huipulle tähtäävän harjoittelumäärät täyt-

tyivät reilusti, kun taas joidenkin kohdalla liikuntamäärät jäivät hyvinkin alhaisiksi. 

Samaa oli havaittavissa pienessä mittakaavassa myös tässä tutkimuksessani. 

Kaikkien tutkimukseeni osallistuneiden nuorten harjoitusmäärät olivat ohjatun 

harjoittelun osalta suositusten rajoissa. Omaehtoisen liikunnan osalta vaihtele-

vuus oli suurempaa ja osalla urheilijoista kokonaisliikuntamäärä jäikin tämän 

vuoksi liian alhaiseksi. Urheilijat, jotka eivät tehneet omatoimisia harjoituksia, ker-

toivat syyksi ajanpuutteen.  
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Kuten terveysliikkujien, myös tavoitteellisten urheilijoiden tulee tehdä arjessaan 

valintoja. Lisäämällä koulu- ja harjoitusmatkaliikuntaa saadaan helposti lisää tun-

teja kokonaisliikuntamäärään. Myös alku- ja loppuverryttelyjen merkitys on koko-

naisliikuntamäärän kannalta merkittävä. N1 ja N2 kertoivat tekevänsä päivittäin 

omatoimisen alkuverryttelyn ennen ohjattua harjoitusta.  

 

No semmonen puoli tuntia reilu tulee joka päivä, melkeen (N2). 

 

N3, N4 ja N5 kertoivat alku- ja loppuverryttelyjen kuuluvan ohjattuihin harjoituk-

siin. Kaikilla muilla urheilijoilla, paitsi N5:llä, ohjattujen harjoitusten kesto oli noin 

2,5 tuntia kerrallaan. N5:n harjoitukset kestivät kerralla 1,5–2 tuntia. Niillä urheili-

joilla, joilla alku- ja loppuverryttelyt eivät kuuluneet ohjattuihin harjoituksiin vaan 

tulivat vielä niiden lisäksi, harjoituksen kesto piteni noin 30 minuutilla eli harjoi-

tuksen kokonaispituus oli pidempi kuin niillä, joilla myös alku- ja loppuverryttelyt 

olivat ohjattuja. Tämä kertoo mielestäni hyvin siitä, että useimmat urheilevat nuo-

ret tekevät kuuliaisesti sen mitä heidät on ohjeistettu tekemään ja ajattelevat, että 

muuta ei tarvitse tehdä. 

 

Oman kokemukseni perusteella uskon, että osasyynä omatoimisen liikunnan 

puutteeseen voi olla tietämättömyys omatoimisen harjoittelun merkityksestä. 

Myös tietynlainen negatiivinen asenne lisääntyvää harjoitusmäärää kohtaan voi 

olla osasyynä kokonaisliikunnan vähyydelle. Osa nuorista voi kokea omaehtoisen 

liikunnan rasittavana ja aikaa vievänä. Ajatellaan, että harjoituksissa tuleva lii-

kunta on aivan riittävästi ja harjoituksissa tehdään kaikki tarvittava huipulle pää-

semiseen. Tällaisissa tapauksissa urheilija ei ole mielestäni täysin omaksunut ur-

heilullista elämäntapaa ja hän tarvitsee ohjausta vastuun ottamisessa ja omasta 

harjoittelusta huolehtimisessa. Ohjeistamalla monipuolisuuteen ja riittävään lii-

kuntamäärään, nuoret voisivat huolehtia itse paremmin kokonaisliikuntamäärän 

täyttymisestä tekemällä valintoja arjessaan. Koulupäivien aikaiseen liikuntaan tu-

lisi kiinnittää huomiota sillä lisätystä liikunnasta on hyötyä jokaiselle. Tämä on 

linjattu myös POPS:aan (2014, 27). 
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7.2 Kokonaisrasitus 

 

Haastateltavien kuvailema arki esiintyy kuormittavana ja aiheuttaa minulle tutki-

jana huolta heidän jaksamisestaan. Vaarana on, että nuorten kokonaisrasitus 

nousee liian suureksi, sillä heidän arkensa on täynnä työtä niin opiskelun kuin 

urheilun puolesta. Tämän lisäksi rasitusta lisäävät ylimääräinen stressi ja paineet. 

Usea haastatelluista nuorista kertoi olevansa ajoittain väsynyt harjoittelusta ja 

opiskelusta. Lisäksi varsinkin vanhemmat oppilaat kokivat stressiä koulunkäyn-

nistä. Syynä tähän olivat halu menestyä koulussa ja saada hyviä numeroita, opis-

keltavien aineiden vaikeutuminen sekä jatko-opinto- ja urasuunnitelmat.  

 

Ko vähän vaikiampaa asiaa, ni huomaa, että pittää vähän lukea (N3). 

 

(…) mulla ainaki nykyään on alkanu aika monesti stressaamaan esim 

koulu. Että ko nyt on tullu pari huonompaa numeroa, ni sitte on alkanu 

niinkö stressaan, että pittää tehä jotaki sen etteen. (N5.) 

 

N1 kertoi koulun olevan vielä yhtä helppoa kuin alakoulussa. Haastatteluajankoh-

tana hänellä oli vasta puolen vuoden kokemus yläkoulussa opiskelusta. Nuorten 

stressi opiskelusta lisääntyykin korkeammille vuosiluokille siirryttäessä. Samalla 

myös harjoitusmäärät ja tavoitteet urheilussa menestymiseen kasvavat. Myös 

Metsä-Tokilan (2001) ja Mannisen (2014) tutkimukset osoittivat, että ongelmat 

urheilun ja opiskelun yhdistämisessä lisääntyvät nuoren siirtyessä korkeammalle 

asteelle opiskelussa ja urheilussa.  

 

Haastatellut nuoret kertoivat urheilevansa tavoitteellisesti omasta tahdostaan. 

Silti paineita voivat luoda nuoren omat sekä muiden odotukset menestymisestä. 

Tavoitteellisesti urheilevat nuoret ovat kunnianhimoisia ja tietävät mitä haluavat. 

He kokevatkin paineita menestyä hyvin sekä koulussa että urheilussa. Tämä 

asettaa nuoret usein haastavaan tilanteeseen, sillä urheilun ja koulun puolelta 

tulevat odotukset voivat olla ristiriidassa keskenään. Lisäksi myös vanhemmilla 

on omat toiveensa ja odotuksensa nuoren varalle.  
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Ja sit äiti aina sanoo, et se odottaa, että me saadaan ysi tai kymppi ko-

keesta, koska me ollaan niin hyviä. Meillä on edellytyksiä. (N1.) 

 

Eihän ne voi sanoa, että pakko tulla reeneihin, mutta kyllähän ne (valmen-

tajat) haluais, että me oltais siellä aina (N3). 

 

(…) ainaki mulla on se, että mä piän niinku koulun ykkösenä ja (laji) tulee 

kakkosena. Vaikka se kyllä joukkueen säännöissä on, että laji tullee ensin 

ja koulu tullee vasta sen jälkeen (…). (N5.) 

 

Haastattelemani nuoret tekevät ahkerasti töitä saavuttaakseen tavoitteensa. 

Tämä voi aiheuttaa ajoittain väsymystä, joka voi pitkittyneenä johtaa suurempiin 

ongelmiin. Vaarana voi olla kokonaisrasituksen nouseminen liian suureksi ja sen 

myötä jopa koulu-uupumus tai ylirasitustila. Aikaisemmat koulu-uupumuksesta 

tehdyt tutkimukset osoittavat, että varsinkin tytöt uupuvat menestyksen tavoitte-

lusta sekä koulutyön määrästä (Bask & Salmela-Aro 2012; Kiuru, Aunola, Nurmi, 

Leskinen & Salmela-Aro 2008; Salmela-Aro, Kiuru, Pietikäinen & Jokela 2008; 

Salmela-Aro, Tynkkynen & Vuori 2011; Tuominen-Soini, Salmela-Aro & Niemi-

virta 2008; Upadyaya & Salmela-Aro 2013). Samansuuntaisia tuloksia oli havait-

tavissa myös tässä tutkimuksessani. Tytöt kokivat koulunkäynnin hieman stres-

saavammaksi kuin pojat. Mitä ylemmällä luokalla nuoret olivat, sitä enemmän he 

myös kokivat stressiä.  

 

(…) mulla ainaki nykyään on alkanu aika monesti stressaamaan esim 

koulu. Että ko nyt on tullu pari huonompaa numeroa, ni sitte on alkanu 

stressaan, että pitää tehä jotaki sen etteen. (N5.) 

 

Nuoret joutuvat myös miettimään tulevaisuuden suunnitelmiaan. Kaikki haasta-

telluista nuorista haluaisivat tehdä urheilusta itselleen ammatin. He kuitenkin tie-

dostavat ammattilaisurheilun luomat haasteet ja ymmärtävät, että kaikkien 

unelma ei välttämättä toteudu. Tämän vuoksi kaikki nuorista olivatkin sitä mieltä, 
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että urheilu-uran rinnalle olisi hyvä opiskella lisäksi jokin muu ammatti tai käydä 

vähintään lukiotutkinto. Varsinkin ylemmillä luokilla opiskelevat haastatellut ovat 

pohtineet jatko-opintojaan. Kaikki heistä haluaisivat jatkaa yläasteen jälkeen 

opintoja urheilulukiossa. Tämä asettaa paineita menestyä opiskeluissa jo yläkou-

lun puolella, sillä kilpailu urheilulukiopaikoista on kovaa. Useampi nuorista oli 

myös pohtinut muuttoa vieraalle paikkakunnalle saadakseen paremmat mahdol-

lisuudet menestyä lajissa.  

