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Mitä tutkittiin?

• Hankkeen tavoite lasten ja nuorten 
terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä 
ohjasi etsimään lasten mielestä hyvää 
luonnossa olemista ja liikkumista. 

• Johtoajatus: tuoda esiin lasten ääni

• Miksi:

 Lapsille mielekkään luonnossa 
liikkumisen mahdollistaminen

 Ymmärryksen lisääminen lasten 
suhteesta luonnossa liikkumiseen 

Elina Hasanen 25.4.2019 Luonto lisää liikettä ja hyvinvointia -seminaari Kuva: Metsähallitus/Päivi Pälvimäki

Mitä tutkittiin?

Tutkimuskysymykset
1. Millaiseksi lapset kokivat liikkumisen luonnossa?
2. Millaisiksi lapset kokivat toiminnan muut elementit? (toimintamuodot, -tavat, tuntemukset, tulokset) 
3. Millainen oli lasten suhde luonnossa liikkumiseen luontoliikuntapäivien jälkeen?

Aineistot
• 3 kyselyä lapsille tapahtumien jälkeen (n=81)
• 7 haastattelua (11 lasta)
• tukena: havainnointi, opettajien ja vanhempien kyselyt

Analysointi
Kyselyiden määrällinen analyysi perustana + Haastatteluiden laadullinen analyysi

Elina Hasanen 25.4.2019 Luonto lisää liikettä ja hyvinvointia -seminaari

3

4



4.5.2019

3

Millaisia olivat 
tutkitut?

• 81 lasta;  poikia 55 %, tyttöjä 45 %

• 4 kokonaista koululuokkaa 

• Liikuntaharrastuneisuus lähellä kansallisia keskiarvoja; 
ruutuaika vapaa-ajan suosikkipuuhien joukossa lähes puolella

• Elinympäristöt moninaisia kaupungin keskustasta haja-asutusalueeseen

Koulu Kevään kysely Syksyn kysely Talven kysely 

Riihivalkaman koulu
Tammelan koulukeskus
Tampereen kansainvälinen koulu
Vuoniityn peruskoulu

14
19
20
22

14
20
20
23

11
15
20
17

Yhteensä 75 77 63

Elina Hasanen 25.4.2019 Luonto lisää liikettä ja hyvinvointia -seminaari Kuva: Lassi Puhtimäki

Riihivalkaman                      
5.-luokkalaiset: 

Leirit 
2 minuutissa
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Tulokset

1. Lasten kokemukset liikkumisesta 
luonnossa luontoliikuntapäivillä 

2. Lasten kokemukset toiminnan muista 
elementeistä

3. Lasten suhde luonnossa liikkumiseen 
luontoliikuntapäivien jälkeen

Elina Hasanen 25.4.2019 Luonto lisää liikettä ja hyvinvointia -seminaari Kuva: Lassi Puhtimäki

Lasten kokemukset liikkumisesta luonnossa luontoliikuntapäivillä

• Arviot hyvin myönteisiä. Keväällä kaikkiin n. 25 % ”Huippua!”.
• Vapaasti seikkaileminen luonnossa ”Huippua!” noin 70 prosentille

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Vapaasti seikkaileminen luonnossa
Kiipeäminen lumelle, kiville tai puihin

Juoksu poluilla
Istuskelu rauhassa

Kävely poluilla
Lumikenkäily

Miten koit seuraavat asiat päivän aikana: Liikkuminen luonnossa / Talvi

Huippua! / Melko kivaa En osallistunut / En osaa sanoa Ei kovin kivaa / Ei kivaa!

Elina Hasanen 25.4.2019 Luonto lisää liikettä ja hyvinvointia -seminaari
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Lasten kokemukset liikkumisesta luonnossa luontoliikuntapäivillä

Elina Hasanen 25.4.2019 Luonto lisää liikettä ja hyvinvointia -seminaari

Lasten kokemukset 
liikkumisesta luonnossa 
luontoliikuntapäivillä

Mikä liikkumisessa viehätti?
• Monipuolisuus, tekemisen runsaus

• Uutuus: kokeileminen ja oppiminen

• Vapaus: tapa, paikka, tavoite 
• Haastavuus: omien rajojen ylittäminen, selviytyminen

Miksi patikointi ja lumikenkäily olivat huippua harvemmille?
• Ei uutuuden viehätystä tai ”actionia”

• Pitkä matka väsytti

Elina Hasanen 25.4.2019 Luonto lisää liikettä ja hyvinvointia -seminaari Kuva: Metsähallitus/Minna Jokinen
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Lumirakentamisen vapaus, 
luovuus, leikkisyys
”Sai rakentaa ihan vapaasti, 
ettei ollut mitään esteitä siinä.”

Talviuinnin haastavuus, omien rajojen 
ylittäminen, selviytyminen
”Tosi semmoinen iloinen ja hyvä olo, 
että mä tein sen.”

