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1 Nuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen luo 

pohjaa tulevalle elämälle 

 

Nuorten hyvä arki, joka sisältää muun muassa harrastukset, liikunnan, vahvat ihmis-

suhteet sekä luontoelementin, on hyvinvoinnin ja terveyden peruspilari (Hyvinvointi 

ja terveys n.d). Terveyden kannalta lapsuus on merkittävää aikaa, koska silloin luo-

daan pohja tulevan elämän hyvinvoinnille ja terveydelle (Joronen, Kanste, Halme, Pe-

rälä & Pelkonen 2018, 16). Nuorten hyvinvointi ja terveyden edistämien ovat vahvasti 

esillä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja lainsäädännössä sekä kansallisesti että 

kansainvälisesti (Leppo, Ollila, Peña, Wismar & Cook 2013,20). 

 

Green, Tones, Gross ja Woodall (2015, 6-8, 43) toteavat, että hyvinvoiva, voimaantu-

nut ihminen, tiedostaa terveytensä ja siihen yhteydessä olevat tekijät, kykenee hallit-

semaan omaa elämäänsä, pystyy tekemään muutoksia käyttäytymisessään, omaa 

kattavan sosiaalisen verkoston, tuntee yhteisöllisyyttä ja saa yhteisön kautta sosiaa-

lista tukea. 

 

Osallisuuden kokemus, kuulumisen tunne johonkin ja mahdollisuus vaikuttaa asioi-

hin, on tärkeä hyvinvointia ja terveyttä tuottava tekijä, terveyden edellytys ja tehokas 

keino torjua syrjäytymistä. Osallisuus on osallistumisen mahdollistama tunneperus-

teinen ja yhteenkuuluvuuteen pohjautuva kokemus, joka voidaan jakaa tieto-, suun-

nittelu-, toiminta- ja pääosallisuuteen riippuen siitä, millaisia edellytyksiä ja mahdolli-

suuksia ihmisellä on osallistua päätöksentekoon. (Leemann, Kuusio & Hämäläinen 

2015, 6.) 
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Nuorten osallisuutta tulee vahvistaa eri muodoissa ja yhteyksissä (Fredriksson, Guide  

& Eriksson 2018, 72), koska nuori, joka uskoo vaikutusmahdollisuuksiinsa, oppii aloit-

teelliseksi kasvaen aktiiviseksi kansalaiseksi. Nuorten osallisuuden tukemisella on vai-

kutusta siihen, millaisia aikuisia heistä tulee (Björklund 2013, 43 – 44).  

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitellla, toteuttaa ja arvioida 

hyvinvointitapahtuma Toivakassa nuorten osallisuus huomioiden. Opinnäytetyön 

toimeksiantajana toimi Toivakan kunta. Toivakan kunnan toimintaa halutaan kehittää 

palvelemaan ja kannustamaan nuoria omaehtoiseen terveyden edistämiseen. Sote- 

ja maakuntauudistuksen myötä kuntien vastuu terveyden- ja hyvinvoinnin 

edistämisestä kasvaa (Maakunnat ja kunnat edistävät hyvinvointia ja terveyttä 2017). 

Toivakan kunnan hyvinvointisuunnitelmaan on lisätty vuosittainen 

hyvinvointitapahtuma.Tapahtuman toteutuksen avulla pyritään kohti  

kuntastrategian yhtä päämäärää, jolla tavoitellaan ”ylivertaista yhteisöllisyyttä”. 

Osallisuuden, yhdessä tekemisen ja yhteisöllisyyden vahvistaminen ovat parhaita 

keinoja huolehtia kuntalaisten hyvinvoinnista. (Laaja hyvinvointikertomus 2017–2020 

2018; kuntastrategia 2018–2021 2018.) Opinnäytetyössä suunniteltu ja kuvattu 

nuorten tapahtuma toteutettiin 14.4.2018 Kaiken kansan hyvinvointitapahtuman, 

IIoa arkeen yhteydessä. 
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2 Nuorten hyvinvoinnin osatekijöitä 

 

2.1 Nuoret ja hyvinvointi 

 

Opinnäytetyössä nuorilla käsitetään 10–15-vuotiaat. Ikäryhmä määrittyi toimeksian-

tajan, Toivakan kunnan, toiveesta. Nuoruusikää määriteltäessä voidaan lähtökohtana 

käyttää esimerkiksi fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä, ihmisen yhteiskunnal-

lista vastuuta ja lainsäädännöllisiä oikeuksia. Tarkkojen ikärajojen asettaminen lap-

suuden, nuoruuden ja aikuisuuden välille on vaikeaa, koska nuoruus muodostuu toi-

siaan seuraavista kehitysvaiheista. (Joronen, Kanste, Halme, Perälä & Pelkonen 2018, 

14; Kinnunen 2011, 21–22; Nuoruuden kehitys n.d; Adolescent health; Yleissopimus 

lapsen oikeuksista n.d.) Suomen lainsäädännössä nuoruuden määrittely vaihtelee 

riippuen, mikä laki on kyseessä (nuorisolaki 1285/2016, 3 §; lastensuojelulaki 

417/2007, 6 §; terveydenhuoltolaki 1326/2010, 53 §). Mielenkiintoinen seikka nou-

see esiin tutkimuksissa liittyen lapsuuden ja nuoruuden taitekohtaan. Suomalaiset 

lapset kokevat, että yhdentoista vuoden iässä ollaan lapsuuden ja nuoruuden taite-

kohdassa: 53 % 10-vuotiaista, mutta vain 20 % 12-vuotiaista pitää itseään lapsena. 

Lapsuuden koetaan loppuvan leikkimisen lopettamiseen. (Myllyniemi & Berg 2013, 

14–15.)  

 

Hyvinvointi käsitteenä on laaja ja sen yksiselitteinen määritteleminen on hankalaa. 

Määritelmiä ja teorioita on runsaasti (Wellbeing Matters 2018; Hyvinvointi 2015; 

Green y m.2015, 7; Dodgen, Dalyn, Hyutonin & Sandersin 2012, 222, 229–230; The 

Ottawa Charter for Health Promotion 1986). Opinnäytetyössä hyvinvoinnin käsitettä 

lähestytään nuorten näkökulmasta huomioiden opinnäytetyön tarkoitus ja tavoite. 

Hyvinvoinnin käsitteelle luo pohjan Erik Allardtin (1976) hyvin-voinnin ulottuvuudet -

teoria (ks. kuvio 1), jota Martha C. Nussbaumin toiminta-valmiuksien teoria (2011) 
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täydentää. Allardtin teoriassa (1998, 38–46) ihminen nähdään psykofyysisenä olen-

tona hyvinvoinnin muodostuessa kolmesta perus-ulottuvuudesta, joita ovat having 

(elintaso), loving (yhteisyyssuhteet kuten perhe, ystävyyssuhteet) sekä being (itsensä 

toteuttaminen, ihmisenä oleminen, osallisuus). Hirvilammi (2015, 31) korostaa, että 

being-ulottuvuus voi toteutua ihmisen ollessa suhteessa läheisiin ihmisiin ja yhteisöi-

hin. Opinnäytetyössä painottuvat loving- ja being-ulottuvuudet.   

 

Nussbaumin (2011) toimintavalmiuksien teoriassa on monia yhtäläisyyksiä Allardtin 

hyvinvointiteoriaan, mutta aktiivisen tekemisen (doing-ulottuvuus) merkitys koros-

tuu enemmän (Nussbaum 2011, 17–20; Pirhonen 2013, 61–62). 

 

 

 

Kuvio 1. Hyvinvointiteoria Allardtin (1976) mukaan 
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Hyvä arki on sekä hyvinvoinnin että terveyden peruspilari, johon kuuluvat muun mu-

assa mielekäs tekeminen, hyvät ihmissuhteet, monipuolinen ravinto (Hyvinvointi ja 

terveys n.d). Vanhempien sosioekonomisella asemalla, taloudellisella ja terveydelli-

sellä tilanteella, koulutuksella kuten myös perhesuhteiden muutoksilla on havaittu 

olevan vaikutusta heidän lastensa hyvinvoinnin osa-alueisiin ja kouluttautumiseen 

(Nuoret 2018). Tulotasolla ja koulutuksella on todettu olevan vaikutusta ruokavalin-

toihin sekä ruokavalioon (Terveyttä ruoasta. Suomalaiset ravitsemussuositukset 

2014, 13). Hyvä ja toimiva suhde nuoren ja vanhemman välillä tukee ja suojelee 

nuorta monin tavoin. Niillä nuorilla, joilla on vanhempiensa kanssa hyvä suhde, esiin-

tyy vähemmän hyvinvoinnin ja mielenterveyden haasteita. (Halme, Hedman, Ikonen 

& Rajala 2017, 12.)  

 

Lasten ja nuorten itsensä tuottamaa hyvinvointitietoa on nykyisin tarjolla aiempaa 

enemmän (Marjanen & Poikolainen 2012, 5), kuten nuorten viikoittaiseen harrasta-

miseen liittyvät tutkimukset, joissa korostuu säännöllisten harrastusten merkitys 

nuoren hyvinvointiin monilla osa-alueilla. Esimerkiksi 4.- ja 5.-luokkalaisista nuorista 

83 % harrastaa jotakin viikoittain, vastaavasti 8.- ja 9.-luokkalaisista nuorista 89 % 

harrastaa jotakin vähintään kerran viikossa (Halme ym. 2017, 22, 25). Koko väestön 

hyvinvoinnin edistämisestä ja vastuista säädetään lainsäädännössä. Sipilän hallitus-

ohjelmassa lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin ja perheiden omien voimava-

rojen vahvistuminen on yksi keskeisimmistä tavoitteista ja kärki-hankkeista (Ratkaisu-

jen Suomi). 

 

Terveys 

 

Maailman terveysjärjestön (WHO) terveyden määrittelyssä terveys tarkoittaa täydel-

listä hyvinvoinnin tilaa niin fyysisesti, psyykkisesti kuin sosiaalisestikin. Terveyttä voi-

daan kuvata jatkuvassa muutoksessa olevaksi olotilaksi, johon vaikuttavat yksilölliset, 

sosiaaliset, rakenteelliset sekä kulttuuriset taustatekijät, terveyden determinantit, 
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vahvistavasti tai heikentävästi. (The Ottawa Charter for Health Promotion 1986.) Ter-

veyden edistämisen laatusuosituksessa (2006, 15) terveys koostuu muun muassa toi-

mintakyvystä sekä tasapainoisesta vuorovaikutuksesta ihmisten ja ympäristön välillä.  

Ihmisten omat arkielämän valinnat ja lähiyhteisön toiminta vaikuttavat terveyteen. 

Opinnäytetyössä terveyden käsite pohjautuu edellä olleeseen määritelmään. 

 

Green ja muut (2015, 6–8, 43) toteavat, että hyvinvoiva, voimaantunut ihminen, tie-

dostaa terveytensä kuten myös siihen yhteydessä olevat tekijät sekä kykenee hallit-

semaan omaa elämäänsä, pystyy tekemään muutoksia käyttäytymisessään, omaa 

kattavan sosiaalisen verkoston, tuntee yhteisöllisyyttä ja saa yhteisön kautta sosiaa-

lista tukea.  