 

Ykkösenä urheilulukio. Jos sinne ei pääse, niin no Oukku on kakkosena, 

mutta mie vaan laitoin sinne, mutta ei mulla varmaan keskiarvo riitä sinne. 

(N4.) 

 

Mie oon nyt oikeastaan miettiny jo jonku aikaa, että mitä tässä tekis. (…) 

Sitä oon miettiny, että pitäiskö muuttaa Ouluun ja siellä ois kilpailua enem-

män pelipaikoista ja ois nopiampaa peliä. (N3.) 

 

(…) en mää ehkä missään liigatasolla pystyis pellaan, jos mää oisin las-

tenlääkäri. (…), mutta oishan se kiva ihan jossain menestyvässä pelata. 

(N5.) 

 

Kysyttäessä haastateltavilta kuinka haastavaa opiskelun ja tavoitteellisen urhei-

lun yhdistäminen on, he kertoivat sen olevan helppoa, joka on ristiriidassa nuor-

ten muiden ilmaisujen kanssa. Yhtenä syynä tähän voi olla se, että haastatellut 

nuoret kokevat vaikeaksi myöntää olevansa kuormittuneita. Avun pyytäminen voi 

olla vaikeaa, kun kyseessä on tilanne, johon nuoret ovat itse tietoisesti päätyneet. 

Ajatellaan, että tilanteesta tulee selvitä itse, sillä päätös urheilemisesta on ollut 

oma päätös.  

 

No jotenki tullee semmonen olo, että aattelee vaan itteään. (…) mää en 

hirveen helposti niinku esim ossaa pyytää apua niinkö jossain mää en-

nemmin mää koitan sen tehä yksin niin parhaalla tavalla ko ossaan. (N5.) 
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No se tuntuu semmoselta niinkö, että… pitää vaan tehä (N2). 

 

Välillä mä oon maininnu isille, et nyt on kyllä aika paljon läksyä. Sit se on 

vaan silleen, et sitten teet ne. (N1.) 

 

Toisaalta urheilusta nähtiin myös olevan hyötyä koulunkäyntiin. Suurin osa haas-

tatelluista nuorista kertoi urheilun auttavan opiskelussa, sillä se auttoi keskitty-

mään ja sen avulla sai välillä myös ajatukset pois opiskelusta. Oikein rytmitettynä 

urheilu ja opiskelu voivatkin toimia toisiaan tukevina asioina. Tässä apuna voi 

toimia nuorelle tehtävä henkilökohtainen opintosuunnitelma, jossa on huomioitu 

sekä opiskelu että urheilu (Manninen 2014; POPS 2014, 63).  
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8 NUORTEN KOKEMUKSIA OPPIMISEN KAIKKIALLISUUDEN 
TOTEUTUMISESTA 
 
 
Tutkimukseni osoittaa, että oppimisen kaikkiallisuuden periaate ei toteudu tavoit-

teellisesti urheilevien nuorten kohdalla. Tavoitteellisesti urheilevan nuoren koulun 

ja urheiluseuran välillä ei ole juurikaan yhteistyötä. Nuoren osallistuminen yläkou-

luakatemian toimintaan ei lisännyt yhteistyötä koulun ja seuran välillä. Tavoitteel-

lisesti urheilevien nuorten kokemusten mukaan, vanhempien rooli moniammatil-

lisessa yhteistyössä nouseekin hyvin suureksi. Vanhemmat ovat nuorten tärkein 

tuki niin käytännön tasolla kuin myös henkisesti. He ovat myös mukana koulua ja 

urheilua koskevassa päätöksenteossa sekä hoitavat pääsääntöisesti yhteyden-

pidon kouluun ja urheiluseuraan.  

 

8.1 Yhteistyö koulun ja urheiluseuran välillä 
 
Yhteistyötä koulun ja tavoitteellisesti urheilevan nuoren urheiluseuran välillä ei 

juurikaan ole. Nuorten kertoman mukaan opettajat ja valmentajat eivät ole yhtey-

dessä toisiinsa. Jos jonkinlaista yhteydenpitoa tapahtuu, se tapahtuu yleensä op-

pilaan vanhempien kautta.  

 

No ei ne oikeastaan oo, koska eihän ne nyt tiiä, mut sit se yleensä mennee 

niinku vanhempien kautta. Et valmentaja sannoo vanhemmalle ja van-

hempi sitten opelle, jos on niinku joku semmonen asia. (N5.) 

 

Erityisen huolestuttavaa on, että haastattelemani nuoret eivät nähneet yläkoulu-

akatemiatoiminnalla olevan myönteistä vaikutusta koulun ja urheiluseuran väli-

seen yhteydenpitoon. Nuoret, jotka olivat mukana akatemiatoiminnassa, olivat 

samaa mieltä yhteydenpidon puuttumisesta kuin nuoret, jotka eivät olleet mukana 

akatemiatoiminnassa. Urheiluakatemian yläkoulutoiminnan ensisijaisena tehtä-

vänä on auttaa urheilijoita opiskelun ja tavoitteellisen urheilun sujuvassa yhdistä-

misessä. Lisäksi urheiluakatemian tulisi toimia seuroja, oppilaitoksia ja muita toi-
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mijoita yhteen kokoavana yhteistyöverkostona. (Urheiluakatemiatoiminnan oh-

jeisto 2013.) Tutkimuksessani mukana olleiden nuorten kokemusten perusteella 

nämä tehtävät eivät täyttyneet odotetulla tavalla. Haastattelemistani nuorista 

kaikki muut paitsi N2 ja N5 ovat mukana yläkouluakatemiatoiminnassa. N2 on 

ollut aikaisempina vuosina mukana toiminnassa, mutta jättäytyi 9. luokalla pois 

toiminnasta akatemian muututtua maksulliseksi. N5 ei ole halunnut lähteä mu-

kaan yläkouluakatemiaan, sillä hän näki sen tuovan enemmän haittoja kuin hyö-

tyjä.  

 

Jotenki, ku mennee niin paljon muutekki, joutuu jättään koulua pois (lajin) 

takia, esim kaikki perjantait monesti jää pois, ni sitte on ollu, et sillon ko 

pystyy oleen koulussa niin oon etten oo menny akatemiaan (N5.) 

 

Opettajat osallistuvat akatemiatoimintaan antamalla nuorelle läksyt akatemiaviik-

kojen ajaksi. Akatemiaviikkojen jälkeen opettajat eivät kuitenkaan osoittaneet 

suurta kiinnostusta oppilaan kehittymistä kohtaan. Vain osa opettajista tarkisti 

akatemiaviikon ajaksi annetut läksyt. Opinnoissa mukana pysyminen jää tämän 

vuoksi hyvin pitkälti nuoren omalle vastuulle.  

 

Jokku ei tarkista ja jokku sitte tarkistaa. Tai yleensä ne niinku tarkistaa 

silleen ne läksyt mitä viimeksi on tullu muille. (…), mutta, jos ei oo antanu 

samaa vaikka, nii sitte mie vaan sanon, että mulle annettiin ne ja sitte se 

kattoo ne akatemialäksyt. (N4.) 

 

Ei niitä oikeestaan kukkaan kato (N3). 

 

Nuoret kokivat kuitenkin, että suurin osa opettajista suhtautui akatemiatoimintaan 

positiivisesti. Positiivista suhtautumista edesauttoi, jos koulussa oli muitakin aka-

temiassa olevia oppilaita. Myös ne oppilaat, jotka eivät olleet mukana akatemi-

assa, olivat huomanneet, että opettajien suhtautumiseen vaikutti se, oliko luokalla 

muita urheilijoita. 
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On ne ihan hyvilä mielin, ko nuita varmaan aika moni on tuolla akatemi-

assa, ni kyllä niitä tullee aika paljon (N4.) 

 

Ehkä se vähän auttaa, että meillä on tämmönen urheilijaluokka. Jos mä 

oisin ainut joka urheilee, joutuis vähän yksin taisteleen. (N5.) 

 

Tämä kertoo mielestäni siitä, että opettajien on helpompaa suhtautua positiivi-

sesti asiaan, joka on heille tuttu. Vaaran ja Lonkan (2016) mukaan opettajien kä-

sitykset vaikuttavat vahvasti siihen millaisia käytäntöjä koulun toiminnassa ote-

taan käyttöön. Innovatiivisen, uusia käytäntöjä luovan koulun toiminta vaikuttaa 

heidän mukaansa olevan lähtöisin luokka- ja opettajainhuoneista, joista se levit-

täytyy myös muihin koulun tiloihin ja toimintoihin. Innovatiivisissa kouluissa oli 

myös kehitelty erikseen tukevia käytäntöjä, jotka mahdollistivat uusien käytäntö-

jen luomisen. (Vaara ja Lonka 2016, 47–49.) Tällaisia käytäntöjä voisivat olla esi-

merkiksi palaverit opettajien ja tavoitteellisen urheilijan valmentajien kesken.   

Koen, että käytäntöjen vakiintuessa ne eivät aiheuta enää suurta lisätyötä tai 

suunnittelua vaan toimivat voimavarana.  

 

Valmentajien suhtautumisessa koulunkäyntiin oli eroja. Osa valmentajista antaa 

urheilijoiden olla pois harjoituksista, jos heillä on tiukempaa koulun kanssa, kun 

taas osa valmentajista ei. Silti kaikki valmentajat kannustavat nuoria hoitamaan 

koulun hyvin.  

 

Joo on ainaki ollu semmosii, että jotku on ilmoittanu, että ei vaikka tuu 

harkkoihin, ko on vaikka joku koe seuraavana päivänä, niin on kyllä saanu 

olla pois (N2). 

