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Sisältö 

Esipuhe 
 
Johdatukseksi 
Lähtökohtia tutkimukseen liikuntakulttuurin ja -politiikan käsitteiden määrittelystä 
Käsitteet muuttuvat.  
Käsitteet kilpailevat keskenään. 
Käsitteet kuvaavat asioita eri näkökulmista. 
Käsitteet ovat sukupuoli- ja  –polvisidonnaisia. 
Käytetyt käsitteet muokkaavat käsityksiämme todellisuudesta. 
Käsitteiden moninaisuus on rikkaus. 
Käsitteet ovat kokemuksellisia. 
Uusien – tarkempien, havainnollisempien, ajanmukaisempien - käsitteiden kautta käsityksemme 
maailmasta voi jatkuvasti tarkentua ja parantua. 
Liikuntakulttuurin käsitteiden synnystä ja kehityksestä (Laatikko) 
Liikuntakulttuurin ja –politiikan uusi kukoistus? 

 
Liikunta ja urheilu ne yhteen soppii – vai soppiiko? 
 

Asiantuntijoiden näkemyksiä liikuntakulttuurissa  ja –politiikassa tarvittavista käsitteistä 

Haastattelujen ja käsitearviointien kuvaus, analyysi ja tulkinta 

Käsitteet käyttötarkoituksen mukaan – haastateltujen heterogeeniset liikuntakäsitteet  

Liikuntapoliitikko ja taustavaikuttaja: Leena Harkimon liikuntakäsitteet käyttöyhteyksissään 
Liikuntavirkamies moninaisten käsitteiden käyttäjänä – Titti Laineen liikuntakäsitteet ja käyttöyhteydet 
Kunnan liikuntasuunnittelussa korostuu yhdyskuntasuunnittelu ja koko väestön tarpeet – Antti Salaterän ja 
Pekka Jyrkiäisen liikuntakäsitteet 
Yksityisen liikuntapalvelun liikuntakäsitteet toimivat yksityisellä sektorilla ja ihmisten suussa – Eija Holmalan 
liikuntakäsitteet 
Valoa kansalle – liikunnan ja urheilun uudet käsitteet järjestömaailmassa Jyrki Kemppaisen sanoin 
Liikunta-, media- ja naisasiat lähellä sydäntä - Ulla-Maija Paavilaisen näkemyksiä liikuntakulttuurin ja –
politiikan käsitteistä 
Urheilemisen merkitys takaisin – Risto Niemisen käsityksiä liikuntakulttuurin käsitteistä 
Liikuntakäsitteillä on kansainvälinen ja tasa-arvoa lisäävä ulottuvuutensa – Terhi Heinilän liikuntakäsitteet 
Yhteenvetoa ja arviointia asiantuntijoiden käyttämistä liikuntakäsitteistä 
 

Liikunta- ja urheilupolitiikkaa ohjaavien käsitteiden kuvausta ja arviointia 
Opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntayksikön, Helsingin kaupungin liikuntastrategian, Valo ry:n 
strategian ja Huippu-urheilun muutosryhmän loppuraportin käsitteiden tarkastelua 
Opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntayksikön käsitemaailmasta 
Kuntien liikuntakäsitteistä – esimerkkinä Helsingin liikuntastrategian käsitteet 
Valoa kansalle – valtakunnallisen liikunta- ja urheiluorganisaation strategia käsitteinä 
Urheilijan polku käsitteellisesti aukipurettuna 
Yhteenvetoa liikuntakulttuurin keskeisten toimijoiden strategisista käsitteistä 
 
 



Liikunta vs. Muu maailma 
Miten liikunnan ja urheilun käsitteet pelaavat yhteen muiden käsitteiden kanssa? 
Mitä Suomen Kuvalehden artikkeli ”Valon lapset” kertoo liikunta- ja urheilupolitiikan käsitteistä mediassa? 
Vähän liikkuvien ongelman lopullinen ratkaisu 
Hallinto tarvitsee käyttökelpoisia käsitteitä.  
Liikuntapolitiikan käsitteiden tarkastelua opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntayksikön tilaamissa 
/toteuttamissa selvityksissä ja toimenpideohjelmissa 
Liikuntakäsitteiden viidakko Liikunta ja tasa-arvo –julkaisussa 
Ikä- ja liikuntakäsitteistä Ikäihmisten liikunnan kansallisessa toimenpideohjelmassa 
Yhteenvetoa: Liikunta ja Muu maailma –ottelussa nähtiin vauhdikkaita tilanteita eikä väärin 
ymmärryksiltäkään vältytty. Lopputulos:  yhteispeli vaatii opettelua. 

 
Liikuntakulttuuri käsitteenä ja liikuntakulttuurin käsitteet 
Tutkijoiden liikuntakulttuurikäsitteitä 
Suoritusurheilua, terveysliikuntaa ja kokemusliikuntaa – Henning Eichbergin liikuntakulttuurin kolmijako 
Elämys-, identiteetti-, osallisuus- ja toimijuuskokemuksia - kokemuksellisuuskäsitteistö liikuntakulttuurin ja 
–politiikan viitekehyksessä   
Liikuntasuhdekäsitteet – aktiivit, seuraajat, tuottajat ja kuluttajat 
Arjen roolit liikuntakulttuurin viitekehyksessä  
Liikuntakulttuurin sosiaalihistorialliset muutokset käsitteellisenä viitekehyksenä 
Pääomakäsitteet liikuntakulttuurin jäsentämisessä ja sen ilmiöiden ymmärtämisessä 
Ruumiillisuuskäsitteistöjä  liikuntakulttuurissa 
Lopuksi ja aluksi: liikuntakulttuurin käsitteet siirtyvät kentiltä toisille 

 
Liikuntapolitiikan ja –kulttuurin käsitteet ja muutos 
Liikunta- ja kulttuuripolitiikan käsitteiden vertailua  
Liikuntapolitiikan toimintavastuut ja työnjaot yhteiskunnan sektoreiden välillä 
Liikuntapolitiikan ja –kulttuurin käsitteet ja muutos 

 

Suosituksia 
Yleisiä suosituksia 
Suositus Internetpalvelusta  
Suositus liikuntalakityöryhmälle  
Suosituksia liikuntakulttuurin ja –politiikan käsitteistä ja käsiteperheistä 
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