 

Terveyden kannalta lapsuus ja nuoruus ovat merkittävää aikaa, koska tällöin omaksu-

taan sekä terveystottumukset että elintavat, joiden avulla rakennetaan pohja tulevan 

elämän hyvinvoinnille ja terveydelle. Huolimatta terveyseroista suomalaisten nuor-

ten terveys on mennyt parempaan suuntaan viime vuosikymmenien saatteessa ja 

nuoret kokevat itsensä aiempaa terveemmiksi ja hyvinvointinsa paremmaksi. Suoma-

laisista 11-vuotiaista ainoastaan 5 % kokee terveydentilansa huonoksi tai kohta-

laiseksi. Sitä vastoin 13- ja 15-vuotiaista jo lähes viidennes (15−17 %) kokee tervey-

dentilansa huonoksi tai kohtalaiseksi. Suomessa, kuten muissakin maissa, sukupuol-

ten välisiä eroja on: tytöt kokevat terveydentilansa huonoksi tai kohtalaiseksi poikia 

useammin. (Joronen ym. 2018, 16.)  

 

Terveyden edistäminen 

 

Maailman terveysjärjestön (WHO) mukaan terveyden edistäminen on toimintaa, 

jonka avulla lisätään yksilön mahdollisuuksia terveyden hallintaan ja sen parantami-

seen. Terveyden edistämiseen kuuluvat niin yksilön, yhteisön kuin ympäristöön liitty-

vät toimenpiteet (Health promotion 2018). Terveyden edistäminen on suunnitelmal-

lista ja välineellistä toimintaa, joka sisältää terveyden ylläpidon, sen parantamisen, 
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sairauksien ehkäisemisen, väestön terveyserojen kaventamisen ja hyvinvoinnin ai-

kaansaamisen. Lähtökohtana on ajatus, että ihminen on aktiivinen toimija omassa 

elämässään. (Keskeisiä käsitteitä 2018; Härkönen 2012, 32; Savola & Koskinen-Ollon-

qvist 2005, 13–15.) Terveyden edistämisen ja terveyskasvatuksen liiton (IUPHE) mää-

ritelmässä terveyden edistämisen osa-alueita ovat muun muassa muutoksen mahdol-

listaminen, terveyden puolesta puhuminen, terveyden edistämisen suunnittelu, toi-

meenpano, arviointi sekä tutkimus. Terveyden edistämisessä painopiste on viime 

vuosina siirtynyt julkisen politiikan, eri toimijoiden ja sektoreiden välisen yhteistyön, 

yksilön ja yhteisöjen voimavarojen sekä voimaantumisen painottumiseen. Terveyden 

edistämisessä painopiste on viime vuosina siirtynyt julkisen politiikan, eri toimijoiden 

ja sektoreiden välisen yhteistyön, yksilön ja yhteisöjen voimavarojen sekä voimaantu-

misen painottamiseen. (Green ym. 2015, 12–17, 50, 53.) 

 

Terveyden edistämisessä erilaisten yksilö-, ihmissuhde- ja yhteisötason mallien ja 

teorioiden yhdistäminen katsotaan olevan vaikutuksiltaan tehokkaampaa kuin pel-

kästään yksittäisten mallien käytön (Koskinen-Ollonqvist, Aalto-Kallio, Mikkonen, Ny-

kyri, Parviainen, Saikkonen & Tamminiemi 2007, 27).  Opinnäytetyössä terveyden 

edistäminen asemoidaan kattavan terveyden edistämisen viitekehykseen (Savola ym. 

2005, 39). Terveys, terveysnäkökohdat sekä terveyden edistäminen tulee huomioida 

kaikessa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa sekä kaikissa politiikoissa (Leppo ym. 

2013, 20). Suomessa sosiaali- ja terveyspolitiikkaa on linjattu muun muassa Sosiaali-

sesti kestävä Suomi 2020 -strategialla. Kansallisen terveyden edistämistyön perus-

tana on Maailman terveysjärjestön (WHO) Terveyttä kaikille -ideologia, Terveys 2015 

-kansanterveysohjelma sekä Terveys kaikissa politiikoissa -lähestymistapa, jota koros-

taa eurooppalaista terveyspolitiikkaa linjaava WHO:n Health 2020 (Terveyden edistä-

minen n.d). Terveyden edistäminen näkyy vahvasti lainsäädännössä. Näitä lakeja 

ovat muun muassa terveydenhuoltolaki (1326/2010, 12 §), kansanterveyslaki 

(66/1972, 1 §), sosiaalihuoltolaki (1301/2014, 1 §).  
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Opinnäytetyössä terveyden edistämistoimintaa lähestytään salutogeenisen eli ter-

veyslähtöisen lähestymistavan näkökulmasta. Terveyssosiologi Aaron Antonovskyn 

(1976) kehittämä malli on yhteydessä kestävän kehityksen teemaan yksilö-, ryhmä-, 

sekä yhteiskuntatasolla pyrkimyksellä luoda terveyden edellytyksiä yksilöille jo lap-

suuden ja nuoruuden aikana. Peruslähtökohtana on terveyden edistämiseen liittyvä 

käsitys siitä, että ihminen on omassa elämässään aktiivisesti toimiva subjekti. Keski-

össä ovat toimintamallit, jotka edistävät ja nostavat esille esimerkiksi voimavaroja, 

osallisuutta, voimaantumista sekä sosiaalista pääomaa. Koherenssin tunne, joka tar-

koittaa elämänhallinnan tunnetta ja kykyä käyttää voimavaroja hyväkseen, on yksi 

mallin perusajatus. Koherenssin tunteen perusta muodostuu jo lapsuudessa. (Lind-

ström & Eriksson 2012, 32–40, 46.) Tuloisela-Rutanen (2012, 11) mainitsee koherens-

sin tunteen pitävän sisällään yksilön, joka on voimaantunut eläen sosiaalista ja täyttä 

elämää. Sosiaaliseen ja täyteen elämään liittyy käsitteet osallisuus ja voimaantumi-

nen, jotka ovat olennainen osa salutogeenista voimavaraa. Lähestymistavassa koros-

tuu verkostomenetelmät sekä yhteisölähtöisyys. Terveyden edistäjän tulee huomi-

oida sekä yhteisön että ympäristön mahdollisuudet ja pyrkiä vahvistamaan yksilön 

fyysisiä, henkisiä ja sosiaalisia voimavaroja. (Koskinen-Ollonqvist ym. 2007, 28.) 

 

2.2 Osallisuus nuorten yhteisöllisyyden mahdollistajana 

 

Osallisuuden käsite on nykyisin paljon käytetty ja sillä on monenlaisia merkityksiä. 

Opinnäytetyössä osallisuuden käsite ajatellaan tärkeänä hyvinvointia ja terveyttä 

tuottavana tekijänä sekä keskeisenä terveyden edellytyksenä. Osallisuus on osallistu-

misen mahdollistama tunneperusteinen ja yhteenkuuluvuuteen pohjautuva koke-

mus, jossa ihminen pystyy aktiivisesti vaikuttamaan itseensä ja ympäristöönsä liitty-

viin asioihin.  Osallisuus jaetaan tieto-, suunnittelu-, toiminta- ja pääosallisuuteen 

riippuen siitä, millaisia edellytyksiä ja mahdollisuuksia ihmisellä on osallistua päätök-

senteon prosessin vaiheisiin. (Leemann ym. 2015, 6; Rouvinen-Wilenius, Aalto-Kallio, 
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Koskinen-Ollonqvist & Nikula 2011, 51–57.) Kokemus osallisuudesta lisää halua vai-

kuttaa ympärillä olevaan yhteisöön, vahvistaa halua olla osa yhteisöä, parantaa hy-

vinvointia ja torjuu tehokkaasti syrjäytymistä. (Kivistö 2014, 42, 48–49; Gretschel 

2002, 90–91.)  

 

Kiilakoski ja Gretschel (2012) ovat tutkineet lasten ja nuorten osallisuutta. Osallisuu-

dessa korostuu kokemuksen tunne, joka toteutuu vuorovaikutuksessa erilaisissa yh-

teisöissä. Nuori voi kuulua yhtä aikaa moneen eri yhteisöön, kuten perheeseen, kou-

luun, kaveriporukkaan ja harrastusryhmään. (Kiilakoski & Gretschel 2012, 5.) Koulu-

terveyskyselyssä 2016 perusopetuksen 4.- ja 5.-luokkalaisista lapsista kolme prosent-

tia kokee itsensä usein yksinäiseksi. Tyttöjen ja poikien välillä ei ole suuria eroavai-

suuksia yksinäisyyden yleisyydessä. Ystävättä oleminen on perusopetuksen 4.- ja 5.- 

luokkalaisilla lapsilla harvinaisempaa kuin usein itsensä yksinäiseksi tunteminen. Po-

jista ja tytöistä alle prosentti kokee, ettei heillä ole yhtään hyvää kaveria, jonka 

kanssa voi keskustella luottamuksellisesti omista asioista. Perusopetuksen 8. ja 9. 

luokkaa käyvistä joka kymmenes (10 %) kokee itsensä melko usein tai jatkuvasti yksi-

näiseksi. Heistä 9 % on ilman yhtään todella läheistä ystävää, jonka kanssa voi kes-

kustella luottamuksellisesti omista asioista. (Halme ym. 2017, 13–14.) 

 

Peltola ja Moisio (2017, 21–22) tuovat esiin, että edelleen lapsilla ja nuorilla on run-

saasti kokemuksia mielipiteiden huomioonottamisen, osallisuuden sekä vaikuttamis-

mahdollisuuksien puuttumisesta. Osallisuuden kasvaessa nuorten tietoisuus omista 

vaikutusmahdollisuuksista ympärillä oleviin asioihin kasvaa ja samalla vahvistaa toi-

mijuutta. Monissa viimeaikaisissa tutkimuksissa korostetaan, että nuorten osalli-

suutta ja sitoutumista on tärkeää vahvistaa ja nuorille on annettava mahdollisuus 

osallistua aktiivisesti erilaisen toiminnan suunnitteluun. Jotta aito osallisuus toteu-

tuu, vaatii se muutoksia niin päätöksenteossa kuin kulttuuriympäristössä. (mm. Fred-

riksson ym. 2018, 72; Treude, Schostok, Reutter & Fischedick 2017, 1, 9-10; Ramey, 

Rose-Krasnor, Busseri, Gadbois, Bowker & Findlay 2015, 237,249.) Björklund (2013, 

43–44) tuo esiin väitöskirjassaan, että nuori, joka uskoo vaikutusmahdollisuuksiinsa, 
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oppii aloitteelliseksi, ryhtyy toimeen ja vie pyrkimyksiään eteenpäin samalla kehit-

tyen aktiiviseksi kansalaiseksi. Nuorten osallisuuden tukemisella on myös vaikutusta 

siihen, minkälaisia aikuisia heistä aikanaan tulee.  

 

Osallisuus näyttäytyy sekä tavoitteena että keinona 2010-luvun poliittisissa ohjel-

missa edistämässä yhteiskunnan tasa-arvoa ja yhteenkuuluvuutta. Olettamuksena 

on, että osallisuuden edistäminen lisää yksilöiden hyvinvointia, mikä vaikuttaa vuo-

rostaan laajasti koko yhteiskunnan hyvinvointiin. Sosiaali- ja terveysministeriön tule-

vaisuuskatsauksessa (2018) lasten ja nuorten kohdalla osallisuuden, fyysisen aktiivi-

suuden lisääminen sekä liikunta- ja harrastusmahdollisuuksien luominen nostetaan 

esiin tärkeinä kehittämiskohteina. Nuorten osallisuuden lisääminen on tämänhetki-

nen teema myös Euroopan unionin tasolla (Child participation 2017). YK:n lapsen oi-

keuksien sopimuksen 12. artikla edellyttää huolehtimaan siitä, että lapsella, ikänsä ja 

kehitystasonsa mukaan, pitää olla mahdollisuus tuoda julki näkemyksensä itseensä 

liittyvissä asioissa (Yleissopimus lapsen oikeuksista n.d). Lainsäädännössä koroste-

taan lasten ja nuorten osallisuuden tärkeyttä sekä vaikuttamismahdollisuuksia itse-

ään koskeviin asioihin. Näitä lakeja ovat muun muassa perustuslaki (731/1999, 6 §), 

kuntalaki (410/2015, 1 §) ja nuorisolaki (1285/2016, 3 §).   