 

No ei mittään, mutta se on niinkö lähtökohta, että ei saa jättää reenejä 

kokkeitten takia (N4). 

 

No valmentajat sannoo aina, että pittää keskittyä siihen kouluun ja pittää 

hoitaa ne asiat kunnolla (N3). 
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Yhteistyön puuttuminen voi aiheuttaa haasteita opiskelun ja urheilun sujuvaan 

yhdistämiseen. Opettajat ja valmentajat eivät välttämättä aina ole täysin tietoisia 

siitä, miten tavoitteellisesti urheilevan nuoren arki rakentuu. Tämän vuoksi nuo-

ren kokonaisrasituksen hallinta voi olla hankalaa ja arki voi osoittautua ajoittain 

hyvinkin kuormittavaksi. Finnin ja Tarvosen (2017) mukaan liian pitkään jatkunut 

kova kuormitus voi vaikuttaa negatiivisesti tuloksiin niin opiskelussa kuin urhei-

lussakin. Osa haastattelemistani nuorista kertoi pohtineensa, onko urheilulla ollut 

negatiivista vaikutusta välillä koulussa tulleisiin huonompiin tuloksiin. Suurin osa 

koki kuitenkin, ettei heillä ollut vielä tullut kovin paljoa kuormittavia jaksoja koulun 

ja urheilun suhteen.  

 

Että kö nyt on tullu pari huonompaa numeroa (…). Ja sitte on aatellu, että 

onko se (lajin) syytä ko reenaa niin paljon, mutta sitte on aatellu, että no ei 

se voi olla ko kuitenki reenaa sen verran, että ehtii lukea. (N5.) 

 

No… Ei mulla semmosii hirveesti oo ollu… (N1.) 

 

No on ehkä muutaman kerran ollu semmonen, että loppuu energia kesken 

(N2). 

 

Ylemmillä luokilla opiskelevilla nuorilla oli enemmän kokemuksia kokonaisrasi-

tuksen kasvusta kuin alemmilla luokilla olevilla. Nämä tulokset vastaavat Metsä-

Tokilan (2001) ja Mannisen (2014) aikaisemmin saamia tuloksia, jotka osoittavat, 

että ylemmillä asteilla opiskelevat nuoret kokevat enemmän haasteita opiskelun 

ja urheilun yhdistämisessä kuin alemmilla asteilla opiskelevat nuoret. Mielestäni 

olisikin tärkeää, että jo opintojen alkuvaiheessa saataisiin luotua yhteisiä käytän-

töjä, jotka auttavat nuoria opiskelun ja urheilun yhdistämisessä. Tällä voitaisiin 

ehkäistä ongelmien kasvamista ylemmille luokka-asteille siirryttäessä.  
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8.2 Vanhempien rooli 
 
Tutkimukseni osoittaa, että urheilevan nuoren vanhemmilla on erittäin suuri rooli 

nuoren urheilijan opiskelun ja urheilun yhdistämisen onnistumisessa. Tärkeim-

pänä asiana nousi esille vanhempien tuki. Vanhemmat tukevat nuoria käytännön 

tasolla, esimerkiksi kuljettamalla harjoituksiin, auttamalla koulutehtävissä ja mah-

dollistamalla harrastamisen taloudellisesti.  

 

No toki, esim vanhemmat auttaa siinä, että kuskaa reeneihin ettei tarvi sii-

hen varata puoli tuntia lissää aikaa, että menis jollain kävellen tai pyörällä 

(N5.) 

 

No mun vanhemmat ainakin kannustaa mua ja yrittää auttaa, jos on jotain 

ongelmia tai jotain (N2.) 

 

Ni nyt mulla oli tuo äikän päättötyö, ni siinäki ne silleen katto, että mie oon 

kirjottanu sen oikeen ja silleen tarkistaa niitä vähäsen (N4.) 

 

Vanhemmat tukevat nuoria myös henkisellä tasolla kannustamalla ja luottamalla 

nuoreen. Nuoret pitivät tärkeänä tukena sitä, että vanhemmat ovat mukana har-

rastuksessa ja käyvät esimerkiksi katsomassa harjoituksia tai pelejä/kisoja.  

 

Kyselee just, että miten on menny ja huolehtii siitä, että mie jaksan käyä 

siellä koulussa ja jaksan käyä siellä reeneissä (N3.) 

 

Vanhemmat on aina kattomassa ja lähtee monille turnausreissuille. Me 

pelataan tavallaan yhessä (lajia), vaikka nyt ei vanhemmat pellaa. (N5.) 

 

Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että perheen ja vanhempien osallistu-

minen harrastukseen on tärkeää. Mannisen (2014) mukaan perheen tuki vaikut-

taa siihen, miten pitkälle nuori pääsee urheilussa ja minkälaiseksi hän kasvaa 

ihmisenä. Yhdysvaltalainen tutkimus, jossa tutkittiin vanhempien roolia ja vaiku-

tusta juniori-ikäisiin tennispelaajiin osoitti, että suurimmalla osalla vanhemmista 
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oli positiivinen vaikutus nuoren pelaajan kehitykseen. Positiivinen käytös sisälsi 

kuljetusten järjestämistä, taloudellista ja sosio-emotionaalista tukea, ehdotonta 

rakkautta sekä mahdollisuuksien luomista lajissa pärjäämiseen. (Gould, Lauer, 

Rolo, Jannes & Pennisi 2006.) Gouldin ja kumppaneiden (2006) tutkimuksessa 

esiin nousseet vanhempien positiiviset teot vastaavat hyvin pitkälti tässä tutki-

muksessani nuorten kuvailemaa vanhempien antamaa tukea.  

 

Vanhempien osallistuminen opiskelua ja urheilua koskevaan päätöksentekoon 

on merkittävää. Neljä nuorista kertoi vanhempien olevan mukana opiskelua kos-

kevassa päätöksenteossa. Se kuinka suuri rooli vanhemmilla on, vaihteli jonkin 

verran. Suurin osa nuorista kertoi, että he saavat pääsääntöisesti tehdä itse opis-

kelua koskevat päätökset, mutta vanhemmat ovat apuna ohjaamassa ja anta-

massa neuvoja. Yhden nuoren mukaan vanhemmat tekevät pääsääntöisesti 

opiskelua koskevat päätökset yhdessä opettajien kanssa eikä nuori itse ole 

yleensä mukana päätöksenteossa.  

 

Joo no kyllä mä niihin saan aika lailla itte vaikuttaa tai, että äiti on vaan 

niinkö ehottanu silleen, että varmaan kannattaa ottaa joku tämmönen, että 

jos se auttais tulevaisuudessa (…) niin kyllä mä siinä vaiheessa olin sil-

leen, että kyllä mä varmaan kuuntelen äitiä (…). Mutta silleen kaikki muu 

mä oon saanu päättää ihan ite. (N2.) 

 

Toki sitte jos joku valinta on vaikka hirveen väärin äitin mielestä, niin kyllä 

se sitten sanooki, että eikö kannattais tännään jo alottaa lukemaan. Ja toki 

antaa vinkkejä. (…) Mut kyllä mä ne (päätökset) ite teen. (N5.) 

 

No varmaan opettajat. Ja sitten isi ja äiti. (N1.) 

 

Urheilua koskevassa päätöksenteossa vanhemmat olivat hieman pienemmässä 

roolissa. Nuoret kertoivat päätöksenteon tapahtuvan pääsääntöisesti urheilijan ja 
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valmentajien toimesta. Vanhempien päätökset lähinnä vaikuttivat nuoren mah-

dollisuuksiin harrastaa. He tekevät esimerkiksi taloudelliset ratkaisut, kun taas 

nuori itse ja valmentajat päättävät harjoittelusta ja sen sisällöstä.  

 

Mutta toki sitte vanhemmat kaikki, että maksaa kaikki reissut, toki ne päät-

tää niinku niistä. Mutta kyllähän se multa ite se tahto tullee, että mitä mä 

teen. (N5.) 

 

Tavoitteellisen urheilun ja opiskelun yhdistäminen vaatii onnistuakseen suunnit-

telua ja päätöksentekoa. Onkin erittäin tärkeää, että nuori urheilija oppii teke-

mään päätöksiä koskien omaa opiskeluaan ja urheiluaan ja ottamaan vastuuta 

tekemisistään. Yläkouluikäinen nuori ei kuitenkaan ole vielä valmis ottamaan 

täyttä vastuuta omista valinnoistaan. Tämän vuoksi ympärillä olevien ihmisten 

tuki ja kannustus ovatkin erittäin tärkeitä. Etenkin vanhempien rooli ohjaajina ja 

suunnan näyttäjinä on hyvin tärkeä. Gardinin (2017) mukaan vanhempien arvos-

tukset ja toiminta vaikuttavat suuresti siihen, miten nuori suhtautuu omaan urhei-

luunsa. Vanhempien ollessa kannustavia ja tukevia, nuoren on helpompaa har-

rastaa ja hän pysyy todennäköisemmin mukana harrastuksessa. Mielestäni sa-

maa ajatusta voi soveltaa myös opiskeluun. Vanhempien tukeva, mutta ei kuiten-

kaan painostava asenne, auttaa nuoria suhtautumaan opiskeluun myönteisesti. 

Tämän johdosta nuoren voi olla helpompaa suunnitella opiskelun ja urheilun yh-

distämistä sekä tulevia jatko-opintoja. 

