
Kalasatama liikkeelle
Miten tukea aloittamista ja tavan 
muodostusta? 

Yhteenveto haastatteluista

K a i s a  K a i t o s a l m i



Haastateltavien taustoista
• Toteutimme yhteensä 7 haastattelua.

• Osallistujat olivat olivat 29-59 –vuotiaita ja edustivat eri 
tuloluokkia, pienituloisesta opiskelijasta hyvätuloiseen 
asiantuntijaan.

• Huomioitavaa, että yksikään haastatelluista ei ollut erityisen 
liikuntavastainen.

• Kaikki kokivat liikkumisen aloittamisen/lisäämisen tärkeäksi, 
mutta toteutus tällä hetkellä ontui.

• Kenelläkään tavoitteet eivät  olleet liikuntasuoritukseen tai sen 
mittaamiseen vaan omaan oloon ja/tai ulkomuotoon liittyviä: 
parempi jaksaminen arjessa, parempi olo, painonpudotus. 
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Kuluttajahaastatteluiden ja 
tekemämme taustatyön 
perusteella pystyimme 
tunnistamaan keskeiset 
ongelmat ja neljä 
käyttäytymismallia.



Tarpeen	tunnistamisesta	on	
matkaa	toteutukseen



Yhteenveto koetuista ongelmista ja esteistä
Esteitä liikkumisen aloittamiselle
• Huonot aikaisemmat kokemukset, esim. koululiikunnan 

ikävät muistot

• Alemmuuden tunne

• Joutuminen naurunalaiseksi

• Ei juuri kokemusta, muodostunutta tapaa, ei saa aikaiseksi

• En ole ryhmäliikkuja/joukkuepelaaja

• En osaa

• Palvelut (lähinnä kuntosalit) ei itseä varten

• En tiedä, miten pitäisi liikkua järkevästi/jotta siitä olisi 
hyötyä

• Ei helposti samaistuttavia esimerkkejä, ”ne bodaajat”

• Liian vaikealta kuulostavat suunnitelmat

Esteitä liikkumisen jatkamiselle
• Arjessa tapahtuvat muutokset (kiire, loma, stressi, 

sairastuminen, rahatilanteen muutos)

• Liian monimutkaiseksi osoittautuva suunnitelma

• Epärealistiset / vääränlaiset tavoitteet

• Alkuhuuma laantuu ennen kuin tapa ehtii 
muodostua

• Liian raju aloitus (loukkaantumiset)

• Vääränlainen PT

• Ei kiinnosta/Omaa lajia ei löydy

• Hyödyt eivät heti konkretisoidu

• Kehityksen hidastuminen/pysähtyminen hyvän 
alun jälkeen

• Muun elämän takapakit

• Ei ole tilivelvollinen kenellekään
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Aloittaminen helppoa

Aloittaminen vaikeaa

Tavan	muodostus
helppoa

Tavan	muodostus
vaikeaa

Innostujat

Rutinoitujat

Jojoilijat

Selittelijät



Rutinoituja
Löytää kokeilujen kautta 
oman lajin (ja porukan), 
josta aidosti innostuu. 

Rutinoituminen suhteellisen 
helppoa aidon sisäisen 
motivaation ja innostuksen 
kautta. 

Jatkuva aloittaja. Saattaa 
innostua esim. muiden 
suositusten, sopivan seuran tai 
lukemansa perusteella 
kokeilemaan liikkumista eri 
lajien parissa. 
Tavan muodostus kuitenkin 
hyvin vaikeaa.

Jos liikkuu, niin tekee sitä 
lähinnä 
velvollisuudentunteesta tai 
koska se lukee kalenterissa.
Liikkuminen itsessään ei tuota 
iloa tai nautintoa. 

Innostuja
Liikkumiseen ei ole tapaa eikä 
rutiinia. Ei koe liikuntaa omaksi 
jutukseen. Saattaa pohtiakin 
sitä, mutta aloitusaikeet 
kaatuvat lukuisiin syihin, joita 
itsekin pitää selittelynä.

SelittelijäJojoilija

Aloittamiset jäävät yrityksiksi. 
Liikkuminen loppuu eri syiden 
(flunssa, lomakausi…) takia 
ennen kuin rutiinia on ehtinyt 
muodostua. Motivaatio saattaa 
loppua myös kehityksen 
hidastumiseen.

Mukavuudenhalu, tekee aina 
ennemmin jotain muuta.
Korkea kynnys aloittaa, ei koe 
liikuntapaikkoja omakseen ja 
kokee poikkeavansa niitä 
käyttävistä “urheilijoista”.   

Ratkaisu	ja	tuki

Ongelma

Liian nopea ja intensiivinen 
aloitus, heikolla tekniikalla 
tehdyt liikkeet. Yhtäkkisen 
kuorman aiheuttamat kiputilat, 
suuri loukkaantumisriski. 

Terveysliikuntaan perehtynyt 
ohjaaja, huolellinen 
alkukartoitus, räätälöity myös 
tukilihaksia vahvistava 
ohjelma. 

Oikeanlainen harrastusryhmä
tärkeää – ei huonommuuden 
tunnetta

Tuki rutiininmuodostuksessa
ja liikkumisen sovittamisessa 
arkeen.

Avainasemassa oikeanlainen 
ja sopivantasoinen seura
(sparrauspari), joka patistaa 
liikkeelle ja estää liian pitkien 
taukojen syntymisen.

Aloittaminen vaikeaa. Lisäksi 
liikkuminen loppuu hyvin 
helposti, mikäli arkeen tulee 
muutoksia (muutto, lomat, 
matkat, sairastelut, stressi)…

Erityisesti hyötyliikunnan
lisääminen. Tuki liikkumisen 
sovittamiseen muuttuviin 
(elämän)tilanteisiin ja arjen 
haasteisiin. 