 

Yhteisöllisyys 

 

Yhteisöllisyys käsitteenä on hankalasti määriteltävä, johtuen ilmiön fenomenologi-

sesta ja muuttuvasta luonteesta sekä kokemuksellisuudesta. Yhteisöllisyys viittaa en-

nen kaikkea sosiaalisen vuorovaikutukseen, tapaan tai toimintaan liittyvään periaat-

teeseen. Peruselementtejä ovat jäsenyys, vaikuttaminen, integraatio ja tarpeiden 

tyydyttäminen sekä emotionaalinen yhteys. (Koivula 2010, 22–23.) Osallisuus ja yh-

teisöllisyys liittyvät toisiinsa kiinteästi. Yhteisöllisyyden kehittyminen vaatii aikaa 

muodostuen toiminnallisuuden sekä ihmisten välisen vuorovaikutuksen ansiosta. 

Osallisuutta, osallistumista ja yhteisöllisyyttä lisäävät esimerkiksi matalan kynnyksen 



14 
 

 
 

toiminta ja osallistumista tukevat toimintatavat. (Eskel & Marttila 2013, 76–78.) 

Suomi, Juusola ja Anundi (2016, 13) tuovat esiin Sugiyamanin ja tutkimusryhmän 

(2008) toteamuksen, että yhteisöllisyys on eräs keskeinen onnellisuuden tekijä.  

 

2.3 Liikunta voimavarana 

 

Liikunta voidaan nähdä hyvin laajana käsitteenä, joka pitää sisällään jatkumon täydel-

lisestä inaktiivisuudesta aina äärimmäiseen aktiivisuuteen (Jaakkola, Liukkonen & 

Sääkslahti 2013, 17). Liikunnan katsotaan olevan osa fyysistä aktiivisuutta. Liikunnan 

tavoitteena voi olla muun muassa kunnon kohottaminen tai liikunnan tuottama ilo. 

Liikuntatermi jaetaan erilaisiin muotoihin, kuten terveys-, kunto-, virkistys- ja hyötylii-

kuntaan. (Vuori 2005, 18, 20.) Käypä hoito -suosituksissa (2015) liikunnan (physical 

exercise) määritelmänä on ”fyysinen aktiivisuus, jota toteutetaan tiettyjen syiden tai 

vaikutusten takia ja yleensä harrastuksena” (Liikuntaan liittyviä määritelmiä 2015).  

 

Fyysisellä aktiivisuudella on myönteistä vaikutusta sekä kasvuun, terveydentilaan 

että kuntoon, ja lisäksi kansansairauksien kuten esimerkiksi sydän- ja verisuonitau-

tien ja diabeteksen riskitekijöihin (Yli-Viikari & Lilja 2016, 70; Nupponen, Aittasalo & 

Paronen 2014, 57). WHO:n mukaan liikkumattomuus on neljänneksi tärkein riskite-

kijä elintapasairauksien aiheuttamissa kuolemantapauksissa. Vähäinen fyysinen aktii-

visuus, huono fyysinen kunto sekä runsas istuminen aiheuttavat Suomessa vuosita-

solla 3,2–7,5 miljardin euron kustannukset yhteiskunnalle. Liikunnan positiiviset ter-

veysvaikutukset ovat kiistattomia, mutta väestöstä valtaosa ei täytä terveysliikunta-

suosituksia. (Kolu, Vasankari & Raitanen 2018, 18- 22.)  

 

Fyysisen aktiivisuuden suosituksen (2008) mukaan kaikilla 7–18-vuotiailla fyysisen ak-

tiivisuuden vähimmäismäärä on 1–2 tuntia päivässä. Päivittäisen liikunnan pitää sisäl-

tää myös rasittavaa ja tehokasta liikuntaa. Liikuntasuositus on 13–18-vuotiaille 1 - 1½ 
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tuntia päivässä. Tehokas liikunta liittyy nuorilla tavallisimmin eri urheilulajien harras-

tamiseen urheiluseurassa tai omatoimisesti. Nuorten arki pitää sisällään enää harvoin 

sydämen sykettä kunnolla nostattavia tilanteita. Tämän vuoksi on tärkeää, että vii-

meistään nuoruusiässä jokainen nuori löytäisi riittävän tehokkaan liikuntaharrastuk-

sen. (Heinonen, Kantomaa, Karvinen, Laakso, Lähdesmäki, Pekkarinen, Stigman, 

Sääkslahti, Tammelin, Vasankari & Mäenpää 2008, 18–20.)  

 

LIITU-tutkimuksen mukaan (2016) 4 % 9–15-vuotiaista suomalaislapsista ja -nuorista 

liikkuu reippaasti tai rasittavasti vähintään tunnin päivittäin. Liikuntasuosituksen saa-

vuttaa 9-vuotiaista noin 50 %, 11-vuotiaista kolmannes, 13-vuotiaista vain neljäsosa 

ja 15-vuotiaista ainoastaan joka kymmenes. Poikia, jotka saavuttavat suosituksen, on 

kaikissa ikäryhmissä enemmän kuin tyttöjä. Suomalaiset lapset ja nuoret viettävät 

valveillaoloajastaan puolet (7 t 44 min) joko istuen tai makuulla. (Husu, Jussila, To-

kola, Vähä-Ypyä & Vasankari 2016, 16, 21–22.) 

  

Hasanen (2017, 13) tuo esiin väitöskirjassaan, että liikkuminen vähenee 12–15 ikä-

vuosien välillä.  Nuoruuden liikunta-aktiivisuudella 15-vuotiaana samoin kuin muu-

toksella liikunta-aktiivisuudessa 12-vuotiaasta 15-vuotiaaksi, on positiivinen yhteys 

niin peruskoulun päättötodistuksen kaikkien aineiden keskiarvoon, koulutusvuosien 

määrään aikuisuudessa kuin korkeampiin ansiotuloihin aikuisuudessa. Yhteys on näh-

tävissä erityisesti pojilla. (Kari 2018, 153.) Huotari (2012, 73–75) puolestaan mainit-

see väitöskirjassaan 25-vuoden seurantatutkimuksen tulosten vahvistavan sekä po-

jilla että tytöillä nuoruusiän liikunta-aktiivisuuden yhteyden aikuisiän liikunta-aktiivi-

suuteen. Tutkimuksen tulosten perusteella liikunta-aktiivisuuden edistämiseen tulisi 

kiinnittää huomiota erityisesti ennen aikuisikää, jolloin liikunnan harrastaminen va-

paa-ajalla vähenee.   
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Nuorten osallistuminen seuratoimintaan, kuten myös vapaa-ajan liikkuminen vähe-

nevät rajusti kymmenen ikävuoden jälkeen. Samalla sekä harrastettujen liikuntamuo-

tojen että urheilulajien valikoima kutistuu. Käännekohdassa, joka ajoittuu 12–15 ikä-

vuoteen, nuoret voivat lopettaa liikunnan harrastamisen täysin (drop-out-ilmiö). 

Osaselitys lopettamisilmiöön löytynee nuorten elämässä ajanjaksoon liittyvistä muu-

toksista, joiden seurauksena ystävien tapaamiset kasvotusten sekä ajan viettäminen 

kaveriporukoissa lisääntyvät. Varsinkin teini-ikäiset perustelevat liikkumattomuut-

taan ajanpuutteella, kielteisillä asenteilla liikuntaa kohtaan sekä harrastusten hin-

noilla. Toisen näkökulman mukaan aiempaa suurempi lopettaneiden määrä johtuu 

lisääntyneestä kilpailullisuudesta urheiluseuratoiminnassa eli niin sanotun pyrami-

diajattelun lisääntymisestä. Tämän näkökulman mukaan 15 ikävuoden kohdalla seu-

ratoiminnassa on tilaa pelkästään tavoitteelliselle kilpaurheilulle. (Merikivi, Mylly-

niemi & Salasuo 2016, 75–88.) Meganck, Scheerder, Thibaut ja Seghers (2015, 2, 15–

19) tuovat esiin tutkimuksessaan, että urheiluseurat voivat toimia terveyden edistä-

jinä, mutta urheiluseurojen toimintamahdollisuuksia tulee parantaa esimerkiksi laa-

jentamalla urheiluseurojen toiminta-aluetta ja kouluttamalla valmentajia ja ohjaajia. 

Liikunta-aktiivisuuden väheneminen (drop off-ilmiö) murrosiässä on maailmanlaajui-

nen ilmiö. Poikien liikunta-aktiivisuus on suurempaa kuin tyttöjen. (Aira, Kannas, Tyn-

jälä, Villberg & Kokko 2013, 11, 13.) 

 

Aktiivisesti liikkuvilla lapsilla ja nuorilla on usein myös aktiivisesti liikkuvat vanhem-

mat. Perheen yhteiset liikuntaharrastukset ovat yhteydessä nuoren myöhempään lii-

kunnan harrastamisen määrään. Perheen taloudellinen tilanne sekä yhteiskunta-

luokka ovat yhteydessä harrastamiseen. Huono taloudellinen tilanne perheessä voi 

nousta esteeksi urheiluseurassa tapahtuvalle harrastamiselle sekä omaehtoiselle har-

rastamiselle. (Berg 2015, 38.) Ystävyyssuhteilla ja sosiaalisella verkostolla on havaittu 

olevan myönteinen vaikutus liikunta-aktiivisuuteen. (mm. Treude ym. 2017, 1, 10–13; 

Laird 2016, 1, 8-14; Lopes, Gabbard, & Rodrigues 2013, 752–754.) Teini-iässä kaveri-

piirin vaikutus lisääntyy ja joidenkin näkemysten mukaan kaveri- ja vertaisryhmät, ys-

tävien kannustus, tuki, esimerkki ja yhdessä viettämä aika tulevat entistä isompaan 

rooliin ja merkitsevät nuorten kasvussa ja kehityksessä jopa heidän vanhempiaan 
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javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Gabbard%2C%20Carl%22%7C%7Csl~~rl','');
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enemmän. Nuoret hankkivat tietoa muun muassa erilaisista harrastuksista vertais-

ryhmissä ja vertaisryhmät ovat merkittäviä samaistumiskohteiden ja sosiaalisten mal-

lien antajia. (Vanttaja, Tähtinen, Zacheus & Koski 2017, 23.) Palomäki, Huotari ja 

Kokko (2017, 84) esittävät puolestaan, että vanhempien rooli on tärkeä vielä murros-

ikäistenkin fyysisen aktiivisuuden tukemisessa.  

 

Vanttaja ja muut (2017, 8) ovat koonneet vähän liikuntaa harrastavien nuorten liikun-

taelämäkerroista esiin nousseita tekijöitä, jotka liittyvät liikuntasuhteen muutokseen, 

liikunnan harrastamisen lopettamiseen sekä vähäiseen liikkumiseen (ks. kuvio 2).  