 

Vanhempien vastuulla on myös hyvin pitkälti yhteydenpito kouluun. Kolme nuo-

rista kertoi vanhempien olevan yhteydessä kouluun opiskelun ja urheilun yhdis-

tämiseen liittyvissä asioissa. Useimmiten yhteyttä opettajiin ottaa nuoren äiti pois-

saoloja koskevissa asioissa eikä muuta yhteydenpitoa juurikaan ole.  

 

Äiti ja luokanvalvoja aina, jos tuota meillä on vaikka joku yöreissu jossaki 

etelässä ja tullaan joskus yöllä kotia (N3). 
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Mä en usko hirveesti…Kutosella isi oli meiän luokan rahastonhoitaja, ni 

sitten se puhu meän opettajan kaa aina mustakin. Mutta ei juuri muuten. 

(N1.) 

 

Yhteistyön vähyys on erittäin huolestuttavaa, sillä Perusopetuslaissa (1998/628) 

on määrätty, että koulun ja kodin välillä tulee olla yhteistyötä. Myös POPS:aan 

(2014) on kirjattu kodin ja koulun kasvatusyhteistyöstä. Yhteistyön avulla turva-

taan oppilaan kehitystä ja kasvua sekä varmistetaan, että jokainen oppilas saa 

omien tarpeidensa mukaista ohjausta, opetusta ja tukea. Ensisijainen vastuu 

nuoren kasvatuksesta on vanhemmilla, mutta mielestäni koulun tulisi tukea van-

hempia kasvatustehtävässä.  
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9 NUORTEN KOKEMUKSIA YKSILÖLLISYYDEN HUOMIOIMI-
SESTA KOULUN OPETUKSESSA JA KÄYTÄNNÖISSÄ 
 
 
Haastattelemieni nuorten kokemusten perusteella, nuorten yksilöllisyyttä ei juuri-

kaan huomioida koulun opetuksessa ja käytännöissä. Nuoret itse pystyvät hyö-

dyntämään urheilutaustaansa myös opiskelussa, mutta koulun käytännöt eivät 

tue yksilöllisten tarpeiden huomioimista. Tutkimuksessani mukana olevat nuoret 

eivät koe koulunkäynnistä olevan hyötyä urheiluun. Nuorten koulupäivien aikai-

nen osallisuus on hyvin näennäistä. Nuoret pääsevät vaikuttamaan opetuksen 

sisältöön ja toteutukseen vain yksittäisissä tapauksissa. Itsearviointi sekä muut 

mahdollisuudet vaikuttaa opetuksen arviointiin ja tavoitteisiin ovat myös hyvin vä-

häisiä. Opiskelun suunnitteluun nuoret pääsevät osallistumaan lähinnä vain oma-

toimisen opiskelun osalta.  

 

9.1 Vahvuuksien huomioiminen 
 
Nuorten kokemusten perusteella voi sanoa, että urheilu ja opiskelu ovat kaksi 

erillistä asiaa, jotka eivät juurikaan kohtaa. Lähes kaikki nuorista kokivat, että 

koulunkäynnistä ei ole hyötyä urheiluun. Vain yksi nuorista koki, että koulunkäyn-

nistä on hyötyä myös urheilussa.  

 

En mä nyt oikeen tiiä, ku ei oikeastaan hirveesti… En mä oikeen tiiä… Ei 

varmaan. (N2.) 

 

No jos on jotaki kansainvälisiä pelejä niin sitte kielitaito. Ja toki no perus 

käyttäytyminen. (…) Sitte ko lähtee, vaikka johonki Tampereelle, mennään 

hotelliin yöksi, niin ei siellä voi tehä ihan mitä vaan. (N3.) 

 

Nuorten kokemus siitä, että koulunkäynnistä ei ole hyötyä urheiluun kertoo mie-

lestäni siitä, että opiskelua ja koulunkäyntiä ei ole onnistuttu linkittämään nuoren 

elämismaailmaan. Olisi erittäin tärkeää, että nuori löytäisi koulussa opiskeltavista 
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asioista yhtymäkohtia omaan arkeensa. Tanin (2011) mukaan nuorten omien ko-

kemusten huomioiminen opetuksessa lisää oppimismotivaatiota sekä yhteiskun-

taan liittyvien ilmiöiden ymmärtämistä ja jäsentämistä. Eteenkin POPS:n (2014) 

laaja-alaiset osaamistavoitteet korostavat opetuksen eheyttämistä. Sen avulla 

nuori oppii yhdistämään ja soveltamaan oppimiaan tietoja ja taitoja sekä löytä-

mään yhtymäkohtia oppimiensa asioiden ja oman elämismaailmansa väliltä. Kan-

kaan, Kopiston ja Krokforsin (2016) mukaan oppimisympäristöt tulisi suunnitella 

niin, että ne ovat yhteydessä nuoren elämismaailmaan. Näin oli osittain tapahtu-

nut N3: sen kohdalla. Hän pystyi löytämään yhtymäkohtia koulussa opiskeltujen 

asioiden ja urheilun välillä. Tämä motivoi nuorta opiskelemaan esimerkiksi kieliä, 

sillä hän tietää tarvitsevansa niitä myös tulevaisuudessaan urheilu-urallaan.  

 

Kaikki nuorista kokivat, että urheilusta on ollut hyötyä opiskeluun. Lähes kaikki 

kokivat, että urheilu parantaa keskittymistä myös koulussa ja yleisesti urheilulliset 

elämäntavat auttavat jaksamaan paremmin. Opetushallitus (2012) kokosi yhteen 

useita tutkimuksia vuosilta 2008–2011, jotka osoittivat myös, että liikunnalla on 

positiivisia vaikutuksia oppimiseen ja esimerkiksi keskittymiseen. Lisäksi haastat-

telemani nuoret kokivat, että urheilu on opettanut heille rutiineja ja arjen aikatau-

lutusta.  

 

Mä pysyn aina energisenä. Varsinkin aamuharkkojen jälkeen, kun sä tuut 

kouluun, ni sit sä huomaat, et sä oot niinku paljon energisempi sillon jo. 

(N1.) 

 

No ehkä, ko ellää niinku urheilija, ni jaksaa sitten paremmin. Jaksaa kes-

kittyä. (N3.) 

 

No just ne kaikki, että ossaa rytmittää arkea ja kyllä ne kaikki niinku auttaa 

(N5). 

 

Nuoret oppivat informaaleissa, koulun ulkopuolisissa tilanteissa, kuten harrastuk-

sissa hyvin paljon asioita, jotka ovat hyödyllisiä myös koulunkäynnissä. Asiat, 
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joita nuoret ovat oppineet harrastuksissaan, linkittyvät hyvin vahvasti koulussa 

käytössä oleviin laaja-alaisiin oppimistavoitteisiin, kuten itsestä huolehtimisen ja 

arjen taitoihin sekä ajattelun ja oppimaan oppimisen taitoihin (kts. POPS 2014, 

20–24). Halisen ja Jääskeläisen (2015) mukaan koulun tehtävänä on luoda oppi-

laille sellaisia kokemuksia, jotka edesauttavat osallisuutta, hyvinvointia ja elin-

ikäistä oppimista. Tavoitteellisesti urheilevat nuoret saavat näitä tärkeitä koke-

muksia myös harrastuksessaan. Gee (2000) ja Nyyssölä (2002) ovatkin toden-

neet, että informaalin oppimisen määrä on kasvanut ja nuoret oppivat yhä enem-

män asioita esimerkiksi harrastuksissaan.  

 

Lähes kaikki nuorista kokivat, että urheilusta on ollut hyötyä myös osassa oppiai-

neista. Vahvimpana esille nousi liikunta. Nuoret kokivat olevansa yleisesti urhei-

lullisia ja tämän vuoksi pärjäävänsä melko hyvin kaikissa koululiikunnan lajeissa. 

Osa nuorista kertoi hyötyneensä urheilutaustastaan myös terveystiedon sekä ke-

mian tunneilla. Varsinkin yläkouluakatemialla nähtiin olevan suuri rooli esimer-

kiksi terveellisten elämäntapojen oppimiselle.  

 

Joskus terveystiedon tunnilla. Ja nyt kemiassa meillä alkaa ravinto, niin 

meille on selitetty aika paljon kaikista ravintoaineista (akatemialuennoilla). 

(N4.) 

 

Ja sitte just se, että liikunnassa on helpompaa (N5). 

 

Terveystieto. Akatemiassa on saanu aika paljon tietoa siihen. (…) No lii-

kuntaan. Oikeastaan kaikki lajit onnistuu, tai jollaki lailla, ja jaksaa hyvin. 

(N3.) 

 

Vaikka nuoret kertovatkin voivansa hyödyntää urheilutaustaansa myös koulussa, 

jää opiskelun ja urheilun yhdistyminen ennemminkin kohtaamisen tasolle. Nuoret 

eivät koe saavansa opiskelusta hyötyä urheiluun ja he pääsevät hyödyntämään 

vahvuuksiaan ja urheilutaustaansa koulussa vain harvoissa tapauksissa. 
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POPS:n (2014, 20) laaja-alaisten tavoitteiden mukaan nuoria tulisi rohkaista tun-

nistamaan omat vahvuutensa, erityislaatunsa ja kehittymismahdollisuutensa. 

Mielestäni vahvuuslähtöisyys tulisikin ottaa kouluissa vallitsevaksi ajatukseksi. 