Elina Hasanen 25.4.2019 Luonto lisää liikettä ja hyvinvointia -seminaari

Lasten kokemukset muista toiminnan elementeistä

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Syöminen nuotiolla
Hauskanpito

Kokkailu nuotiolla
Yhdessä toimiminen

Uusien asioiden oppiminen retkeilystä
Opastus leiriytymiseen

Jännitys
Saunominen

Telttojen kokoaminen ja purkaminen
Yö teltassa

Melonta
Uiminen

Onkiminen

Miten koit seuraavat asiat päivien aikana: Leirielämä

Huippua / Melko kivaa En osallistunut / En osaa sanoa Ei kovin kivaa / Ei kivaa

Elina Hasanen 25.4.2019 Luonto lisää liikettä ja hyvinvointia -seminaari

Esim.
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Lasten kokemukset muista 
toiminnan elementeistä

• Yhdessäolo ja yhdessä toimiminen
Erityisen kiva elementti monessa aktiviteetissa oli 
kavereiden kanssa toimiminen
• Yhteishenki, kaverisuhteet, turvallisuus

• Oppiminen: Liikkumismuodot, erätaidot, luonto, hyödyt

• Vapaus: Irtiottona, leikkisyytenä ja luovuutena
• Merkitys luontosuhteen vahvistumiselle

• Kilpailullisuus jakoi mielipiteitä 
• Liikaa muussa elämässä, luonnossa kivempaa yhteistyö
• Myös yleinen koettu este liikuntaharrastuksille

Elina Hasanen 25.4.2019 Luonto lisää liikettä ja hyvinvointia -seminaari Kuva: Metsähallitus/Minna Jokinen

Lasten suhde luonnossa 
liikkumiseen
Asema arjessa, merkitykset, kiinnittyneisyys

Mistä pidät? Miksi menet? 

• Luonto ja luonnossa liikkuminen arkisen vastapainona: 
vetäytyminen suoritustavoitteista, ihmisten seurasta, metelistä

Elina Hasanen 25.4.2019 Luonto lisää liikettä ja hyvinvointia -seminaari Kuva: Metsähallitus/Minna Jokinen

13

14



4.5.2019

8

- Luonnossa saa olla rauhassa. Ja saa aikalailla tehdä mitä haluaa siellä. 
- Mm. Minkälaisia asioita ne yleensä on, mitä sä siellä teet?

- No, kävelen tai juoksen. Sitten joskus mä vaikka istun siellä ja mietin 
vähän, siitä luonnosta jotain.

- Mm. Minkälaisia asioita?
- No just sitä, että kuinka rauhallista siellä on. Että voisi aina olla niin 

rauhallista. 

Elina Hasanen 25.4.2019 Luonto lisää liikettä ja hyvinvointia -seminaari

Mitä interventio antoi 
lasten suhteelle 
luonnossa liikkumiseen?

Läheisempi suhde luonnossa liikkumiseen –
itselle tärkeiden merkitysten löytäminen

• Rauha, aistielämykset, esteettisyys

• Merkitys kaverisuhteille ja ryhmähengelle

• Liikkumisen ilo ja mallit, pystyvyyden kokemukset

• Luontotietous ja taidot

• Hyödyllisyys jaksamiselle ja kunnolle

”Minä pidin 
luonnosta jo, se ei 

oikeastaan lisännyt 
mitään.”

”Kun siellä oli niin hauskaa 
aina, niin tulee aina 

semmoinen into kotonakin 
mennä lenkille.”

”Siellä ei ollut ketään 
arvostelemassa, jos tekee väärin. - - -

Niin sitten mä olen saanut siitä 
rohkeutta enemmän tehdä kaikkea.”

”Musta tuntuu, että 
musta tuli paljon 
fiksumpi, kun mä 

olin siellä.” 

Elina Hasanen 25.4.2019 Luonto lisää liikettä ja hyvinvointia -seminaari Kuva: Lassi Puhtimäki
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Hyvinvointia?

Hyvinvointia päivien aikana 

• Hyvän olon tuntemuksia: mukavuus, virkeys, yhdessäolon ilo, 
turvallisuus

• Fyysistä rasitusta ja lepoa

• Haasteita ja selviytymisiä

Hyvinvointia arkeen 

• Luokan sosiaaliset suhteet ja yhteenkuuluvuuden tunne

• Kokemusta ja näkemystä arjen luonnossa liikkumisen vaikutuksista 
psyykkiseen hyvinvointiin sekä fyysiseen kuntoon 

• Pystyvyyden kokemukset - itsetunto

”Se teki tosi hyvää 
minun jaloilleni”.

”Koska liikuin paljon ja sitten yöllä nukuin 
tosi hyvin. - - - Ajattelin, että ehkä minun 

pitäisi liikkua vähän enemmän, 
tavallisessa elämässä.”