 

 

 

Kuvio 2. Liikuntasuhteen muutokseen, liikunnan harrastamisen lopettamiseen tai 
vähäiseen liikkumiseen liittyviä tekijöitä (Vanttaja ym. 2017, 8). 
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Telaman (2000, 57–58) mukaan liikunnalla on huomattavasti arvoa terveydelle, 

mutta liikuntaan liittyy myös itseisarvoa, mikä näyttäytyy kokemuksina ja elämyksinä. 

Nuorille liikunta antaa sosiaalisia elämyksiä ja on yksi keskeinen sosiaalisen toimin-

nan aktiivinen muoto, jonka myötä kehitetään yhteistyötaitoja ja toisten huomioon 

ottamista. 

 

Motiivit liikunnan harrastamiselle ovat tasoittuneet ja kehittyneet samansuuntaisiksi 

tyttöjen ja poikien välillä. Tavallisimmat liikuntasyyt 11–16-vuotiailla ovat hauskan-

pito, kunnon sekä terveyden parantaminen. Liikunnan tärkeitä merkityksiä ovat lii-

kunnan terveysvaikutukset, hyvän olon saaminen, ilo sekä parhaansa yrittäminen. 

(Takalo 2016, 21, 23.) Kokko ja Vuori (2007, 11) korostavat liikunnan sisältävän fyysi-

sen, psyykkisen ja sosiaalisen näkökulman. Jos huomio keskittyy ainoastaan tervey-

den fyysiselle alueelle, voi jäädä huomaamatta kokonaisuus liikuntatilanteessa (ks. 

kuvio 3). Kuviossa kuvataan liikuntatilanteessa läsnä olevat terveyshyödyt sekä eri 

hyvinvointielementit. Vasemmalla näkyy liikuntatilanne, keskellä sen välittömät vai-

kutukset ja oikealla välilliset vaikutukset.  

 

 

 

Kuvio 3. Liikunnan terveysvaikutukset (Kokko & Vuori 2007, 11). 
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Vanttaja ja muut (2017, 5, 9) muistuttavat, että nuorten liikuntainto ei synny, jos lii-

kunta koetaan jonkinlaisena velvollisuutena ja pakkona. Hedelmällisempi lähtökohta 

on korostaa liikunnan myönteisiä puolia liikkumisen ilon, liikunnan tarjoamien elä-

mysten ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden muodoissa. Pitää myös hyväksyä etteivät 

kaikki ole innostuneita liikunnasta ja liikunta on vain yksi harrastus harrastusten jou-

kossa. Nuori saattaa olla fyysisesti aktiivinen kuluttaen aikaa esimerkiksi luonnossa 

tai saaden terveyden kannalta riittävästi fyysistä rasitusta arkisissa puuhissa. Omaeh-

toisuuteen tulisikin kiinnittää enenevässä määrin huomiota myös liikuntapolitiikassa, 

yhdyskuntasuunnittelussa sekä valtion liikuntapaikkarakentamisessa, joissa resurs-

seja kohdennetaan muun muassa uimahalleihin, lenkkipolkuihin, koulujen piha-aluei-

siin, skeittipaikkoihin sekä muihin lähiliikuntapaikkoihin. (Hasanen 2017, 23; Merikivi 

ym. 2016, 91–94.)  

 

Omaehtoinen liikkuminen on ajankohtainen ilmiö ja merkittävässä osassa nuorten 

vapaa-ajanviettoa (Hasanen 2017, 13). Se näyttää pitävän pintansa paremmin kuin 

liikkuminen urheiluseuroissa murrosiän kriittisissä ikävuosissa (Merikivi ym. 2016, 

75–90). Omaehtoisen liikkumisen muodot vaihtuvat leikeistä ja ulkopeleistä yksilölli-

siin ulko- ja kuntoliikuntalajeihin (Ojala 2015, 170). LIITU-tutkimuksessa (2014) on 

selvitetty suosituimpia liikuntamuotoja nuorilta, jotka eivät osallistu urheiluseuratoi-

mintaan. Pojat harrastavat tavallisimmin pyöräilyä, kävely- ja juoksulenkkeilyä, jalka-

palloa, salibandyä, uintia, kuntosalia, pesäpalloa, jääpelejä, sulkapalloa, laskettelua ja 

lumilautailua. Tytöt harrastavat puolestaan kävely- ja juoksulenkkeilyä, pyöräilyä, 

uintia, sulkapalloa, jalkapalloa, kuntosalia, pihapelejä, laskettelua ja lumilautailua, 

tanssia, joogaa sekä pilatesta. (Kokko, Hämylä, Villberg, Tynjälä, Aira & Kannas 2014, 

15.) Kevyen liikenteen väylät ovat merkittävässä roolissa liikkumispaikkoina koko lap-

suus- ja nuoruusiän. Turvalliset kävely-, pyöräily- ja ulkoilureitit edistävät ja mahdol-

listavat kaikkien nuorten liikunnan. Suositut elämäntapalajit, kuten potku- ja rullalau-

tailu sekä rullaluistelu tapahtuvat pääosin pihapiirissä, kevyen liikenteen väylillä ja 

skeittipuistoissa. (Vanttaja ym. 2017, 94.) Samat elämäntapalajit nousevat esiin myös 

47 maata käsittelevässä tutkimuksessa (Hulteen, Smith, Morgan, Barnett, Hallal, 

Colyvas & Lubans 2017, 14). Viime vuosina on tehty runsaasti tutkimuksia nuorten 
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aktiivisuutta, liikunnan harrastamista ja hyvinvointia parantavista lähiliikuntapai-

koista (mm. Hasanen 2017, 23; Nadeau, Letarte, Fratu, Waygood, & Lebel 2016, 436; 

Veitch, Salmon, Parker, Bamgay, Deforce & Timperio 2016, 4–10; Edwards, Hooper, 

Knuiman, Foster & Giles-Corti 2015, 5–9; Han, Cohen, Derose, Marsh, Williamson & 

Loy 2015, 256–257; Larson, Whiting, Green, & Bowker 2015, 21–22; Hume, Crawford, 

Timperio, Ball & Salmon 2014, 5).  

 

Nuorisokulttuurinen liikunta on yksi omaehtoisen liikunnan muodoista. Tälle liikunta-

muodolle on tyypillistä, että nuoret itse järjestävät, suunnittelevat ja asettavat ta-

voitteet liikunnalle. Nuorisokulttuurisen liikunnan harrastamisesta voi tulla elämän-

tyyli ja tärkeä osa identiteettiä. Nuorisokulttuurisiin liikuntalajeihin liitetään niin sa-

nottuja makukulttuureita. Makukulttuureilla tarkoitetaan esimerkiksi lajin harrasta-

jien samankaltaista pukeutumis- ja puhetapaa. (Ojala 2015, 17, 177–178.) Hasanen 

(2017, 35, 37) tuo esiin, että nuorisokulttuurisen liikunnan merkitysmaailmassa yhtei-

söllisyydellä, kuten myös yhdessä tekemisellä on tärkeä asema. Nuorisokulttuurisia 

liikkumismuotoja ovat esimerkiksi skeittaus, parkour, katutanssi, BMX-pyöräily, 

scoottaus, bleidaus ja lumilautailu. Tällaiset liikuntalajit ovat merkityksellisiä myös 

siksi, että ne voivat houkutella harrastajikseen niitä nuoria, joita ei kiinnosta tavan-

omaiset liikuntaharrastukset. YoungHo, Kang ja Hwang (2017, 5–9) toteavat erilai-

sista vapaa-ajan liikunta-aktiviteeteista kiinnostuneiden nuorten huomioimisen kes-

keisyyden, jotta liikunta jatkuisi heillä jossain muodossa. Myös Christianan, Westin ja 

Davisin (2017, 65–66) tutkimus tukee tätä näkökantaa.  

 

Liikunta ja sen merkittävä asema näyttäytyy lainsäädännössä: perustuslaki 

(731/1999, 16 §), liikuntalaki (390/2015, 2 §), terveydenhuoltolaki (1326/2010 2 §) ja 

kuntalaki (410/2015, 1§) korostavat liikunnan ja liikunnan edistämisen tärkeyttä. Lii-

kunta huomioidaan hallitusohjelmassa 2015 (Ratkaisujen Suomi). Erilaiset valtakun-

nalliset liikunnan edistämisohjelmat edistävät eri ikäryhmien liikunnallista elämänta-

paa. Lapsiin ja nuoriin liittyviä ohjelmia ovat esimerkiksi Ilo kasvaa liikkuen -ohjelma 
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sekä Liikkuva koulu -ohjelma. (Liikunnan edistäminen n.d.) Maailman terveysjärjes-

tön Euroopan aluetoimisto on linjannut Euroopan alueelle fyysisen aktiivisuuden 

strategiaa vuosille 2016–2025. Strategiassa pyrkimyksenä on liikunnan edistäminen 

kaikkien kansalaisten keskuudessa eri toimijoita sitouttamalla. Lasten ja nuoren va-

paa-ajan liikunnan edistäminen on eräs painopistealue. (Physical activity strategy for 

the WHO European Region 2013.) Maailman laajuisessa toimintasuunnitelmassa vuo-

sille 2018–2030 yhtenä tavoitteena on 11–17-vuotiaiden liikunnan lisääminen (Global 

action plan on physical activity 2018–2030, 2018). 

 

2.4 Luonto rakentamassa hyvinvointia 

 

Terveyttä voidaan edistää vahvistamalla ihmisten luontoyhteyttä. Luonnon terveyttä 

suojaavia mekanismeja tulee painottaa aiempaa enemmän. Luonnon virkistyskäyttö 

tukee kansanterveyttä ja sen moninainen hyödyntäminen on hyvä huomioida myös 

lasten ja vanhusten hoidossa, terveydenhuoltoa järjestettäessä ja suunniteltaessa ra-

kentamista. Kun luonnon terveyshyödyt ymmärretään ja otetaan vakavasti, kustan-

nussäästöt voivat olla merkittävät. (Haahtela, Hanski, von Hertzen, Jousilahti, Laati-

kainen, Mäkelä, Puska, Reijula, Saarinen, Vartiainen, Vasankari & Virtanen 2017, 20–

25.)  

 

Luontoliikunnalla tarkoitetaan kaikkea aidoissa ja rakennetuissa luonnon ympäris-

töissä tapahtuvaa liikuntaa. Luontoympäristössä kiinnittyy huomio muihinkin asioihin 

kuin liikuntasuoritukseen ja siksi luonnossa liikkuminen koetaan usein vähemmän ra-

sittavaksi kuin sisätiloissa tapahtuva liikunta. Rauhallisiin luontoliikunnan lajeihin 

kuuluvat esimerkiksi kävely, patikointi, hiihto, geokätköily, lumikenkäily sekä sienes-

tys ja marjastus. Haasteellisempaa ja vauhdikkaampaa menoa kaipaaville löytyy 

vauhdikkaita lajeja, kuten esimerkiksi maastopyöräily, kalliokiipeily, koskenlasku ja 

sukellus. Metsähallituksen hoitamille valtion suojelualueille tehtiin vuonna 2017 kaik-

kiaan yli 6,7 miljoonaa käyntiä. Luvussa ovat mukana kansallispuistojen lisäksi valtion 
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retkeilyalueet ja muut virkistyskäytöllisesti merkittävät suojelualueet ja retkeilykoh-

teet. (Luonnossa liikkuminen 2018.) LIITU-tutkimuksen (2016) luontoliikunta ei näyt-

täydy vielä lasten ja nuorten tyypillisenä vapaa-ajan liikuntamuotona (Suomi, Meh-

tälä & Kokko 2016, 24).  