Se on todella hyvä tapa huomioida oppilaita yksilöinä. Yhteistyötä tekemällä jo-

kainen oppilas saa hyödyntää omia vahvuuksiaan eikä kaikkien tarvitse olla sa-

moissa asioissa hyviä tai osata kaikkea. Kun opiskelu on mielekästä ja linkittyy 

nuorten elämään, nuorten motivaatio opiskelua kohtaan kasvaa ja he kokevat 

olevansa tärkeitä kouluyhteisössään. Linkinsin, Niemiecin, Gillhamin ja Mayerso-

nin (2014) mukaan nuoret hyötyvät koulussa annetusta vahvuuskasvatuksesta 

myös tulevaisuudessa. Oppiessaan tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja luon-

teenpiirteitään jo kouluiässä, nuoren on helpompi käyttää potentiaaliaan myös 

tulevalla työurallaan 

 

Nuorten kokemusten perusteella voi sanoa, että heidän koulussa saamansa tuki 

on pääasiallisesti sanallista. Opettajat tukevat nuoria kannustamalla ja huomioi-

malla lajissa saavutettua menestystä. Myös opettajien ja muun koulun henkilö-

kunnan kiinnostus lajia kohtaan on nuorille osoitus tuesta. Vain yksi nuorista koki, 

että häntä ei ole erityisemmin tuettu tai kannustettu koulussa.  

 

(…) Sitkö siellä moni tietää, että pellaa. Nytki on nähny lehestä, ni sitte 

kaikki onnittelee ja on silleen tsemppiä. Ja onhan se niinkö… Kyllä siellä… 

Joo kyllä siellä tuetaan. (N5.) 

 

Ainaki meiän terveystiedon opettaja (…) se vaan oli silleen, että susta oli 

kuva lehdessä. Mutta ei muuten hirveästi. (N1.) 

 

Jotku opettajat just niinkö toivottaa tsemppiä kisoihin. Ja sitten, jos on le-

hessä jossakin ollu joskus, niin sitten on aina ollu silleen, että tosi hyvin on 

menny, että onnea. Ja jotenki seki tuntuu sitten loppujen lopuksi ihan mu-

kavalta kuulla. (N2.) 
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Koulussa saatu tuki ei juurikaan näy käytännön järjestelyissä. Suurin osa nuorista 

kertoi, että sanallisen tuen lisäksi koulussa joustetaan lähinnä poissaolojen suh-

teen. Opettajat antavat nuorten lähteä tunnilta aikaisemmin harjoituksiin ja pi-

dempiä poissaoloja myönnetään kisojen/pelien tai akatemialeirien vuoksi. Nuor-

ten kertoman perusteella yksittäisillä opettajilla on hyvin suuri rooli käytäntöjen 

toteuttamisessa. Mannisen (2014) tutkimus osoitti, että opettajat, jotka suhtautu-

vat nihkeästi urheiluun eivät jousta tai osoita ymmärrystä samassa määrin, kuin 

opettajat, jotka suhtautuvat urheiluun positiivisesti. Myös useat tutkimuksessani 

mukana olleista nuorista sanoivat, että riippuu hyvin paljon opettajasta, kuinka 

paljon hän joustaa ja tukee nuorta opiskelun ja urheilun yhdistämisessä.  

 

Mää lähden tunnilta aikasemmin, koska mulla on harkat. Koska meidän 

kotitalouden opettaja on niin kiva niin se antaa mennä. (N1.) 

 

Ehkä jotku (suostuisi siirtämään koetta). En usko, että kaikki. (N3.) 

 
Lonkan ja Vaaran (2016) mukaan, joutuessaan epämukavuusalueelleen, ihmis-

ten voi olla vaikea ymmärtää muiden näkökulmia ja he haluavat pitäytyä omassa 

mielipiteessään. Uskon, että lisäämällä tietoisuutta tavoitteellisten nuorten arjesta 

sekä keinoista, joilla heitä voidaan tukea, voidaan saada aikaan muutosta näiden 

ihmisten toiminnassa. Jotta käytäntöjä olisi mahdollista muuttaa, tarvitaan yhteis-

työtä ja halua saada muutosta aikaan. 

 
9.2 Nuorten osallisuus koulussa 
 

Haastattelemieni nuorten kokemusten perusteella voi sanoa, että nuorten osalli-

suus koulussa on hyvin näennäistä. Samoin ovat todenneet myös Rajala, Hilppö, 

Stenberg, Suvanto ja Mäki (2015), joiden mukaan suurin osa suomalaisista oppi-

laista kokee, että heillä ei ole todellisia vaikuttamismahdollisuuksia koulussa. 

Haastattelut osoittavat, että koulussa kaikki oppilaat etenevät samaan tahtiin ja 

tekevät samoja tehtäviä niin koulussa kuin kotiläksyinäkin. Kotiläksyjen määrään 

voi joidenkin haastateltujen nuorten mukaan vaikuttaa tekemällä nopeammin teh-

täviä koulussa.  
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No yleensä kyllä pittää mennä ihan samaa tahtia ko muutki (N2). 

 

No aika samat. Mutta aika monesti ne ehtii tehä koulussa, jos annetaan. 

Saa tehä tehtäviä jonku aikaa ni kyllä ne ehtii tehä. (N4.) 

 

Tämä toimintatapa ei huomioi oppilaita yksilöinä. Oppituntien aikana tapahtuva 

eriyttäminen ja joustava tukeminen ovat jokaisen oppilaan oikeuksia. POPS:n 

(2014, 61–63) mukaan opettajan tulisi antaa yleistä tukea jokaiselle sitä tarvitse-

valle ja lähtökohtana tulisikin olla, että jokainen oppilas on yksilö, jolla on omat 

tarpeensa. Tutkimukseen osallistuneiden nuorten kertoman perusteella läksyjä 

annetaan, vaikka ne eivät edes olisi kaikille oppilaille hyödyllisiä. Yhdyn Kangas-

niemen (2013) haastatteleman Dufvan ajatukseen siitä, että läksyjen merkitystä 

olisi tärkeä pohtia, sillä nuorilla on usein jo aivan tarpeeksi työtä ilman ”turhia” 

läksyjä. 

 

Osalla nuorista oli kokemuksia tilanteista, jolloin he olivat päässeet vaikuttamaan 

oppitunnin kulkuun tai sisältöön. Näissä tilanteissa oppilaat olivat itse saaneet 

päättää, mitä tehtäviä he tekivät tunnilla tai he olivat saaneet ehdottaa opettajalle 

työskentelytapaa, jolla oppitunnin aihetta käsiteltiin.  

 

Tunnilla saa sitte tehä ommaan tahtiin ja kattoa oman tasosia tehtäviä 

sieltä kirjasta (N4). 

 

Jos on vaikka joku vaikea aihe mitä voi miettiä tai silleen, niin joskus me 

ehotetaan, että voidaanko me puhua tästä aiheesta enemmän tai tehä ryh-

missä tai pareittain, niin kyllä meille ainakin joskus annetaan lupa siihen. 

(N2.) 

 

Valitettavasti nuorten kuvailemat tilanteet olivat vain yksittäistapauksia tai koski-

vat vain yhtä oppiainetta. Opetusmenetelmät ja -tavat riippuvat hyvin paljon opet-

tajasta eivätkä nuoret välttämättä pääse opiskelemaan heille parhaiten sopivalla 
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tavalla. Kouluihin tulisi luoda selkeämpiä käytäntöjä, jotka velvoittavat opettajia 

käyttämään erilaisia työtapoja perinteisen, luennoivan opetustyylin lisäksi. Myös 

POPS:aan (2014) linjattuna tavoitteena on, että oppimisympäristöt olisivat moni-

puolisia ja joustavia. Erilaiset työtavat linkittyvät vahvasti oppimisympäristöjen 

monipuolisuuteen ja opettajien tulisikin kiinnittää huomiota niihin omassa opetuk-

sessaan.  

 

Kaikki nuorista kokivat, että heillä ei ole mahdollisuutta vaikuttaa kokeiden ajan-

kohtaan. Osa heistä ei ollut ikinä edes ajatellut, että pyytäisi kokeen siirtoa esi-

merkiksi peli-/kisareissun vuoksi. Osa nuorista taas oli pohtinut asiaa, mutta he 

olivat päätyneet olla kysymättä asiasta.  

 

No siihen me ei voida vaikuttaa, kokeisiin tai läksyihin. Niin paitsi kerran 

on ollu semmonen yks tilanne, kun mä olin pois kokeen aikana, niin sitten 

oli syysloma heti seuraavana, niin sit mä sain päättää et kummalla viikolla 

mä teen kokeen rästikokeessa. (…) mut se oli niinkö ainoa kerta. (N2.) 

 

On varmaan tommosissa pienissä testeissä, mutta ei isoissa kokkeissa 

varmaan. Ne on silleen, että pittää tehä silleen ko muut. (N4.) 

 

Kyllä mulla on monesti niinku käyny mielessä, että voisinkö mää tehä sen 

(kokeen) myöhemmin. (…) Mut eihän ne (opettajat) tavallaan voi mittään 

sille, ko ei kaikki siltä luokalta oo välttämättä semmosia, että ne on sinä 

päivänä just pois, että sitten alkaa mulle järkkään. (N5.) 

 

Kokeisiin luku vie aikaa ja jos samalle viikolle sattuu esimerkiksi tärkeä peli tai 

kisat, voi kokonaisrasitus ja stressi nousta hyvinkin korkeaksi. Mannisen (2014), 

Metsä-Tokilan (2001) sekä Kykyrin ja Petäjäjärven (2008) tutkimukset osoittivat, 

että urheilijat kaipaisivat joustoa kokeiden suhteen. Samanlaisia tuloksia sain 

myös omassa tutkimuksessani. Osa urheilijoista toivoi voivansa tehdä kokeen eri 

aikaan kuin muut luokan oppilaat, jos koeviikolla oli rankka jakso harjoituksissa. 

