
Liikuntasosiologiaa - miksi liikun   

Peruskoulutukseni on liikuntasosiologin. Aloitin kirjoittaa näitä blogejakin, koska minulla oli käsikirjoitus 

liikuntasosiologian lukukirjaksi. Yllätyksekseni eteeni on tullut kaikenlaista kiinnostavaa, joten olen 

julkaissut siitä vasta muutaman otteen. Tulossa se kuitenkin on.  

Liikuntasosiologiaa olen tutkinut noin 30 vuotta. Olen kirjoittanut paljon ja olen luennoinut sekä opettanut 

(liikunta)sosiologian kursseja kymmenkunta vuotta mm. Vierumäellä (Haaga-Helia amk). Olen myös 

ohjannut ja tarkastanut runsaasti opinnäytteitä (liikunta)sosiologiasta. Ja olen ollut monissa hankkeissa 

mukana.  

Erityisesti olen ollut kiinnostunut siitä, miksi ihmiset liikkuvat ja urheilevat. Luulen tietäväni siitä jotain, 

mutta vielä on paljon tutkittavaa, kehitettävää ja kokeiltavaakin. Liikkumattomuutta ei ole vielä missään 

nimessä voitettu.  

Jos sinua/teitä askarruttavat samat kysymykset, niin tutustu ao. materiaaleihin ja ole yhteydessä. Itseäni 

kiinnostavat etenkin hankkeet, joissa keskeistä on vaikuttaa kokemuksellisesti ihmisten liikunnalle antamiin 

merkityksiin. Tiedän, että aktiivisesti liikkuvilla on hyvin monenlaisia merkityksiä liikkumiselleen, mutta 

passiivisilta nämä merkitykset ja niitä synnyttävät kokemuksetkin usein puuttuvat.  

Kuulostaa yksinkertaiselta, mutta ei todellakaan ole sitä. Mielelläni olen mukana toiminnassa, jossa 

liikuntaa lisätään ihmisten arkeen ja juhlaan. Erityisen hyvänä toimintamuotona pitäisin pitkäjänteistä 

muutosprosessia, jossa toimijat – esimerkiksi kunnan, seuran tai yrityksen liikunnanohjaajat, valmentajat ja 

muut toimijat – kurssitettaisiin tähän liikuntasosiologiseen osaamiseen, jota minulla on.  

Sen jälkeen muutettaisiin toimintaa, tutkittaisiin ja kehitettäisiin sitä yhdessä pitkäjänteisesti. Suosin pieniä, 

mutta pysyviä muutoksia, jotka eivät vie paljon resursseja. Kun ymmärretään paremmin, miksi ihminen 

liikkuu/urheilee tai ei liiku eikä saa itsestään parasta irti, niin pystytään kehittämään toimintaa paremmaksi.  

Jos siis tarvitset tutkijaa, opettajaa, ohjaajaa, kehittäjää, asiantuntijaa... 
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