 

Allardt (1978, 45) painottaa, että hyvinvointia koskevissa tutkimuksissa tulisi kiinnit-

tää huomiota luonnosta saataviin esteettisiin elämyksiin, rauhoittumiseen ja mietis-

kelyyn, kuten myös luonnossa tapahtuvien toimintamuotojen tuottamaan iloon. 

Viime vuosina luonnon terveys- ja hyvinvointihyötyihin liittyvä tutkimustieto on li-

sääntynyt. Luonnossa liikkumisesta ja oleskelusta saadut terveys- ja hyvinvointi-

hyödyt syntyvät monien osatekijöiden summana (ks. kuvio 4). Keskeisiksi hyödyiksi 

mainitaan terveyshyödyt, stressitilanteista palautuminen, mielialan kohentuminen 

sekä arjesta irrottautuminen. Luontoympäristön koetulla laadulla, sen kauneudella, 

kiinnostavuudella, turvallisuudella, hyvällä ilmanlaadulla, meluttomuudella ja lämpö-

tilalla on myös yhteyttä hyötyihin. Luonto koetaan eri aistien kautta ja hyvinvointivai-

kutuksista merkittävä osa on tahdosta riippumatonta. Mitä pitempään luonnossa ul-

koillaan, sitä vahvempia ovat elpymiskokemukset ja emotionaalinen hyvinvointi. (Tyr-

väinen, Lanki, Sipilä & Komulainen 2018, 1398–1399.) 

 

 

 

Kuvio 4. Luonnon hyvinvointi- ja terveyshyötyjen mahdolliset vaikutusmekanismit 

(Tyrväinen ym. 2018, 1398). 
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Samansuuntaisia johtopäätöksiä on saatu useissa tutkimuksissa (mm. James, Banay, 

Hart & Laden 2015, 131–142; Kaikkonen, Virkkunen, Kajala, Erkkonen, Aarnio & Kor-

pelainen 2014, 11; Townsend 2014, 45–46; Bai, Stanis, Kaczynski & Besenyi 2013, 43–

45). Burken (2015) kuvaa väitöskirjassan perheiden luontosuhdetta ja tuo esiin per-

heiden myönteisten luontokokemusten vaikutukset hyvinvointiin (Burke 2015, 56–

58). Suomi ja muut (2016, 13) viittaavat Sugiyamanin ja tutkimusryhmän (2008) to-

teamukseen, että viheralueiden määrällä on yhteys ihmisten kokemaan yhteisöllisyy-

teen. Turvalliseksi koettu luontoympäristö lisää siellä vietetyn ajan määrä ja liikunta-

aktiivisuutta (mm. Esteban-Cornejo, Carlson, Conway, Cain, Saelens & Frank 2016, 6-

9; Child, Kaczynski, Sharpe, Wilcox, Schoffman, Forthofer, Mowen & Barr-Anderson 

2015, 1-2, 13–15). Hasanen (2017) toteaa väitöskirjassaan nuorten arvostavan viher-

alueiden kauneutta, vapauden tunnetta, mutta myös alueiden tarjoamia toiminta- 

sekä sosiaalisen kanssakäymisen mahdollisuuksia. Luonto, myös etäisemmät paikat, 

kuten metsät ja kalliot, kiinnostavat nuoria niin seikkailun ja aikuisista erillään olon 

paikkoina. (Hasanen 2017, 18, 42–43.) Samansuuntaisiin tuloksiin päätyvät Korpela, 

Kyttä ja Harting (2002, 388–389) tutkimuksessaan kuvatessaan suomalaisten 8–13-

vuotiaiden lasten ja nuorten luonnon mielipaikkoihin liittyviä elvyttävyyskokemuksia.  

Mielipaikkaympäristönä mainitaan koti, kotipiha sekä luontopaikat, kuten puistot ja 

metsät. Mielipaikoissa aikaa vietetään ystävien kanssa varsinkin vanhimmissa ikäryh-

missä.  

 

Luonto nousee esiin terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen yhteydessä muun muassa 

erilaisissa suosituksissa ja katsauksissa. Euroopan komission teettämässä tutkimuk-

sessa (2016) tarkastellaan luonnon terveyshyötyjä niin yksilö- kuin yhteisötasolla. 

Tutkimustuloksissa nousee esiin luontoliikunnan lisäämisen tärkeys, alueiden saavu-

tettavuuden parantaminen sekä luontoympäristön hyödyntäminen niin terveyden-

huollossa kuin kuntoutuksessa aiempaa paremmin. Pyrkimyksenä on, että kaikissa 

Euroopan maissa tuloksia hyödynnetään päätöksenteon ja suositusten antamisen yh-

teydessä. (ten Brink, Mutafoglu, Schweitzer, Kettunen, Twigger-Ross, Baker, Kuipers, 

Emonts, Tyrväinen, Hujala & Ojala 2016.) Tourula ja Rautio (2014, 8) viittaavat kat-

sauksessaan Jakartan (Jakarta Declaration 1997) ja Ottawan (Ottawa Charter for 
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Health Promotion) julistuksiin, jotka tukevat vahvasti luonnon tuottamaa hyvinvointi- 

ja terveysnäkökulmaa. Laadukkaan elinympäristön ja luonnon keskeisyyttä terveyden 

ja hyvinvoinnin edistämisessä korostetaan Sosiaali- ja terveysministeriön (2014) tule-

vaisuuskatsauksessa. Kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030 nostaa ta-

voitteena esiin myös elinympäristön tärkeyden hyvinvoinnin ja terveyden voimava-

rana (Agenda 2030).  

 

2.5 Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys 

 

Opinnäytetyössä teoreettinen viitekehys (ks. kuvio 5) muodostuu käsitteistä ja niiden 

välillä olevista merkityssuhteissa sekä siitä, mitä tutkittavasta ilmiöstä on tiedossa 

(Tuomi & Sarajärvi 2018, 24). Opinnäytetyössä nuorilla tarkoitetaan 10–15-vuotiaita. 

Hyvinvoinnin käsitteelle luo pohjan Allardtin Hyvinvoinnin ulottuvuudet -teoria, jota 

täydentää Nussbaumin toimintavalmiuksien teoria (Allardt 1998, 38–46; Nussbaum 

2011, 17–20). 

 

 

 

Kuvio 5. Opinnäytetyön teoreettisen viitekehyksen sisältämät elementit 
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Terveys ajatellaan olevan jatkuvassa muutoksessa olevaksi olotilaksi, johon vaikutta-

vat yksilölliset, sosiaaliset, rakenteelliset sekä kulttuuriset taustatekijät vahvistavasti 

tai heikentävästi. Terveys koostuu muun muassa toimintakyvystä sekä tasapainoi-

sesta vuorovaikutuksesta ihmisten ja ympäristön välillä. (mm. Terveyden edistämisen 

laatusuositus 2006, 15.) Terveyden edistämisessä lähtökohtana on ajatus ihmisestä 

aktiivisena toimijana omassa elämässään. Terveyden edistäminen nähdään suunni-

telmallisena ja välineellisenä toimintana, joka sisältää esimerkiksi terveyden ylläpi-

don, sen parantamisen ja hyvinvoinnin aikaansaamisen. (mm. Keskeisiä käsitteitä 

2018.)  

 

Osallisuus jaetaan tieto-, suunnittelu-, toiminta- ja pääosallisuuteen riippuen siitä, 

millaisia edellytyksiä ja mahdollisuuksia ihmisellä on osallistua päätöksenteon proses-

sin vaiheisiin (mm. Leemann ym. 2015, 6). Osallisuus on yhteydessä hyvinvoinnin eri 

ulottuvuuksiin ja siksi lasten ja nuorten osallisuuden edistäminen on keskeinen osa 

hyvinvointityötä (Kiilakoski ym. 2012, 7). Yhteisöllisyyden kehittyminen on aikaa vie-

vää ja voi olla prosessina pitkä muodostuen toiminnallisuuden kautta sekä ihmisten 

välisen vuorovaikutuksen ansiosta. Yhteisöllisyyttä ja osallisuutta lisäävät esimerkiksi 

matalan kynnyksen toiminta ja osallistumista tukevat toimintatavat. (Eskel ym. 2013, 

76–78.) 

 

Liikunta on osa fyysistä aktiivisuutta (mm. Vuori 2005, 18, 20). Liikunnan positiiviset 

terveysvaikutukset ovat kiistattomia (Kolu ym. 2018, 18). Nuorten arki pitää sisällään 

enää harvoin sydämen sykettä kunnolla nostattavia tilanteita. Viimeistään nuoruus-

iässä jokaisen nuoren tulisi löytää itselleen riittävän tehokas liikuntaharrastus. (Hei-

nonen ym. 2008, 18–20.) Luonnossa liikkumisesta ja oleskelusta saadut terveys- ja 

hyvinvointihyödyt syntyvät monien osatekijöiden summana (Tyrväinen ym. 2018, 

1398- 1399). Kustannussäästöt voivat olla huomattavia, jos luonnon terveyshyödyt 

ymmärretään ja otetaan vakavasti (Haahtela ym. 2017, 20–25). 
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3 Opinnäytetyön tarkoitus, tavoitteet ja tutkimuskysymykset  

 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli lisätä nuorten tietoisuutta liikunnan, luonnon ja yh-

teisöllisyyden merkityksestä terveyden edistämisen ja kokonaishyvinvoinnin osana. 

Tavoitteena oli suunnitella, toteuttaa ja arvioida nuorten hyvinvointitapahtuma siten, 

että nuoret itse osallistuivat prosessiin.   

 

Tuloksia voidaan hyödyntää jatkossa vastaavia tapahtumia järjestettäessä, eri toimi-

joiden omassa toiminnassa sekä toimijoiden välistä yhteistyötä kehitettäessä. 

 

Opinnäytetyön tutkimuskysymykset ovat: 

1. Millaisia olivat nuorten odotukset ja toiveet?  

2. Millainen hyvinvointitapahtuma oli? 

3. Millaiseksi osallistujat ja toimijat arvioivat tapahtuman? 

 

 

 

4 Tutkimuksen toteutus  

 

 

Alkuidea opinnäytetyölle saatiin Meijän polku – Liiku ja huilaa Keski-Suomessa 

(2017–2047) kansanterveyden ja hyvinvoinnin edistämisliikkeen aloitustapahtumassa 

syyskuussa 2017, johon opinnäytetyön tekijät osallistuivat. Samoihin aikoihin Toiva-

kan kunnan taholta esitettiin toive järjestää hyvinvointitapahtuma, jossa on erityi-
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sesti huomioitu 10–15 -vuotiaat nuoret. Saadun tiedon mukaan edellä mainitun ryh-

män nuoret osallistuivat vähiten heille järjestettyyn toimintaan Toivakassa. Kouluter-

veyskyselyssä vuonna 2016 toivakkalaisista 8.- ja 9.-luokkalaisista 15,8 % oli sitä 

mieltä, ettei heillä ole yhtään ystävää. Tämä prosenttiosuus on reilusti korkeampi 

kuin lähikunnissa ja koko maassa. Uusimmassa kouluterveyskyselyssä vuodelta 2017, 

toivakkalaisten 8.- ja 9.-luokkalaisten kaverisuhteet olivat parantuneet huomatta-

vasti, sillä vain 7,7 % vastanneista oli sitä mieltä, ettei heillä ole yhtään ystävää ja 3,8 

% koki olevansa jatkuvasti yksin. (Terveyskyselyn tulokset nuorilla 2017.) Vaikka ti-

lanne oli hieman edellisen vuoden tutkimusta parempi, opinnäytetyön tekijät päätti-

vät ottaa nuoret mukaan hyvinvointitapahtuman suunnitteluun, koska osallisuuden 

ja yhteisöllisyyden kokemuksen katsotaan vähentävän yksinäisyyttä ja syrjäytymistä 

(Kivistö 2014, 42, 48 - 49). Yhteisöllisyyden kokemuksen katsotaan vähentävän yksi-

näisyyttä ja syrjäytymistä.  