Tämän helpottamiseksi olisikin tärkeää pystyä rytmittämään opiskelua ja urheilua 
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niin, että nuori saisi hoidettua kummatkin parhaalla mahdollisella tavalla. Kokeen 

siirtäminen toiseen ajankohtaan voisi antaa nuorelle mahdollisuuden keskittyä 

tärkeään peliin/kisaan ja mahdollisuuden lukea kunnolla kokeeseen. Haastatte-

lujen perusteella kokeiden tekeminen rästikoepäivänä onnistuu yleensä silloin, 

jos nuori on ollut pois koulusta esimerkiksi sairastumisen vuoksi. Yhtä lailla tämän 

mahdollisuuden voisi antaa myös nuorille, joilla on jokin muu ”ongelma”, kuten 

tärkeä peli/kisa.  

 

Yksi vahvasti opetukseen liittyvä osa-alue on arviointi. Nuoret tiedostavat, että 

koulussa heitä arvioidaan jatkuvasti opettajien toimesta. Nuorten tehtäväksi jää 

toimia ja käyttäytyä siten, että opettajat voivat arvioida heitä hyvillä arvosanoilla. 

Itsearviointia tehdään jonkin verran, mutta useat nuorista eivät osanneet sanoa 

olivatko ne heille hyödyllisiä.  

 

No en mä siihen arviointiin hirveesti voi vaikuttaa paitsi olemalla semmo-

nen mitä arviointi haluaa (N1). 

 

Ei. Se (arvosana) on siinä. En mä oo ees ikinä yrittäny (vaikuttaa nume-

roon) ko ei siitä oo ollu mittään apua. (N5.) 

 

On siitä (itsearvioinnista) varmaan jotaki hyötyä. No siitä… En minä tiiä. 

Jotaki varmaan. (N4.) 

 

Osa nuorista oli osallistunut opettajan kanssa käytyyn arviointikeskusteluun. 

Näissä keskusteluissa nuoret olivat päässeet kertomaan palautetta opetuksesta 

ja opettajat olivat kertoneet nuorelle minkä numeron hän saa aineesta ja millä 

perusteella.  

 

(…) on ollu silleen, että me vähän puhuttiin, että opettaja on aina kutsunu 

jonku oppilaista ja sitten me puhuttiin silleen niinku kahestaan (N2). 
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Meillä on arviointikeskusteluja ja aina ennen todistusten jakoa, opettaja 

perustelee sen numeron ja sannoo sen (N3). 

 

Mielestäni itsearviontien tulisi olla luonteva osa koulun toimintakulttuuria ja niiden 

merkitys tulisi tuoda selkeästi ilmi oppilaille. Perusopetuslaissa (1998/628 § 22) 

on määrätty, että oppilaan arvioinnin tulisi olla ohjaavaa ja kannustavaa ja sen 

tulisi kehittää oppilaan edellytyksiä itsearviointiin. POPS:n (2014) myötä useat 

koulut ovat ottaneet käyttöön arviointikeskustelut. Tämä arvioinnin tapa antaakin 

mielestäni opettajille todella hyvän tilaisuuden keskustella nuoren kanssa hänen 

omista tavoitteistaan. Nuori voisi motivoitua opiskelusta paljon enemmän, jos hän 

saisi itse olla mukana asettamassa tavoitteita, jotka vaikuttavat hänen arvioin-

tiinsa. Myös Kiilakosken (2014) mukaan itsearviointien avulla voidaan osallistaa 

oppilaita luontevasti. Tavoitteellisesti urheilevat nuoret ovat tottuneet asettamaan 

tavoitteita toiminnalleen sekä arvioimaan omaa tekemistään. Mielestäni tätä tai-

toa tulisikin hyödyntää myös koulun puolella. 

 

Selkein osa-alue mihin nuoret pystyvät koulunkäynnissään vaikuttamaan, on 

omatoiminen opiskelu. Nuoret saavat itse päättää, milloin tekevät läksyt ja muut 

isommat koulutehtävät. He saavat myös päättää milloin ja kuinka paljon he luke-

vat kokeeseen. Osa nuorista kertoi, että vanhemmat saattoivat antaa heille neu-

voja, jos nuori ei heidän mielestään opiskellut tarpeeksi, mutta lopullinen valinta 

on nuorella itsellään.  

 

No vaikka niinkö lukkeeko kokeeseen. (…) Kyllä mie niinku ite tiiän mihin 

mie haluan panostaa parhaiten. (N4.) 

 

(…) yheksän jälkeen me ei enää saada ikinä lukea kokeeseen, koska se 

ei oo hyvä juttu. Niin sit mä vaan silleen no voi harmi mä en nyt ehtiny. Sit 

mä vaan luen aamul. (N1.) 

 

Mielestäni on tärkeää, että nuori saa itse suunnitella koulunkäyntiään ja tehdä 

sitä koskevia päätöksiä. Halisen ja Jääskeläisen (2015) mukaan tunne siitä, että 
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nuorella on mahdollisuus vaikuttaa asioihin, antaa hänelle edellytykset kasvaa 

vastuulliseksi kansalaiseksi. Mielestäni omien opintojen suunnittelu tulisi laajen-

taa myös koulupäiviä koskevaksi. Silloin nuoret voisivat kokea olevansa merki-

tyksellisiä ja osallisia myös koulun toiminnassa.  

  



77 
 

10 POHDINTA 
 

 

Tutkimukseni tavoitteena oli selvittää yläkouluikäisten urheilijoiden kokemuksia 

opiskelun ja tavoitteellisen urheilun yhdistämisestä. Lähdin keräämään nuorten 

kokemuksia tekemällä teemahaastatteluita, jotka käsittelivät tavoitteellisesti ur-

heilevien nuorten arkea, heidän saamaansa tukea opiskelun ja urheilun yhdistä-

misessä sekä opiskelun ja tavoitteellisen urheilun vuoksi tehtyjä käytännön jär-

jestelyitä. Halusin saada esille mahdollisimman monipuolisesti erilaisia kokemuk-

sia ja tämän vuoksi valitsinkin kvalitatiivisen tutkimustavan. Teemahaastattelu ai-

neistonkeruumenetelmänä toimi mielestäni erittäin hyvin. Teemahaastattelu an-

toi mahdollisuuden melko luonnollisen vuorovaikutustilanteen luomiselle ja haas-

tattelut toivat esille monipuolisesti nuorten kokemuksia aiheesta. 

 

Nuorten haastatteluiden perusteella keskeisinä asioina esille nousivat moniam-

matillisen yhteistyön vähyys, oppimisen kaikkiallisuuden toteutumattomuus sekä 

vähäinen yksilöllisyyden huomioiminen koulun opetuksessa ja käytännöissä. Ta-

voitteellisesti urheilevien nuorten vanhempien rooli opiskelun ja urheilun yhdistä-

misessä korostui. He kannustavat ja tukevat nuoria niin opiskelussa kuin urhei-

lussa ja hoitavat yhteydenpitoa eri toimijoiden kanssa. Haluankin pohtia tutkimuk-

seni tuloksia hieman syvällisemmin ja tuoda esille omia ehdotuksiani tuloksista 

esille nousseiden haasteiden ratkaisemiseksi. 

 

Tutkimukseni tulosten perusteella suurimmaksi huolenaiheeksi koen yhteistyön 

vähyyden. Nuorten opettajat ja valmentajat eivät ole millään tavalla yhteydessä 

toisiinsa eikä yläkouluakatemiatoiminnalla nähty olevan positiivista vaikutusta yh-

teydenpitoon. On huolestuttavaa, että nuoren kokonaisrasituksen seuranta jää 

suurimmaksi osaksi nuoren omalle vastuulle eivätkä opettajat ja valmentajat ole 

selvillä kuinka kuormittavaa nuoren arki on. Mannisen (2014) tutkimus osoitti, että 

nuoren kokonaisrasituksen hallitsemiseksi yhteydenpito eri toimijoiden välillä on 

erittäin tärkeää. Tämän vuoksi yhteistyötä koulun ja seurojen välillä tulisikin mie-

lestäni tehostaa.  
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Koulujen käytäntöihin tulisi vakiinnuttaa säännölliset tapaamiset koulun opetta-

jien ja nuorten valmentajien kanssa. Tämän voisi yhdistää esimerkiksi monissa 

kouluissa käytössä oleviin arviointikeskusteluihin. Lisäksi urheiluakatemian koor-

dinaattorit voisivat käydä kouluilla vuosittain kertomassa toiminnasta ja sen ta-

voitteista. Jotta näiden käytäntöjen toteuttaminen olisi mahdollista, tulee koulun 

käytäntöihin tehdä muitakin muutoksia. Lonka ja Vaara (2016) ovat todenneet, 

että innovatiivisissa kouluissa uusien käytäntöjen luomiseksi on kehitelty erilaisia 

tukevia käytäntöjä. Koulun ja urheiluseurojen välisen yhteistyön parantamiseksi 

kouluilla voitaisiin valita yksi opettajista urheiluakatemiavastaavaksi. Hänen teh-

tävänään olisi toimia tavoitteellisesti urheilevien oppilaiden ohjaajana, pitää yh-

teyttä yläkouluakatemiaan ja seuravalmentajiin sekä jakaa tietoa muille koulun 

toimijoille. Opettajien ollessa tietoisia opiskelun ja urheilun yhdistämiseen liitty-

vistä seikoista heidän on helpompi vaikuttaa niihin ja tukea nuoria yhdistämi-

sessä. 

