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VALKKU = “Mission impossible” hyvin monessa suhteessa… 

 ennakko-oletusten murtuminen kategorisointikysymykset ja tutkimusetiikkaongelmat
tutkijaoppimista!

 “vammainen nuori” tutkimuksellisena identiteettikategoriana (tai “taustamuuttujana”) hyvin
ongelmallinen

 … ja entäpä sitten “liikunnan” kategorisointi: harrastus, terapia, kuntoutus, urheilu, 
kilpaurheilu…?  

 kriittisen vammaistutkimuksen ja liikuntakulttuurin ruokkiman ruumiillisen kyvykkyyden
välinen jännite

 VALKUN voi tässä vaiheessa tulkita tärkeäksi keskustelunavaukseksi, joka tarvitsee jatkossa
eriytyneempiä puheenvuoroja (ja paljon)



AINEISTOT JA NIILLE ESITETTYJÄ KYSYMYKSIÄ

▪ Verkkokyselyvastaukset (128; 12-29-v.)

▪ Haastattelut (nuoret harrastajat, kilpailijat, kuntoutujat, vanhemmat, ohjaajat, valmentajat, avustajat)

▪ Havainnoinnit (harjoitukset, leirit, kilpailut, tapahtumat)

▪ Nettiaineistot 

▪ Mitä ja miten harrastetaan?

▪ Mitä liikunnan harrastaminen merkitsee?

▪ Mikä estää ja mikä edistää?

▪ ELI MYÖS: Mitä liikuntaharrastusoikeuksien toteutuminen edellyttää / edellyttäisi?



JOITAKIN KOOTTUJA VASTAUKSIA

▪ Huomioitava: VALKUN tulokset = tulkintoja aktiivisten ajatuksista ja ajankäytöstä

▪ Vammaisten nuorten liikuntaharrastuksia ympäröivät mahdollisuusrakenteet liittyvät hyvin vahvasti 
asuinpaikkaan (monessa suhteessa), perheen kulttuuriseen pääomaan + taloudellisiin resursseihin, 
ohjaajien saatavuuteen ja osaamiseen, vamman luonteeseen, toimintakeskusten henkilökunnan 
aktiivisuuteen, avustajien liikunnalliseen osaamiseen jne.  sosiologiaksi = ”sattumien rakenteellisuus” 
”runsauden markkinat” eivät ole kaikille avoimia

▪ Havainnoimamme tilanteet hyvin aikuisvetoisia ja ”aikuisverkostoisia” (tukemisineen, jännitteineen) –
lisäksi huomioitava sekä ”Kelavetoisuus” että ns. integroidun liikunnan vähäisyys

▪ Sosiologille kiinnostava havainto: vamma kategoriana on niin vahva, että se ”syö” erottelevaa voimaa 
sellaisilta liikunnassa keskeisiltä kategorioilta kuin ikä ja sukupuoli – vai liittyykö tämä enemmän porukan 
pienuuteen?



MUTTA MISSÄ SE LIIKUNNALLINEN 
NUORISOKULTTUURI…?

Esim. lumilautailussa ja pyörätuoliparkourissa…

Lautailija: Sillon rupes tietysti ettii tietoo siitä että mitä kaikkee voi vammaisena tehdä ja sitten 
löysin Youtubesta inspiroivia videoita, sit ku oli joskus ollu lumilautailu ja oli siinäki kohtaa tietysti 
suuri intohimo vielä lajia kohtaan nii, näin niitä videoita, tuli semmonen, liekki sytty.

ROVOP – ”Rajoitteet ovat vain omassa päässä” (mutta onko se oikeasti niin...?):

”Jos se ois helppoa

Jos siinä ei ois riskejä

Se ei ois extremeä

Kaikki tekis sitä”



KANNANOTTOJA

VAU ry:n ja muiden vastaavien tahojen ponnisteluista huolimatta vammaisten nuorten asema 
liikuntakulttuurimme rakenteissa = toiseutettu

 erilaisten nuorten liikuntamahdollisuuksien yhdenvertaistaminen edellyttää välittävien järjestelmien 
kehittämistä (nyt harrastus löydetty usein ”sattumalta”)

 lajiliitoissa (ja kunnissa) ei välttämättä olla tietoisia erityisliikunnan edellytyksistä mahdollisuuksien 
selvittämisessä jäädään usein vanhempien tai esim. palveluhenkilökunnan aktiivisuuden ja tietämyksen 
varaan

 kaikki nuoret eivät löydä itse keinoja hakea oikeuksiaan, kaikilla ei tähän pystyviä tai ennättäviä aikuisia 

VALKUssa tavoitimme liikuntaa harrastavia nuoria  jatkossa syytä tavoittaa tutkimukseen myös sellaisia 
vammaisia nuoria, joilla ei ole pääsyä liikuntaharrastuksiin

 käännettävä kysymys mahdollisuuksista nuoren oikeudeksi kasvaa omien mahdollisuuksiensa 
mittaiseksi tarvitaan henkilökohtaisesta kokemusmaailmasta ponnistavaa tutkimustietoa.



AINEISTOESIMERKKEJÄ

▪ Paraurheilija: Haastavinta vammaiselle henkilölle Suomessa on löytää tietoa
liikuntaharrastusmahdollisuuksista, sellaisista todellisista. 

▪ Ohjaaja: Hyvin vähän on markkinoitukkaa tätä. Päivätoimintakeskuksen kautta tieto on menny eri 
vammaispalveluille aikasemmin. Nyt siellä se henkilö joka sitä hoiti, tuliko siinä lisäduuni vai mitä, jätti sen 
pois, se jäi meiän hoijettavaks. Varmaan sitte vieläki heikkenee tää. Mut toisaalta tää ryhmäkoko on aika 
optimaalinen tällä hetkellä et ei tohon kymmentä voi ottaakaan. Ja siinon myös tietynlainen 
joukkuenäkökulma, että ne tykkää olla porukassa, jos nää on viis vuottaki pelannu kaikki nii siihen voi olla 
vaikee tullakkii. 

▪ Isä: Niihän se on, niinkun ennen Sydneyn kisojakin niin, neljää ohjelmaa niin, kevään aikana niin, vähän yli 
tuhat kertaa käytiin ne ohjelmat läpi. Niinkun kokonaisuutena, sit sen jälkeen osia siitä.

▪ Haastattelija: Kotona, ihan vai…?
▪ Äiti: Tai ensin salilla. Sali vuokrattuna ja muuten… Et eihän se, tämmösiin suorituksiin kaikki pääse, jos ei ois

semmosta omaa harjottelua myös. Et eihän, se että, kenelläkö on voimavaroja, kenellä on kiinnostusta ynnä 
muuta, mut sitten taas… meillä on se kiinnostus.



AINEISTOESIMERKKEJÄ

Kyselystä:

▪ Blind baseball. Siitä voisi kehittää sokkopesäpallon Suomeen. Lajia ei pelata tällä hetkellä Suomessa 
ollenkaan. Olen tutustunut amerikkalaiseen beep baseballiin ja Italiassa kehitettyyn lajiin baseball 
for the blind. Ne olivat siistejä ja haluaisin, että niiden pohjalta kehitettäisiin suomalainen 
sokkopesis. 

▪ Haluaisin harrastaa moottoriurheilua, mutta sokeuteni vuoksi se on terveydelle haitallista, sekä 
itselle että muille. 

▪ Haluaisin käydä kuntosalilla esim. crossfit-tunneilla. On kuitenkin henkisesti liian rankkaa yrittää 
pysyä muiden perässä, siksi jää menemättä. 