 

4.1 Opinnäytetyön menetelmä 

 

Opinnäytetyön lähestymistapana on tutkimuksellinen kehittäminen, jossa suunnitel-

tiin, järjestettiin ja arviointiin hyvinvointitapahtuma. Toikko ja Rantanen (2009, 21) 

mainitsevat, että tutkimuksellinen kehittämistoiminta voidaan ajatella laajana yleis-

käsitteenä, jolla tarkoitetaan tutkimustoiminnan ja kehittämistoiminnan yhteyttä 

kohdentuen tutkimuksen ja kehittämistoiminnan risteyskohtaan (ks. kuvio 6).  

 

Kuvio 6. Tutkimuksen ja kehittämistoiminnan risteyskohta (Toikko Rantanen 2009, 
21). 
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Tutkimuksellisessa kehittämistoiminnassa tavoitteena on konkreettisten muutosten 

aikaansaaminen sekä pyrkimys perustellun tiedon tuottamiseen. Opinnäytetyössä 

tutkimuksellisuus tuli esiin systemaattisessa tiedon keräämisessä aikaisemmasta tut-

kimuskirjallisuudesta että aikaisemmasta kirjallisuudesta, kehittämistoiminnan pe-

rusteellisessa tarkastelussa ja arvioinnissa, dokumentoinnissa, kuten myös tavoittei-

den ja tuotosten analysoinnissa ja arvioinnissa. (Toikka ym. 2009, 16–23, 113–121, 

156 – 157.)  

 

4.2 Aineistonkeruu 

 

4.2.1 Kohderyhmä 

 

Opinnäytetyön aihe esiteltiin Toivakan koulukeskuksen oppilaskunnan hallitukselle 

helmikuussa 2018, koska oppilaskunta ajaa oppilaiden asioita kuten kouluviihtyvyys 

ja osallistuu tapahtumien järjestämiseen. Oppilaskuntatyötä tehdään luokilla 1 – 9. 

(Oppilaskunta n.d.) Samassa tilaisuudessa käytiin keskustelua oppilaskunnan vastaa-

van opettajan ja oppilaiden kanssa tulevasta hyvinvointitapahtumasta ja heidän osal-

lisuudestaan sen suunnitteluun ja toteutukseen. Tässä tilaisuudessa oppilailta kysyt-

tiin halukkuutta osallistua tutkimukseen, jossa selvitettiin nuorten hyvinvoinnin osa-

tekijöitä ja toiveita hyvinvointitapahtumaan sisältöön liittyen. Nuorille kerrottiin osal-

listavista tiedonhankintamenetelmistä, joiden avulla tietoa hankittiin. Tutkimukseen 

osallistumisen vapaaehtoisuutta korostettiin. Tässä tilaisuudessa vapaaehtoisiksi tut-

kimukseen ilmoittautui alustavasti noin 15 nuorta. Muutama viikko myöhemmin var-

sinaisen tutkimusjoukon kooksi muodostui 9 henkilöä, iältään nuoret olivat 11–14-

vuotiaita. Mattelmäki (2006a) mainitsee, että luotaintutkimuksessa kohderyhmän ei 

tarvitse olla suuri. Kohderyhmän kooksi riittää 5 – 10 henkilöä, jos luotaajat edusta-
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vat kattavasti tutkittavaa aihetta. Ryhmän pientä kokoa puoltaa myös se, että luo-

taintutkimus vie aikaa alkaen ideoinnista luotaimen kokoamiseen, sen toimittami-

seen, tulosten läpikäymiseen ja purkamiseen (Mattelmäki 2006a, 84 – 86.) 

 

4.2.2 Aineistonkeruumenetelmät ja toteutus 

 

Tutkimusaineistoa kerättiin muotoiluluotainmenetelmän sekä eläytymismenetel-

mään kuuluvien kehyskertomusten avulla. Tutkimusaineiston keräämiseen liittyvistä 

menettelyistä käytiin ennen tutkimuksen aloittamista keskustelu koulun rehtorin 

kanssa. Oppilaskunnan opettajan kautta tapahtui tarvittava vanhempien tiedottami-

nen koulun käyttämällä Wilma-viestimellä. Aineistonkeruu toteutettiin kuviossa 7 ku-

vatulla tavalla. Nuoret tekivät luotain- ja kehyskertomustehtäviä vapaa -ajallaan 10 

päivän ajan. Tutkimusaineistoon liitettiin mukaan kahden pilotoijan vastaukset, koska 

vastaajat täyttivät ikäkriteerit. Vastauksia saatiin luotaimiin 9 kappaletta sekä kehys-

kertomuksiin 8 kappaletta.  

 

Kohdeikäryhmään kuuluvilta tapahtumaan osallistuneilta nuorilta palautteita saatiin 

11 kappaletta ja toimijoilta 8 kappaletta. Näin muodostui opinnäytetyön tutkimusai-

neisto. 

 

 

Kuvio 7. Aineiston keruu 
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Muotoiluluotain 

 

Erilaiset muotoiluluotaimet (desing probe) kuuluvat innovatiivisiin tiedonhankinta-

menetelmiin ja ne voivat olla osallistavia, luovia ja kokeilevia, jolloin pyrkimyksenä on 

etsiä uusia ideoita eikä niinkään ratkaista jo olemassa olevia ongelmia (Hanington 

2003, 15; Mattelmäki 2006a, 32–33; Mattelmäki & Battarbee 2000, 151). Miettinen 

(2011, 73) mainitsee, että luotaimen käyttäjä, luotaaja, on aktiivinen osa suunnittelu-

prosessissa muotoiluluotaimien tehtävien kautta. Mattelmäki (2006a, 17) korostaa, 

että muotoiluluotaimen avulla on pyrkimys saada luotaaja näkemään lähellä olevia 

arjen asioita ja omia kokemuksiaan siten, että ne välittyvät tutkijoille. Muotoiluluo-

taimen tärkeä ominaisuus on se, että sen avulla saatu tieto luotaajilta on empaattista 

ja intuitiivista tilasto- ja numerotiedon asemasta. Tutkijoiden tiedoilla sekä omilla ko-

kemuksilla on vaikusta siihen, kuinka he tulkitsevat tietoja. Muotoiluluotaimen tulok-

sia käytettiin hyvinvointitapahtuman sisällön suunnittelussa inspiraation, tiedon ja 

uusien näkökulmien saamiseksi (Mattelmäki 2006b, 76, 86; Balerina & Kälviäinen 

2011, 59). Luotainprosessissa oli seitsemän vaihetta: virittäytyminen, kohderyhmän 

valinta, luotaimen suunnittelu, pilotointi, luotaus sekä luotaimen purku ja tulokset 

(Mattelmäki 2006a, 31–35, 46–48, 80–86, 103–104).  

  

Virittäytymisvaiheessa määriteltiin luotaimen tarkoitus, soveltuvuus, päämäärä sekä 

aiheet. Vaihe sisälsi aihepiiriin liittyen omien kokemusten ja ennakkokäsityksien huo-

mioimista, kirjallisuuteen perehtymistä, ideointia sekä keskusteluja hyvinvointitapah-

tuman järjestämiseen osallistuneiden toimijoiden kanssa. (Mattelmäki 2006a, 80–

81.) Koska aineisto perustuu luotaajien aktiivisuuteen, on varauduttava siihen, ettei 

kaikilta osallistujilta saada käyttökelpoista materiaalia. Luotaajien motivaatiota voi-

daan pyrkiä lisäämään esimerkiksi palkkioilla. (Mattelmäki 2006a, 84–86.)  
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Tämän tutkielman luotain suunniteltiin alusta loppuun, koska valmiita luotainpaket-

teja ei ole myynnissä eikä niitä voi suunnitella minkään kaavan mukaan. Varsinainen 

luotain (ks. liite 1) koostui tehtävistä, kartongista, päiväkirjavihosta, erilaisista tar-

roista, korteista, aikakauslehdistä, kynistä ja liimatuubista (Mattelmäki 2006a, 38, 88, 

124). Luotaimessa tehtäviä oli kolme. Aarrekartta-tehtävässä oli kaksi kysymystä: 

”Mistä asioista hyvinvointisi koostuu?” ”Mikä tekee sinut onnelliseksi?” Tehtävään 

liittyi tyhjä kartonki, johon luotaaja pystyi valitsemallaan luovalla menetelmällä teke-

mään aarrekartan omaa hyvinvointia edistävistä asioista hyödyntäen halutessaan 

mukana olleita aikakauslehtiä. Toisessa tehtävässä luotaajia pyydettiin kertomaan va-

litsemallaan luovalla tavalla: ”Mitä hyvää Toivakassa löytyy nuorille?” ”Mitä heidän 

mielestään Toivakasta puuttuu?” ”Mitä pitäisi korjata ja kehittää?” Kolmannessa teh-

tävässä luotaajia pyydettiin pitämään päiväkirjaa liikkumisestaan vapaa-ajalla koko 

luotaamisen ajan. Tehtävää varten oli vihko sekä kartat Toivakan keskustan alueesta 

sekä lähikylistä. Ajatuksena oli, että karttapohjiin luotaajat pystyivät halutessaan 

merkitsemään vapaa-ajanviettoalueensa.  

 

Ennen varsinaista luotausta tehtiin pilotointi, jonka avulla pyrittiin varmistamaan teh-

tävien toimivuus, laatu, määrä sekä sopivuus suunnitellulle kohderyhmälle (Mattel-

mäki 2006a, 103). Vapaaehtoisiksi pilotoijiksi ilmoittautui oppilaskunnan kokoontu-

misessa kaksi oppilaskuntaan kuuluvaa oppilasta. Heille annettiin luotainpaketti koe-

käytettäväksi ja arvioitavaksi 10 päivän ajaksi, jonka jälkeen he palauttivat luotaimet 

oppilaskunnan opettajalle. Pilotoijilta saadun palautteen perusteella muutettiin luo-

taimen malli pahvilaatikosta kangaskassimalliin, jotta luotaimesta tuli käytännölli-

sempi.  

 

Lopulliset luotainkassit toimitettiin henkilökohtaisesti 7 luotaajalle koulupäivän ai-

kana. Näin pyrittiin varmistamaan, ettei tutkimusmenetelmää hylätty heti alussa. 

Luotainkassien luovutuksen yhteydessä luotaajille kuvailtiin vain pääpiirteittäin teh-

tävät ja luotainpaketin sisältö. Luotaajilta ei ikätietoa lukuun ottamatta kysytty muita 
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tunnistetietoja anonymiteetin suojaamiseksi. Luotaajat tekivät luotainkassin sisältä-

miä tehtäviä 10 päivän ajan tallentaen ajatuksiaan, ideoitaan ja kokemuksiaan erilais-

ten itsedokumentointimenetelmien avulla valvomattomassa ympäristössä itse valit-

semanaan ajankohtana. Luotaajat palauttivat luotainkassit sovitusti oppilaskunnan 

opettajalle. Koska aineisto perustuu luotaajien aktiivisuuteen, on varauduttava sii-

hen, ettei kaikilta osallistujilta saada käyttökelpoista materiaalia. Luotaajien motivaa-

tiota voidaan pyrkiä lisäämään esimerkiksi palkkioilla. Luotaajille annettiin lahjakortit 

luotauksen päätteeksi paikalliseen pizzeriaan. (Mattelmäki 2006a, 31–35, 46–48, 

103.) 