 

Haastateltujen kokemusten perusteella vanhempien rooli moniammatillisessa yh-

teistyössä on suuri. Nuoren vanhemmat hoitavat yhteydenpidon niin koulun kuin 

urheiluseurankin puolelle ja he toimivat myös linkkinä näiden kahden välissä. Tä-

män myötä koulun ja kodin välinen yhteistyö korostuu. Koen, että opettajankou-

lutus nykyisellään ei anna tuleville opettajille tarpeeksi hyviä valmiuksia yhteis-

työn tekemiseen eri tahojen kanssa. Samanlaisia tuloksia ovat saaneet myös 

Niemi (2011) sekä Niemi ja Siljander (2013) tutkiessaan luokan- ja aineenopetta-

jien valmiuksia työhönsä. Mielestäni opettajankoulutuksessa tulisi keskittyä 

enemmän vanhempien kohtaamiseen ja moniammatilliseen yhteistyöhön. Esi-

merkiksi vanhempainiltojen ja muiden yhteistyötapaamisten pitämistä tulisi käsi-

tellä ja harjoitella koulutuksessa enemmän. Käytännön harjoittelujaksot antavat 

erinomaisen mahdollisuuden opetella vanhempien ja muiden toimijoiden kohtaa-

mista ennen työelämään siirtymistä.  
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Tutkimukseen osallistuneiden nuorten kokemusten perusteella voi sanoa, että 

oppimisen kaikkiallisuuden periaate ei toteudu tavoitteellisten urheilijoiden koh-

dalla. Uusi opetussuunnitelma (POPS 2014) on tullut peruskouluihin käyttöön 

vasta vuonna 2016. Se velvoittaa kouluja ja opettajia muuttamaan käytäntöjään 

ja huomioimaan oppimisen kaikkiallisuuden. Voidaankin pohtia, näkyvätkö uuden 

opetussuunnitelman muutokset vielä käytännössä. Muutos on aikaa vievä pro-

sessi ja on hyvinkin mahdollista, että koulun käytännöt eivät vielä ole sellaisia, 

että ne tukisivat oppimisen kaikkiallisuutta. Muutoksen onnistumisen kannalta on 

erittäin tärkeää, että siihen liittyvät toimijat, tässä tapauksessa opettajat, saavat 

olla mukana muutoksen suunnittelussa (Ilmarinen 2017). Mielestäni opetuksen 

kaikkiallisuus ja laaja-alaisuus tulisi ottaa vielä vahvemmin huomioon jo paikalli-

sia opetussuunnitelmia tehtäessä. Tällä tavoin opettajilla on paremmat mahdolli-

suudet päästä vaikuttamaan suunnitteluun sekä toteuttaa näitä tavoitteita käytän-

nössä. 

 

Haastattelemieni nuorten kokemusten perusteella, yksilöllisyyden huomioiminen 

koulun opetuksessa ja käytännöissä on vielä melko vähäistä. Oppitunneilla kaik-

kien oppilaiden tulee edetä samaan tahtiin, kotiläksyt ovat kaikille samat ja kokeet 

tehdään ennalta määrättynä ajankohtana, yhtä aikaa muiden kanssa. Useissa 

aineissa opetus on yhä hyvin oppikirjasidonnaista. Tällaiset käytännöt eivät jätä 

kovinkaan paljoa varaa huomioida oppilaita yksilöinä eikä opetus ole joustavaa. 

POPS:n (2014, 61–63) mukaan opetuksen lähtökohtana tulisi olla ajatus siitä, 

että jokainen oppilas on yksilö, jolla on omat tarpeensa ja opettajan tehtävänä on 

tukea oppilasta näissä tarpeissa. Jäinkin pohtimaan, mistä yksilöllisyyden huomi-

oimisen vähyys voi johtua. Yhtenä syynä voi varmasti olla Niemen (2011) sekä 

Niemen ja Siljanderin (2013) tutkimuksissa esille noussut seikka valmiuksien 

puuttumisesta. Opettajilla ei ole tarpeeksi valmiuksia kohdata ja huomioida oppi-

laita yksilöinä ja tämän vuoksi opetusta toteutetaan ”kaikille sopii yksi”- tyylillä. 

 

Osakseen asiaan voi vaikuttaa myös resurssien vähyys. Useat opettajat ovat 

kuormittuneita työstään. OAJ:n toteuttaman työolobarometrin (2016, 6) mukaan 

yli puolet opettajista kokee, että töitä on usein liikaa. Suuren työmäärän vuoksi 
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heillä ei välttämättä ole aikaa tutustua oppilaisiin ja heidän tarpeisiinsa tarpeeksi 

hyvin voidakseen suunnitella opetusta yksilöllisesti. Mielestäni opettajien työoloi-

hin tulisikin kiinnittää huomiota, sillä heidän jaksamisensa ja toimintansa vaikut-

taa vahvasti myös oppilaisiin. Työn ollessa kuormittavaa yhteistyön merkitys ko-

rostuu. On tärkeää, että asioita voi jakaa muiden kanssa ja saada tukea vaikeissa 

tilanteissa. Myös hyvien käytäntöjen jakaminen opettajien kesken on mielestäni 

erittäin tärkeää. Koulun käytäntöjen tulisikin mahdollistaa yhteistyön tekeminen 

niin opettajien kuin muiden toimijoidenkin välillä. Yhteistyötä voitaisiin lisätä esi-

merkiksi erilaisten tiimipalaverien avulla. 

 

Tavoitteellisesti urheilevien nuorten saama tuki on koulun puolella hyvin pitkälti 

sanallista. Opettajat ja koulun muu henkilökunta tukevat ja kannustavat tavoit-

teellisesti urheilevia nuoria huomioimalla heidän menestymistään lajissa sekä 

huomioimalla sen tuomaa ”julkisuutta”, esimerkiksi nuoresta tehtyjä lehtijuttuja. 

Tällainen tuki ja kannustus on toki tärkeää nuorille, mutta olisi tärkeää muistaa 

tarjota heille tukea myös käytännön järjestelyillä. Nyyssölän (2002) mukaan in-

formaalin oppimisen hyväksilukemista tehdään suomalaisissa peruskouluissa 

erittäin vähän. Mielestäni hyväksilukemista tulisi käyttää peruskouluissa enem-

män, sillä se lisäisi opetuksen joustavuutta. Tavoitteellisesti urheileva nuori voisi 

hyödyntää urheiluaan vielä paremmin koulunkäyntiin, jos valinnaisia aineita tai 

liikuntatunteja pystyisi hyväksilukemaan harjoituksilla. Tämä vähentäisi myös 

nuoren kokonaisrasitusta ja nuori voisi saada enemmän aikaa levolle ja muille 

harrastuksille. 

 

Yksi erittäin toimiva tukikeino tavoitteellisesti urheileville nuorille on koulupäivän 

aikaisen liikunnan lisääminen. Nuoret viettävät suuren osan päivästään koulussa. 

Usein suuri osa tästä koulussa vietetystä ajasta, noin kuusi tuntia, kuluu istuen 

(Terve koululainen 2017). Tavoitteellisen urheilijan tulisi liikkua ohjattujen harjoi-

tusten lisäksi koulupäivien yhteydessä noin 10h/viikko (Urheiluakatemiatoimin-

nan ohjeisto 2013). Koulupäivien aikaista liikuntaa lisäämällä tavoitteellisesti ur-

heileva nuori saa helposti lisättyä tunteja viikon kokonaisliikuntamääräänsä. On 
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todella huolestuttavaa, että yläkouluikäisistä vain noin 10 prosenttia liikkuu riittä-

västi (Heinonen 2015). Liikunnan lisääminen koulupäivän aikana hyödyttääkin 

kaikkia koulun oppilaita ja toimijoita. Kouluissa voitaisiin ottaa käyttöön ohjattu 

välituntiliikunta sekä oppituntien aikaiset liikuntatuokiot. On myös erittäin tärkeää, 

että koulujen pihat olisivat liikuntaan motivoivia ja sieltä löytyisi erilaisia liikuntaa 

mahdollistavia välineitä.  

 

Tutkimukseni käsittelee melko laajasta näkökulmasta opiskelun ja tavoitteellisen 

urheilun yhdistämistä. Tutkimuksessani tarkastelin tavoitteellisesti urheilevan 

nuoren arjen kuormittavuutta, oppimisen kaikkiallisuuden huomioimista tavoit-

teellisesti urheilevan nuoren koulunkäynnissä sekä yksilöllisyyden huomioimista 

koulun opetuksessa ja käytännöissä. Tutkimuksen tekeminen on ollut erittäin 

mielenkiintoista ja se on avannut minulle tulevana opettajana ja valmentajana 

uusia näkökulmia aiheeseen. Jatkossa olisikin mielenkiintoista paneutua tarkem-

min näihin opiskelun ja tavoitteellisen urheilun yhdistämisen eri osa-alueisiin. Us-

kon, että tutkittaessa tarkemmin kutakin osa-aluetta esille voisi nousta lisää hyö-

dyllistä tietoa nuorten kokemuksista. Tutkimuksen voisi toteuttaa sellaisenaan 

myös suuremmalle, satunnaisotannalla valikoidulle joukolle ja verrata tuloksia tä-

män tutkimukseni tuloksiin. Olisi mielenkiintoista nähdä, vaikuttaako valmentajien 

valinta siihen, millaisia oppilaita tutkimukseeni valikoitui ja poikkeavatko näiden 

haastateltujen kokemukset jotenkin suuremman joukon kokemuksista.  

