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Vammaisten nuorten osallisuutta 

liikuntaharrastuksissa koskeva 

tutkimushanke
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määrärahoista vuosille 2015-2018

• Susan Eriksson, Veli Liikanen (XAMK)
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• Millaisia mahdollisuuksia vammaisella nuorella on harrastaa liikuntaa 
Suomessa? Millainen asema vammaisella nuorella on liikunnallisissa 
nuorisokulttuureissa ja millaista hänen osallisuutensa on? 

• Teoreettiset lähtökohdat yhteiskuntatieteellisessä 
vammaistutkimuksessa ja kulttuurintutkimuksessa

• Menetelminä etnografinen havainnointi ja kysely
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Teoreettiset lähtökohdat: 

yhteiskuntatieteellinen vammaistutkimus
• Vammaisuuden sosiaalinen malli: 

vammaisuutta ei ole, yhteiskunta rakentaa 
esteet

• Vammaiset ihmiset yritetään ”normalisoida” 
eli asettaa yhteiskunnallisiin mittapuihin : 
kuntoutus

• Vammaisen henkilön asema sidoksissa 
institutionaalisiin määrittelyihin (vrt. 
asiantuntijakäytännöt ja normalisaation
ideologia: millaista kuntoutusta vammainen 
henkilö tarvitsee?)

• Ruumis: medikaalisen konsultaation ja 
katseen kohde vai mielihyvän ja 
kompetenssin lähde?

• Foucault ja biopolitiikka: ruumis 
hallinnallisuuden kohde ja väline – ruumiin 
hallinnallisuuden käytännöt näkyvät usealla 
tavalla vammaisten elämässä

• Kansalaisuuden viitekehys 
(itsemäärääminen, itsenäinen elämä, 
mahdollisuus tehdä omaa elämää koskevia 
päätöksiä)

• Kulttuuriset representaatiot vaikuttavat 
olennaisesti kansalaisuuden määrittymiseen

• Ruumiillisuus ja sen kuvasto 

• Idealisoitu kansalaisuus perustui ruumiin 
kyvykkyydelle (vammaistutkimuksessa able-
bodidness), vaikuttanut kansalaisuuden 
määrittymiseen

• Vammaisten ihmisten marginaalinen asema 
suhteessa ihanteelliseen kansalaisuuteen ja 
sen representaatioihin 



Teoreettiset lähtökohdat -

kulttuurintutkimus

• Nuorisokulttuurit: paikalliset 

sosiaalisuuden muodot, 

ryhmäkulttuuri, jäsenyydet, 

sosiaaliset eronteot, identiteetit

• Ns. vammaiskulttuurit, joilla 

emansipatorinen funktio: tuodaan 

esiin kansalaisuuden 

marginaalisuutta korostamalla 

sosiaalisten erojen merkitystä 

siinä

• Suomessa vammaiskulttuureja 

tutkittu erittäin vähän 

• Miten vammaisten nuorten 

liikuntakulttuurit sijoittuvat emo- ja 

alakulttuurien ja liikuntakulttuurien 

kentille?

• Emansipaation, erottautumisen vai 

integraation pyrkimykset?



Liikunnalliset harrastuskulttuurit 

tutkimusaineistona

• Etnografinen havainnointi- ja haastatteluaineisto

• Lajit: jalkapallo, näkövammaisten maalipallo, lumilautailu ja 

laskettelu, hiihto, ratsastus, judo, yleisurheilu, Special Olympics -

talvikisat Itävallassa maaliskuussa 2017

• Webropol - kyselyaineisto liikuntaseurojen ja vammaisjärjestöjen 

kautta (n= 132)  

• Liikuntaharrastuksen merkitys ja mielekkyys elämässä, sosiaaliset 

suhteet, vanhempien rooli harrastustoiminnassa, järjestön, seuran ja 

ohjaajien rooli, mahdollisuudet harrastaa liikuntaa, liikunnan 

harrastamisen esteet ja rajoitteet, harrastamista tukevat palvelut

• Metodologinen triangulaatio (vuoropuhelu eri aineistotyyppien välillä)



Kyselyaineiston kuvauksia

• Minkä vuoksi harrastan juuri näitä lajeja?
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Muut harrastukset vaikuttavat

Esikuvat, tunnetut urheilijat

Koulu tai opettajat

Jokin muu asia, mikä?

Laji on osa kuntoutustani

Minulla on lajissa avustaja

Lajin harrastaminen maksaa sopivasti

Kävin kokeilemassa lajia ja ihastuin siihen

Kaverit

Laji on hyväksi terveydelleni

Laji sopii minulle hyvin

Olen kiinnostunut lajista
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Kyselyaineiston kuvauksia

• Mitkä tekijät estävät sinua harrastamasta liikuntaa?
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Perhe ja läheiset eivät kannusta minua harrastamaan liikuntaa

Liikunnan harrastaminen on liian raskasta tai vaarallista

Liikunnan harrastaminen vaatii liikaa aikaa

Minulla ei ole sopivia varusteita tai apuvälineitä

Minulla ei ole kuljetusta harrastukseen

Kohtaan ennakkoluuloja ja syrjintää

Liikunnan harrastaminen vaatii liikaa rahaa

Minulla ei ole valmentajaa, ohjaajaa tai avustajaa opastamassa minua

Minulle ei ole sopivia liikuntatiloja tai paikkoja

Muu syy, mikä?