 

Eläytymismenetelmän kehyskertomukset 

 

Eläytymismenetelmä oli toinen tiedonhankintamenetelmä, joka liitettiin omana teh-

tävänä luotainkassiin. Menetelmän kautta haluttiin selvittää nuorten odotuksia ja toi-

veita tulevaan hyvinvointitapahtumaan liittyen. Eläytymismenetelmässä lyhyet ke-

hyskertomukset ovat kaiken perusta (Eskola, Karayilan, Kaski, Lehtola, Mäenpää, 

Nishimura-Sahi, Oede, Rantanen, Saarinen, Toivikko, Valtonen & Wallin 2017, 282–

290). Eläytymismenetelmä on havaittu toimivaksi tiedonhankintamenetelmäksi nuor-

ten kanssa, koska kehyskertomukset voidaan muotoilla vastaajan iän mukaan. Vah-

vuudeksi katsotaan lisäksi menetelmän tarjoama vapaus sekä tutkijalle että tutki-

mukseen osallistuville. (Posti-Ahokas, Haveri & Palojoki 2015, 329–331.) Opinnäyte-

tytön tekijät tekivät kehyskertomuksista selkeitä vain muutaman lauseen mittaisia. 

Kehyskertomuksia oli kaksi, jotka poikkesivat toisistaan tärkeän yksityiskohdan suh-

teen (ks. liite 2). Peruskehyskertomuksen kysymys oli: ”Millainen tapahtuma on (mil-

lainen ohjelma), jotta osallistut siihen innolla?” Variaatiokehyskertomuksen kysymys 

oli: ”Millainen tapahtuma on (millainen ohjelma), ettet missään tapauksessa osallistu 

tapahtumaan?” Menetelmän avulla pyrkimys oli selvittää kehyskertomuksen muu-

toksen vaikutusta ja tutkia, mikä vaikutus sillä oli kirjoitettuihin vastauksiin. (Eskola 

1998, 70–71.)  
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Aiheeseen johdattelu oli vähäistä, jotta variaation vaikutus oli helpommin pelkistet-

tävissä. Kehyskertomukset kirjoitettiin A4-paperiarkkien ylälaitaan, ja ne jaettiin nuo-

rille sattumanvaraisesti. Nuoria sinuteltiin kehyskertomuksissa, koska ne suuntautui-

vat suoraan kertojien elämismaailmaan. Nuorilta pyydettiin kertomukset nimettö-

minä eikä heiltä kerätty ikätietoa lukuun ottamatta muita tunnistetietoja anonymi-

teetin suojaamiseksi. Myös kehyskertomukset pilotoitiin kahden nuoren toimesta lii-

tettynä luotainkassin tehtäviin, jotta selvitettiin kehyskertomusten toimivuus. (Eskola 

& Wallin 2015, 63.) 

 

Palaute tapahtumaan osallistuneilta 

 

Hyvinvointitapahtumaan osallistuneilta pyydettiin palautetta lomakkeen (ks. liite 5) 

avulla tapahtumasta, kehittämisideoista sekä kokonaisarvosanaa (4–10) tapahtuman 

päätteeksi. Kyselyn alussa kysyttiin osallistujan ikä, jotta tutkijat pystyivät erottele-

maan kohderyhmään kuuluvien vastaukset. Tutkijat syöttivät paperille tuotetut vas-

taukset sähköiseen muotoon Google Formsia hyödyntäen.  

 

Tapahtuman toimijoille tehtiin myöhemmin sähköinen kysely (ks. liite 6) Google 

Formsilla, josta oli linkki kyselyyn. Kyselyssä pyydettiin mielipidettä tapahtumasta, ta-

pahtuman suunnitteluvaiheen tiedottamisesta, mainonnan riittävyydestä ja oman 

esittelypisteen sijainnista. Lisäksi haluttiin saada kehittämisehdotuksia. Lopuksi kysyt-

tiin millä fiiliksellä toimijat lähtivät pois tapahtumasta.  
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4.3 Aineiston analysointi 

 

4.3.1 Analyysimenetelmä 

 

Aineistojen analyysimenetelmänä käytettiin sisältölähtöistä eli induktiivista aineiston 

analyysia, jossa noudatettiin kolmivaiheista prosessia. Prosessi sisälsi aineiston 

redusoinnin (pelkistäminen), klusteroinnin (ryhmittely) ja abstrahoinnin (käsitteellis-

täminen). Sisältölähtöisessä analyysimenetelmässä aineistoa tarkasteltiin ja eriteltiin 

sekä yhtäläisyyksiä ja eroja etsien että tiivistäen. Sisällönanalyysin avulla pyrittiin 

muodostamaan tutkittavasta ilmiöstä tiivistetty kuvaus. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 

103, 117, 122.)  

 

4.3.2 Analyysiprosessi 

 

Luotaintehtävät sekä kehyskertomukset kasattiin omiin pinoihin. Tämän jälkeen vas-

taukset litteroitiin tekstinkäsittelyohjelmalla helpottamaan analysointia ja pitämään 

tekstit täysin alkuperäisinä. Aineistoja tarkasteltiin kokonaisuutena, eikä vastaajien 

keskinäistä vertailua tehty.  

 

Luotain  

 

Jokainen tehtävä litteroitiin erikseen: kirjoittamalla sanat, lauseet ja kuvien tulkinnat 

alkuperäisessä muodossa tekstinkäsittelyohjelmalla. Ensimmäisenä oli luotainteh-

tävä, jossa selvitettiin hyvinvoinnin muodostumista sekä onnellisuuteen vaikuttavia 
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tekijöitä. Tässä samankaltaiset asiat alleviivattiin eri väreillä ja yhdistettiin, jotta saa-

tiin yhteinen teema taulukon 1 mukaisesti. Näin saatiin käsitys nuorten hyvinvointiin 

liittyvistä asioista. 

 

Taulukko 1. Luotaimen ensimmäisen tehtävän teemoittelu  

 

Luotaintehtävä 1. Vastaus Teema 

Mistä sinun hyvinvointisi 

muodostuu? 

Mitkä tekevät sinut on-

nelliseksi? 

piirretty sydän,  

piirretty tikku-ukkoja joi-
den välissä sydän,  

rakkaus, 

yhdessäolo, 

saan ja annan rakkautta, 

yhdessäolo perheen ja ys-
tävien kanssa 

Toisista välittäminen / lä-

himmäisen rakkaus 

 

 

Toisen tehtävän myötä saatiin osittainen käsitys asioista, jotka olivat nuorten mie-

lestä hyvin Toivakassa, sekä asioista joihin he halusivat muutosta. Kaikki nuoret ker-

toivat omista ajatuksistaan kirjoittamalla. Vastaukset listattiin, etsittiin samankaltai-

suuksia ja nostettiin esiin ne asiat, joita oli kaksi tai useampi vastaus.   

 

Kolmannen luotaintehtävän kautta selvitettiin nuorten vapaa-ajan viettotapoja ja liik-

kumista vapaa-ajalla. Vastaukset listattiin, etsittiin samankaltaisuuksia ja nostettiin 

esiin asiat, jotka oli mainittu kaksi kertaa tai useammin. Viimeisessä luotaintehtä-

vässä pyydettiin palautetta tehtävistä, niiden tekemisestä ja annettiin vapaan sanan 

mahdollisuus. 
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Kehyskertomukset 

 

Tuomi ja muut (2018, 7, 123) toteavat, että esseekirjoitelmat saattavat tuottaa niu-

kan aineiston. Pääosin nuorten kirjoittamat kertomukset olivat muutaman lauseen 

mittaisia. Sisällönanalyysin ensimmäinen vaihe on redusointi (pelkistäminen), eli kar-

sitaan tutkimukseen kuulumaton pois. Aineistokokonaisuudesta etsittiin tutkimusky-

symystä: ”Millaisia olivat nuorten odotukset ja toiveet?” kuvaavia sanoja ja lauseita. 

Sekä perus- että variaatiokehyskertomukset litteroitiin omanaan kirjottamalla ne sa-

nasta sanaan tekstinkäsittelyohjelmalla. Kaikki lauseet kirjoitettiin ja pelkistettiin tau-

lukon 2 mukaisesti apuna käyttäen värikoodeja. 

   

Taulukko 2. Esimerkki aineiston redusoinnista nuorten odotuksiin ja toiveisiin liit-
tyen 

 

 Alkuperäinen ilmaus Pelkistetty ilmaus 

Olisi eri pisteitä mitä kiertää, mutta ei 

olisi aikaa kauan pisteellä saa olla tai 

tiettyä ryhmää jossa kulkea. 

Esittelypisteitä  

Vapaata liikkumista omatoimisesti 

 

Redusoinnin jälkeen aineisto klusteroitiin (ryhmittely), jossa pelkistettyjä ilmaisuja 

kirjattiin post-it -muistilapuille samankaltaisuusperiaatteella. Samaa tarkoittavat il-

maisut yhdistettiin yhdeksi ilmaisuksi, jotka koottiin taulukkoon jatkotyöstämistä var-

ten. Pelkistetyt ja samaa tarkoittavat asiat ryhmiteltiin alaluokiksi (ks. taulukko 3). 

Alaluokat nimettiin sisältöä kuvaavalla käsitteellä. (Tuomi ym. 2018, 124.)  
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Taulukko 3. Esimerkki aineiston klusteroinnoista nuorten odotuksista ja toiveista 
tapahtumaan liittyen 

 

Pelkistetty ilmaus Alaluokka 

Vapaata liikkumista omatoimisesti 

Vapaata olemista 

Vapaa osallistuminen 

Yhdessä tekeminen 

Tapahtuma ei saa alkaa aikaisin 

Saa nukkua pitkään 

Osallisuus / yhteisöllisyys 

 

 

 

Tapahtuman alkamisajankohta 

 

 

Lopuksi aineisto käsitteellistettiin (abstrahointi), jonka tarkoituksena oli erotella tut-

kimuksen kannalta olennainen tieto ja muodostaa teoreettisia käsitteitä taulukon 4 

mukaisesti (Tuomi ym. 2018, 125).  

 

Taulukko 4. Esimerkki aineiston abstrahoinnista 

 

Alaluokka Yläluokka Pääluokka 

Osallisuus / yhteisöllisyys 

Tapahtuman alkamisajan-

kohta 

Tunnelma 

Toiminnallisuus 

 

Yhdessä tekeminen 

hyvällä fiiliksellä 

 

 

Osallistava ja yhteisöllisyy-

den vahvistaminen 
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Aineiston analyysiprosessin (ks. kuvio 8) päätteeksi kaikkia tuloksia verrattiin aiem-

paan tutkimustietoon ja muodostettiin johtopäätökset. 

 

 

Kuvio 8. Aineiston analyysiprosessi 

 

4.3.3 Hyvinvointitapahtuman suunnitteluprosessi  

 

Hyvinvointitapahtuman suunnittelu aloitettiin marraskuussa 2017 kuukausi Meijän - 

polku alkutapaamisen jälkeen isommalla porukalla. Ensimmäiseen suunnittelupalave-

riin opinnäytetyöntekijät kutsuivat sähköpostitse toivakkalaisia järjestötoimijoita 

sekä kunnan edustajia. Heille kerrottiin opinnäytetyön tarkoituksesta ja tavoit-

teesta, hyvinvointitapahtuman teemoista ja nuorten osallisuuden huomioimisesta. 