 

Tutkimukseni teoriassa vaikutti vahvasti perusopetuksen opetussuunnitelman 

perusteet (2014). Etenkin oppimisen kaikkiallisuus ja yksilöllisyys ovat vahvasti 

esillä uudessa opetussuunnitelmassa. Tutkimuksen toteutushetkenä uusi ope-

tussuunnitelma oli ehtinyt olla voimassa vasta vajaan vuoden ja monet sen sisäl-

löistä eivät varmastikaan olleet vielä vakiintuneet koulun käytäntöihin. Tulevai-

suudessa olisikin mielenkiintoista toteuttaa sama tutkimus uudelleen ja selvittää 

opetussuunnitelman tavoitteiden päätymistä käytännön tasolle. Olisi mielenkiin-

toista verrata ovatko tavoitteellisten urheilijoiden kokemukset muuttuneet opetus-

suunnitelman muututtua.  
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Jäin myös pohtimaan nuorten asenteita tuen pyytämiseen ja saamiseen sekä yh-

distämisen mahdollistamiseksi tehtyihin erikoisjärjestelyihin. Oman tulkintani mu-

kaan nuorilla on hieman varautunut ja negatiivinen asenne erilaisuuteen ja tuen 

pyytämiseen. Olisikin mielenkiintoista tutkia millaista tukea nuoret itse kaipaisivat 

opiskelun ja urheilun yhdistämiseen. Lisäksi olisi mielenkiintoista selvittää miten 

nuoret kokevat tukemisen ja mitkä asiat tähän vaikuttavat.  
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LIITTEET 
 

 

Liite 1. Tutkimuslupa 
 

Hyvä urheilijanuori, 

Toivon, että voisit osallistua haastattelututkimukseen, jossa sinulta kysytään aja-
tuksia ja kokemuksiasi tavoitteellisen urheilun ja opiskelun yhdistämisestä. 

 

Hyvä huoltaja, 

Toivon, että antaisitte luvan alaikäisen lapsenne osallistua tähän tutkimukseen. 

 

Tietoa tutkimuksesta 

Tutkimukseni tavoitteena on saada selville urheilevien nuorten käsityksiä tavoit-
teellisen urheilun ja opiskelun yhdistämisestä. Tarkoituksenani on muun muassa 
selvittää, millaista tukea nuoret saavat yhdistämiseen, millaisia käytännönjärjes-
telyitä on tehty ja mitä nuorten mielestä voisi tehdä vielä paremmin, jotta urheilun 
ja opiskelun yhdistäminen sujuisi mahdollisimman hyvin. 

Haastattelen nuoria heidän kokemuksistaan ja nauhoitan keskustelut palatakseni 
niihin myöhemmin. Haastattelut tehdään nuorelle sopivana ajankohtana, hänelle 
mahdollisimman helpossa paikassa esimerkiksi harjoitusten yhteydessä. Haas-
tattelu kestää n. 30-60 minuuttia. Tutkimuksessa ei tuoda julki nuorten, perheen-
jäsenten, opettajien tai koulun nimiä eikä muitakaan tietoja, joiden perusteella 
tutkimukseen osallistuneet voitaisiin tunnistaa. Kaikilla tutkimukseen osallistu-
neilla on mahdollisuus, milloin tahansa vetäytyä tutkimuksesta niin halutessaan, 
jolloin kaikki heihin liittyvä materiaali poistetaan tutkimuksesta. 

Haastatteluista keräämäni aineiston pohjalta kirjoitan pro gradu –tukielman, joka 
julkaistaan yliopiston kokoelmissa. 

Pyydän, että täytätte oheisen lupalapun ja palautatte sen lapsenne mukana alle-
kirjoittaneelle. 

 

Ystävällisin terveisin,  

Anu Piltonen 
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Luokanopettajaopiskelija  

Lapin Yliopisto 

 

Lisätietoja: 

Voitte soittaa tai laittaa sähköpostiviestiä, mikäli haluatte kysyä lisää tutkimuk-
sesta 

0451118693 

anpilton@ulapland.fi 

 

Opinnäytetyöni ohjaaja: 

Päivi Hakkarainen 

paivi.hakkarainen@ulapland.fi 

 



 
 

PALAUTA TÄMÄ OSA  

Olen lukenut saamani tiedotteen tutkimuksesta. Ymmärrän, että tutkimukseen 
osallistuminen on vapaaehtoista ja lapseni voi vetäytyä tutkimuksesta niin halu-
tessaan milloin tahansa. Kaikki tieto, josta lapseni voidaan tunnistaa, käsitellään 
luottamuksellisesti. Nimi ja muut henkilökohtaiset tiedot jäävät ainoastaan tutkijan 
haltuun eikä niitä missään vaiheessa julkaista.  

NUORI 

 

          Osallistun tutkimukseen 

          En osallistu tutkimukseen 

Nuoren allekirjoitus: 

_________________________________________________________ 

Nimen selvennys: 
___________________________________________________________ 

Päivämäärä ja paikka: 

________________________________________________________ 

 

HUOLTAJA  

 

         Annan lapselleni luvan osallistua tutkimukseen.       

         En anna lapselleni lupaa osallistua tutkimukseen.  

 

Huoltajan allekirjoitus: 
__________________________________________________________ 

Nimen selvennys: 
______________________________________________________________ 

Päivämäärä ja paikka: 
___________________________________________________________ 

Puhelinnumero mahdollista myöhempää yhteydenottoa varten: 
___________________________ 

  

 



 
 

Liite 2. Haastattelurunko  

 

Lähtökohdat yhdistämiselle 

1 Kuinka monesti viikossa harjoittelet? Kuinka monta tuntia yhteensä? 

2 Mihin aikaan päivästä sinulla on harjoituksia? 

3 Kuuluuko lajiisi jotain muuta kuin lajiharjoittelu? Esim. välinehuolto, mieli-

kuvaharjoittelu yms. 

4 Miten kuljet harjoituksiin? 

5 Kuinka useasti vuodessa kilpailumatkoja/pelejä? 

6 Missä käytte kisa/pelireissuilla? 

Tukeminen 

7 Oletko saanut koulussa jotenkin hyödyntää lajiosaamistasi tai urheilija-

taustaasi? – jos niin miten ja milloin, muistatko? 

8 Tuntuuko sinusta, että koulussa tuetaan sinun lajin X harrastamista joten-

kin? miten? 

9 Tuntuuko sinusta, että koulussa ollaan kiinnostuneita sinun lajiharrastuk-

sestasi? Mistä päättelet niin? 

10 Jos sinulla on ollut koulussa rankempaa esimerkiksi koeviikko tai paljon 

läksyjä, miten olet sellaisessa tilanteessa toiminut? Onko esimerkiksi opet-

tajasi, valmentajasi tai vanhempasi auttaneet jollain tavalla? 

11 Onko opettajiesi, rehtorisi, vanhempiesi ja valmentajasi välillä ollut yhteis-

työtä tai keskusteluja? 

Käytännön järjestelyt 

12 Mitä urheilun ja opiskelun yhdistäminen mielestäsi vaatii?  

13 Kuinka haastavaa urheilun ja opiskelun yhdistäminen on mielestäsi as-

teikolla 4-10? Miksi? 

14 Miten olet toiminut haastavissa tilanteissa? 

15 Koetko, että urheilu on jotenkin auttanut sinua koulunkäynnissä tai, että 

koulunkäynnistä olisi ollut jotain hyötyä harjoitteluun? 



 
 

16 Koetko, että harjoittelusi vuoksi on tehty joitain erikoisjärjestelyjä koulun 

puolella esimerkiksi poissaolojen suhteen? Millaisia? Kuka järjestelyjä on 

tehnyt?  

17 Koetko, että valmentajasi on joustanut jollain tavalla koulunkäyntisi suh-

teen? Esim. jos on kokeeseen lukua, saako olla pois harjoituksista? 

18 Ovatko vanhempasi joustaneet jollain tavalla koulunkäyntiisi tai harjoitte-

luusi liittyvissä asioissa esim. poissaolot, läksyjen teko, kokeeseen luke-

minen? 

19 Koetko, että saat tarpeeksi tukea opiskeluissasi ja harjoittelussasi? Jos et, 

millaista tukea kaipaisit ja keneltä? 

20 Kuka tekee koulua koskevat päätökset/suunnitelmat/arvioinnin? 

21 Kuka tekee urheilua koskevat päätökset/suunnitelmat/arvioinnin? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Liite 3. Analyysikysymykset 

 
1. Arki ja kuormittavuus 

• Kuinka paljon nuoret harjoittelevat? 

• Miten nuoren arkipäivä rakentuu? 

o Monelta herää? - monelta menee nukkumaan? 

o Kuinka pitkä koulupäivä? 

o Minkä verran vapaa- aikaa? 

o Milloin tekee läksyt ja lukee kokeisiin? 

o Milloin harjoitukset? 

o Millä kulkee kouluun/harjoituksiin? 

 

2. Moniammatillinen yhteistyö 

• Mihin asioihin oppilas saa itse vaikuttaa? 

• Mihin asioihin ei saa vaikuttaa? 

• Kuka tekee koulua koskevat päätökset/suunnitelmat/arvioinnin? 

• Kuka tekee urheilua koskevat päätökset/suunnitelmat/arvioinnin? 

• Millaista yhteistyötä tehdään? 

• Ketkä tekevät yhteistyötä? 

• Keneltä nuori saa tukea? 

• Millaista tukea nuori saa? 

 

3. Yksilöllisyys 

• Onko oppilaan vahvuudet/kehittymismahdollisuudet huomioitu? 

• Miten vahvuudet/kehittymismahdollisuudet on huomioitu? 

• Kuinka vahvuuksia/kehittymismahdollisuuksia tuetaan? 

• Missä asioissa/tilanteissa joustetaan? 

• Kuka joustaa? 

• Miten joustetaan? 

 