Olen yksinäinen

Lähellä ei ole sopivia ryhmiä tai urheiluseuroja
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Kyselyaineiston kuvauksia

• Millaisia tavoitteita sinulla on liikuntaharrastuksessasi?
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Jokin muu tavoite, mikä?

Minulla ei ole erityisiä tavoitteita

Haluan vaikuttaa ulkonäkööni

Haluan menestyä kilpailuissa

Haluan kehittyä liikkujana

Haluan tutustua ihmisiin

Haluan parantaa mielialaani

Haluan kokea uusia elämyksiä

Haluan parantaa kuntoani

Haluan pitää hauskaa
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Yhteenveto kyselyaineistosta

• 75% kyselyyn vastanneista nuorista kokee liikuntaharrastuksen tärkeäksi 
hauskanpidon kannalta, kavereiden merkitys on tärkeä 62% vastaajista 

• Myös kunnon kohottaminen liikuntaharrastuksen tärkeä motiivi (67% vastaajista)

• Suurimmat koetut rajoitteet harrastaa liikuntaa liittyvät sopivien paikkojen ja seurojen 
puutteeseen asuinpaikkakunnalla (29% vastaajista), yksinäisyyteen (22%)

• Terveydelliset ja vammasta johtuvat syyt ovat olennaisia, k. avovastaus: 
”Kuulovamma: en kuule kunnolla, siksi joukkuelajit pelottavat”

• Riittävän lajikohtaisen ohjauksen, tuen ja vammaisuuteen liittyvän asiantuntemuksen 
puute nähdään suurena syynä siihen, ettei vammaisilla nuorilla ole samoja 
mahdollisuuksia harrastaa liikuntaa kuin muilla nuorilla 

• Avovastaus: ”Välillä joutuu tekemään suhteettomankin paljon töitä, jos haluaa 
selvittää, voiko jonnekin liikuntapaikakan tai ryhmään osallistua näkövammaisena. 
Aina pitäisi myös muistaa infota etukäteen ryhmäliikuntatunnin ohjaajaa jne. Se on 
joskus aika raskastakin, kun pitää koko ajan selittää vammaansa”.



Etnografinen havainnointi- ja 

haastatteluaineisto
• Säännönmukaisuus ja rutiininomaisuus tyypillistä, myös ”höntsäilyä”

• riippuen liikuntakulttuurista 

• Asenteisiin liittyvät ongelmat, kuten syrjiminen: vammaisuutta koskeville 
käsityksille perustuvia rajanvetoja ylläpidetään arjessa .. (esimerkkinä 
nuorten hakeutuminen niihin seuroihin, joissa ei vammaisia 
lajinharrastajia)

• Vammaisten nuorten liikuntaharrastusten erillisyys muista nuorista, 
poikkeuksena näkövammaisten maalipallo

• Rakenteelliset ongelmat: institutionaalisissa käytännöissä ylläpidetään 
vammaisten ja muiden nuorten välistä jaottelua, kuten seurajäsenyyden 
määrittelyissä

• Valmennus, ohjaus, tuki hyvin keskeistä seuratoiminnassa ja kilpailuihin 
tähtäävässä toiminnassa – vanhempien rooli keskeinen, mutta usein 
ambivalentti: tuki tärkeää, mutta ei aina edistä itsemääräämistä



Keskeisiä tutkimustuloksia

• Vammaisten nuorten mahdollisuudet harrastaa liikuntaa riippuvat 

paikkakuntakohtaisesta lajien, harrastusryhmien ja henkilökohtaisen 

tuen tarjonnasta

• Avustajien rooli merkittävä liikuntaharrastuksissa ja heitä koskevat 

osallistumisen mahdollisuudet myös vaihtelevat paljon ympäri maata

• Monet liikuntaa harrastavat nuoret haluaisivat harrastaa ryhmälajeja 

ja vaativampia lajeja kuin mitä nyt harrastavat

• Harrastamisen esteiksi koetaan monesti oma vammaisuus ja siitä 

koituvat fyysiset ja henkiset toimintarajoitteet



Keskeisiä tutkimustuloksia

• Kielteiset ennakkoluulot ja tietämättömyys vammaisuudesta ovat 
keskeisiä rakenteellisia esteitä vammaisten nuorten harrastamiselle: 
näkyvät esimerkiksi syrjivinä käytäntöinä nuorten harrastuspiireissä

• ´Vammaisten nuorten sosiaalinen erillisyys´, esim. erityisryhmien 
jalkapallo

• Jotkut erityiset lajit, kuten esim. näkövammaisten maalipallo integroi 
näkövammaisia nuoria yhteen muiden kanssa, koska laji kiinnostaa 
myös näkövammattomia

• Erityisryhmien liikunta muodostaa nuorten keskuuteen omia 
liikuntakulttuureitaan, joilla oma luonteensa (esim. hauskanpito ja 
karnevalistisuus)

• Vammaisten nuorten liikuntakulttuurit erittäin yhteisöllisiä (mukana usein 
ystävät ja perheenjäsenet)