”Että pystyy sanomaan niinku 
mitä vaan jollekin toiselle. Ja jos 

joku vaikka sanoo vähän hassusti 
tai tekee jonkun virheen, niin 

sitten ei naura vaan tsemppaa 
enemmän siihen.”

Elina Hasanen 25.4.2019 Luonto lisää liikettä ja hyvinvointia -seminaari

Riihivalkaman                          
5.-luokkalaiset: 

Unelmien 
luontoliikunta-

keskus
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

Liikun luonnossa usein, sillä luonnossa on niin
kivaa.

Liikun luonnossa mielelläni, mutta aika harvoin
koska

En erityisemmin pidä luonnossa liikkumisesta.

En pidä lainkaan luonnossa liikkumisesta.

Millainen merkitys luonnolla on ollut sinulle?

Kevät Syksy Talvi

Mitä interventio antoi…
Innostusta? Muutosvalmiutta?

Elina Hasanen 25.4.2019 Luonto lisää liikettä ja hyvinvointia -seminaari

Innostusta? Muutosvalmiutta?

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Paljon! Melko
paljon

Vähän Ei
ollenkaan

Innostiko luontopäivä/-päivät sinua 
liikkumaan aiempaa enemmän 

luonnossa

Kevät Syksy Talvi

Suhteessa siihen, millainen merkitys 
luonnossa liikkumisella oli ollut jo aiemmin: 
• ”Paljon!” lisää innostuneista suurin osa 

muutoinkin paljon luonnossa liikkuvia

• ”Vähän” innostuneista suurin osa 
”mielelläni mutta aika harvoin” liikkuvia 

• Ei innostanut aiempaa enemmän, jos 
liikkui luonnossa muutoinkin paljon tai 
niin paljon kuin koki mahdolliseksi. 

Elina Hasanen 25.4.2019 Luonto lisää liikettä ja hyvinvointia -seminaari
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Liikun luonnossa mielelläni mutta aika harvoin, koska: ”Asun kaupungissa ja olen todella 
kiireinen.”

”Mulla on niin paljon kaikkia 
harrastuksia ja tuun myöhään aina 

kotiin, sitten en melkein uskalla lähteä 
luontoon pimeällä.”

- - -

”Musta tuntuu, että jotkut on niin 
paljon esimerkiksi puhelimella ja - - -

ajattelisi että niiden mielestä vain 
somet ja kaverit on tärkeitä. Ei 

mitenkään tällaiset jutut.” 

Selitys Kevään 
kysely

Syksyn 
kysely

Talven 
kysely 

Ajan puute 10 7 18
Muu tekeminen 2 9 2
Lähiluonnon puute 2 5 0
Seuran puute 4 0 1
Jaksamisen puute 2 5 1
Muu syy 1 2 3

Elina Hasanen 25.4.2019 Luonto lisää liikettä ja hyvinvointia -seminaari

Innostusta ja muutosvalmiutta mutta…

Pohdintaa 

• Hyvinvointivaikutuksia päivien aikana ja arkeen
• Fyysisiä, sosiaalisia, psyykkisiä 
• Luokan ryhmäytyminen lapsille tärkeimpiä

• Lapsille hyvä ja mielekäs luonnossa liikkuminen on 
useiden osa-alueiden summa eikä kaikille tai aina sama

• Vapauden elementti osana lapsen arkea –
Luonto tarjoaa leikkiä, autonomiaa, toimijuutta
(Huom. niukasti liikkuneille salliva ympäristö!)

• Aikuisjohtoisen ja omaehtoisen tasapaino 
järjestetyssä toiminnassa

• Kaverisosiaalisuus 
• Oppimisen halu, ilo ja kyky

Elina Hasanen 25.4.2019 Luonto lisää liikettä ja hyvinvointia -seminaari Kuva: Lassi Puhtimäki
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• Innostusta ja muutosvalmiutta lisättiin –
mutta luonnon paikka lasten arjessa ja arjen 
ympäristöissä on kapea

• On arvostetumpaa tekemistä
• On helpompaa tekemistä
• Elämänalueiden erillisyys:

Luonto ja luonnossa liikkuminen sekä 
altavastaaja että vastapaino

koulutyölle ja harrastamiselle, 
ruutuajalle ja nuorisokulttuureille(?), 
kaupungeille ja liikenteelle, jne.

Miten antaa tilaa ja aikaa lasten luonnossa 
liikkumiselle näiden alueiden sisällä?
Miten lapset tekisivät?

Elina Hasanen 25.4.2019 Luonto lisää liikettä ja hyvinvointia -seminaari Kuva: Lassi Puhtimäki

Tutkimusraportti julkaistaan Metsähallituksen 
luonnonsuojelujulkaisujen sarja A:ssa

metsa.fi

Kiitos!
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