Kokeilujen kautta mahdollisuus 
löytää (hyöty)liikkumisen muoto, 
jossa tekemiseen liittyy intoa ja 
onnistumisen tunnetta. 

Starttivaiheessa keskeistä löytää 
oikeanlainen tukihenkilö, jonka 
kanssa laaditaan yksinkertainen 
suunnitelma ja liikutaan aluksi 
yhdessä. 
Mahdollisuus lähteä liikkeelle 
hyötyliikunnasta ja riittävän 
pienistä (jopa vain muutaman 
minuutin mittaisista) 
”suorituksista”. Terveydelliset
perustelut tärkeitä.

Nykytilanne
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Olin	mä pitkään	miettinyt,	että	pitäisi	liikkua	enemmän,	kun	
ikääkin	tulee	lisää	ja	tärkeää	olisi	olla	paremmassa	kunnossa.	
Sitten	liityin	Fressiin	ja	aloin	käydä	jumpissa.	Yllätyin,	kuinka	

kivaa	se	oli.	BodyCombatia,	tanssillista	jumppaa		ja	semmoista.	
Niissä	käy	porukkaa	ihan	laidasta	laitaan.	Osa	on	tälläisia

kompelömpiä,	osa	ohjaajaakin	parempia.	Mutta	ei	se	mitään	
haittaa.

Paino	putosi	ja	huomasin	että	jaksoin	paljon	paremmin.	Sitten	
kävi	niin,	että	polven	kierukka	hajosi.	Siihen	loppui	se	liikkuminen	
sitten.	Sain	personal trainerilta oheet kuntosalille,	mutta	niitä	

liikkeitä	oli	ainakin	80,	enkä	osannut	tehdä	niistä	yhtäkään.	Olisi	
pitänyt	ymmärtää,	että	mä olen	ihan	aloittelija	näissä	hommissa.

- Liisa	49v.		
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Kyllä	tiedän,	että	pitäisi	liikkua.	Haluaisin	jaksaa	töissä	paremmin	
ja	nukkua	kunnolla	öisin.	

Välillä	olen	yrittänyt	käydä	lenkillä.	Pari	kertaa	olen	onnistunut,	
mutta	sitten	on	tullut	huonot	kelit.	Vaimo	kyllä	lenkkeilee	ja	

raahaa	mullekin lenkkarit	siihen	sohvan	viereen.	En	oikein	tiedä	
miksi	se	tuntuu	niin	vaikealta.		

Työnantaja	tukisi	liikkumista	rahallisesti	ja	olisin	päässyt	mukaan	
sellaiseen	kuntoremonttiinkin.	En	kuitenkaan	sitten	varannut	sitä	

aikaa.	Samoin	työpaikan	spinningkerhoon	en	sitten	mennyt,	
koska	olin	ensimmäisellä	kerralla	kipeä.	

Kaverini	on	PT	ja	sanonut	monesti,	että	tehdään	nyt	ne	ohjelmat	
ja	suunnitelmat.	Siihen	pitäisi	se	sellainen	alkukartoituslappu	
täyttää,	niin	siihen	se	on	jäänyt.	Vähän	tuntuvat	sellaisilta	

pintaliitopaikoilta	monet	kuntosalit.		
- Jaakko	41v.	
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Kaikki ryhmät hyötyvät liikkumisen aloittamisen sekä 
rutiininmuodostuksen tuesta

Ohjaus	ja	alkusysäys	
liikkumisen	aloittamiseen	voi	
tulla	terveysaseman	kautta,	

omasta	oivalluksesta	tai	muita	
reittejä.

Aloittamisessa	avainroolissa	
on	ohjaajan	tai	muun	

tukihenkilön		
ymmärtäväinen	ja	

henkilökohtainen	ote	
liikkumaan	aloittavaa	
asiakasta	kohtaan.

Rutiini	voi	muodostua	”oman	
lajin”	tai	arkisen	aktiivisuuden	

ympärille.		
Rutiininmuodostuksessa	apuna	
voi	toimia	joko	vertaisliikkujista	
tai	ammattilaisista	muodostunut	

ryhmä	/	pari.



Kehoitus ei riitä  
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Ohjaus	ja	alkusysäys	
liikkumisen	aloittamiseen	voi	
tulla	terveysaseman	kautta,	

omasta	oivalluksesta	tai	muita	
reittejä.



Liikkumisen aloittamiseen tarvitaan tukea, mutta 
kohderyhmän kokemukset liikunta-alan ammattilaisista 
eivät ole kovinkaan imartelevia.
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Aloittamisessa	avainroolissa	
on	ohjaajan	tai	muun	

tukihenkilön		
ymmärtäväinen	ja	

henkilökohtainen	ote	
liikkumaan	aloittavaa	
asiakasta	kohtaan.



Seurannan osalta motivoivat itse tunnistettavat 
terveysvaikutukset ja parempi olo – ei itse suorituksen tai 
liikuntatulosten mittarointi.
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Pelilliset elementit, kuten kisat ja haasteet voivat auttaa 
rutiininmuodostuksessa, mutta niihin osallistumisen tulee 
olla täysin vapaaehtoista.
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Tavoitteena huomioida sekä ryhmä- että 
yksilömuotoisesta tuesta hyötyvät
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Rutiini	voi	muodostua	”oman	
lajin”	tai	arkisen	aktiivisuuden	

ympärille.		
Rutiininmuodostuksessa	apuna	
voi	toimia	joko	vertaisliikkujista	
tai	ammattilaisista	muodostunut	

ryhmä /	pari