Kiinnostusta herättivät suunnitellut aineistonkeruumenetelmät. Palaverissa aloitet-

tiin ideointi ja jaettiin vastuualueet. Opinnäytetyön tekijöiden vastuulla oli neuvotte-

lut koulun rehtorin kanssa, tarvittavien lupien hankkiminen sekä nuorista muodostu-

van kohderyhmään liittyvät asiat. Läsnä palaverissa oli noin kaksikymmentä henkilöä. 
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Kuntalaisilta, jossa haluttiin kuulla kuntalaisten ideoita, ajatuksia ja mielipiteitä ta-

pahtumaan liittyen järjestettiin tammikuussa 2018. Kuntalaisillasta mainostettiin Pai-

kallisuutiset – lehdessä sekä sosiaalisessa mediassa.  Iltaan saapui vähän väkeä. Hel-

mikuussa 2018 järjestettiin kaksi palaveria, joissa paikalla oli noin kaksikymmentä ta-

pahtumaan mukaan tulevia järjestötoimijoita sekä paikallisia yrittäjiä. Palaverit sisäl-

sivät suunnittelua ja käytännön asioista sopimista. Helmikuussa opinnäytetyön tekijät 

kävivät Jyväskylässä tapaamassa Meijä polku-hankkeen Toivakalle nimettyä yhdys-

henkilöä, jonka kanssa sovittiin hankkeen osallistumisesta hyvinvointitapahtumaan. 

Maaliskuun alussa palautuivat luotaintehtävät opinnäytetyön tekijöille. Nuorilta 

nousseet ideat ja toiveet jaettiin toimijoille seuraavassa yhteisessä palaverissa. Toi-

veet otettiin vastaan kiinnostuneina ja innokkaina ja yhteinen vahva tahto oli, että 

niihin myös pyritään vastaamaan. Opinnäytetyön tekijät ottivat yhteyttä muun mu-

assa Parkour Akatemialle, K-S Lintutieteelliselle seuralle, Agilitykerholle, Suomen La-

dulle, K-S Kennelkerholle, hiphopin harrastajille. Mikään edellä mainituista tahoista ei 

valitettavasti päässyt paikalle. Tässä vaiheessa oltiin yhteydessä myös Kimmo Ohto-

seen, joka suostui tulemaan tapahtumaan luennoitsijaksi. Tapahtuvaa edeltävänä il-

tana, tehtiin tapahtumapaikalla vielä järjestelyjä sekä käytiin läpi äänentoisto-, tur-

vallisuus- ja ensiapuasioita. 

 

 

5 Kehittämistyön tulokset 

 

 

Opinnäytetyössä tavoitteena oli suunnitella, toteuttaa ja arvioida hyvinvointitapah-

tuma nuorten osallisuus huomioiden eri vaiheissa. Aineistoa kerättiin nuorten hyvin-

voinnin osatekijöistä luotainmenetelmän avulla esiymmärryksen, ideoinnin ja suun-

nittelun avuksi. Kehyskertomusten avulla selvitettiin nuorten toiveita tapahtumaan 

liittyen.  
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5.1 Nuorten hyvinvoinnin osatekijät 

 

Nuorten vastauksista nousi selkeästi esille kolme teemaa (ks. taulukko 5): toisista vä-

littäminen ja lähimmäisen rakkaus, ulkoilu ja luonnossa oleminen sekä ravinnon mer-

kitys hyvinvoinnille.  

Taulukko 5. Nuorten hyvinvoinnin ja onnellisuuden osatekijät 

 

Luotaintehtävä 1. Vastaus Teema 

Mistä sinun hyvinvointisi 
muodostuu? 

 

Mitkä tekevät sinut on-
nelliseksi? 

piirretty sydän, 

piirretty tikku-ukkoja, joi-
den välissä sydän, 

rakkaus, 

yhdessäolo, 

saan ja annan rakkautta, 

yhdessäolo perheen ja ys-
tävien kanssa 

Toisista välittäminen / lä-
himmäisen rakkaus 

 luonnossa olo, 

luonto, 

eläimet, 

metsä, 

ulkoilu, 

liikkuminen ulkona 

Ulkoilun ja luonnossa 
olon merkitys 

 

 ruoka sanana useamman 
vastauksessa, 

piirretty ruoka-aneita ja 
hedelmiä, 

syöminen, 

jäätelö, 

suklaa, 

kokkailu, 

Ravinnon merkitys hyvin-
voinnissa 
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Välittäminen ja lähimmäisen rakkaus näkyivät sydäminä joko itse piirrettyinä tai tar-

roilla ilmaistuina ja kuviin liittyi ihmisiä. Paljon käytettiin sanoja rakkaus ja yhdessä 

oleminen. Hyvinvointia ja onnellisuutta ilmaistiin sanomalehdistä leikatuilla kuvilla, 

joissa oli yhdessä viihtyviä ihmisiä. Lähes jokaisesta vastauksesta löytyi yksittäisiä hy-

vinvoinnin ja onnellisuuden osatekijöitä, jotka eivät nousseet samankaltaisuuden mu-

kaan taulukkoon. Tällaisia olivat esimerkiksi toimeentulo, hammasterveys, uuden op-

piminen ja Netflix. Myös erilaisia sanapareja oli mainittu, kuten ”sinnikäs ahertaja”, 

”murheet haudataan” ja ”epäonnistu, jotta onnistuminen tuntuu joltakin”. Ulkoilu, 

luonnossa oleminen sekä eläimet nousivat esiin lähes jokaisessa vastauksessa sel-

keinä sanoina tai lehdestä leikattuina eläiminä, kuten esimerkiksi koira, hevonen ja 

lampaat. Kaikissa vastauksissa nostettiin ravinto tärkeäksi hyvinvoinnin ja onnellisuu-

den lähteeksi. Ravinnon merkitys hyvinvointiin ilmeni ruokaan liittyvinä sanoina. Leh-

distä leikattuja kuvia erilaisista ruoka-aineista ja -annoksista sekä terveelliseksi miel-

letyistä juomista oli paljon. Vastauksina oli myös piirrettyjä kuvia, kuten höyryävä 

keittokattila ja sen ympärillä tomaatti, porkkana, puolikas vesimeloni, salaatti ja juo-

malasi, jossa vihreää nestettä, jonka tutkijat tulkitsivat terveelliseksi ja monipuo-

liseksi ruoaksi. Olemassa olevina hyvinä asioina Toivakassa (ks. taulukko 6) mainittiin 

nuorisotalo, josta käytettiin nimeä Nuokku. Nuokku oli paikka, jossa vietettiin aikaa ja 

sitä haluttiin myös kehittää. Esiin tuotiin myös FNC, eli Friday Night Cafe, MLL:n Taco-

tiistait, omatoimikirjasto, pururata, laavu, ulkojäät, monitoimikenttä, apinapuisto ja 

tekonurmikenttä, jonka toivottiin olevan isompi.  Puutteina ja kehittämisideoina mai-

nittiin, että Nuokku voisi olla kotoisampi ja sinne kaivattiin ruoantekomahdollisuutta 

sekä pelivälineiden uudistamista. Nuokun tai FNC:n aukioloajat eivät olleet vastaajien 

mieleen. Paikkaa, jossa voisi olla sisällä ja aukioloajat olisivat laajemmat, toivottiin. 

Linja-autovuoroja kaivattiin enemmän ja vuoroja voisi olla tasaisemmin väliajoin.  
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Taulukko 6. Hyvät asiat, puutteet ja kehitettävät asiat Toivakassa 

 

Luotaintehtävä 2. vastaukset 

Mitä hyvää Toivakasta löytyy nuorille? Nuokku= nuorisotalo,  

FNC = Friday Nihgt Cafe, 

pururata + laavu,  

ulkojäät,  

monitoimikenttä,  

apinapuisto, 

tekonurmi  

Mitä Toivakasta mielestäsi puuttuu? enemmän bussivuoroja ja tasaisemmin, 

isompi tekonurmi, 

sisätila, joka on auki paljon ja jonne 
mennä  

Mitä pitäisi korjata? Nuokun tilat pitäisi kunnostaa, ei ruuan-
tekomahdollisuutta eikä ole kotoisa,  

Nuokun pelivälineet pitäisi uusia (pingis, 
biljardi)  

Mitä pitäisi kehittää? Nuokun ja FNC:n aukioloaikoja piden-
tää,  

Nuokku ja FNC pitäisi aueta aikaisem-
min  

 

 

Päiväkirjamerkinnöistä selvisi, että vapaa-aikaa vietettiin paljon televisiota katsellen, 

puhelimessa jutellen sekä perheen ja kavereiden kanssa. Myös erilaisia harrastuksia 

mainittiin kuten partio, ratsastaminen, liikuntakerho (ks. taulukko 7). Nuokku ja FNC 

tuotiin esiin vapaa-ajanviettopaikkoina. Osa vastaajista oli tehnyt joitain merkintöjä 

karttapohjaan ja niissä liikkuminen oli tapahtunut kunnan keskusalueella, missä 

Nuokku, FNC, koulukeskus, pururata ja urheilukenttä sijaitsevat. Osa vastasi liikku-

vansa pääsääntöisesti kotinsa läheisyydessä vapaa-ajalla. 
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Taulukko 7. Nuorten vapaa-ajanviettotavat ja liikkuminen 

 

Luotaintehtävä 3. Vastaukset 

Mitä teet vapaa-ajallasi? katson TV:tä,  
olen kavereiden kanssa, 
olen puhelimessa, 
teen kouluhommia,  
ratsastamassa,  
olen perheeni kanssa, 
liikuntakerho,  
partiossa,  
Nuokulla kavereiden kanssa,  
FNC perjantaisin,  
ulkoilen 

 

 

5.2 Nuorten odotukset ja toiveet hyvinvointitapahtumaan liittyen 

 

Peruskehyskertomuksista nousi esiin kolme teemaa, joista innostava hyvinvointita-

pahtuma muodostui. Teemoja olivat: 1) osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistami-

nen 2) terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja 3) ravinnon merkitys hyvinvoinnin 

yhteydessä.  

 

Osallisuus ja yhteisöllisyys tuotiin korostetusti esiin. Tapahtumaan, jossa sallitaan va-

paa liikkuminen yhdessä ystävien kanssa, haluttiin osallistua. Myös vapaus valita mi-

hin osallistua oli tärkeää. Tapahtuman hyvää tunnelmaa korostettiin sekä alkamis-

ajankohtaa, joka sallisi myöhempään nukkumisen. Kiinnostavaan ja mukavaan tapah-

tumaan liitettiin hyvä musiikki tunnelman luomiseksi. Tapahtuman toivottiin olevan 

toiminnallinen ja liikunnallinen. Toiveina oli eri liikuntalajeihin tutustuminen sekä 

mahdollisuus vapaasti kierrellä eri esittelypisteissä. Taulukossa 8 kuvataan osalli-

suutta ja yhteisöllisyyttä vahvistavia tekijöitä.  
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Taulukko 8. Osallisuutta ja yhteisöllisyyttä vahvistavia tekijöitä 

 

Pääluokka Yläluokka Alaluokka Pelkistetty ilmaus 

 
 
 
 

  
 
 
 

Osallisuus / yhteisöl-
lisyys 
 
 
Tapahtuman alka-
misajankohta 
 
 
 
Tunnelma 
 
 
Toiminnallisuus 
 

Vapaata liikkumista 
omatoimisesti, 
 
Vapaa osallistuminen, 
 
Yhdessä tekeminen, 
 
Saa nukkua pitkään,  
 
Hyvää musiikkia, 
 
Pisteillä liikuntalajeja, 
 
Esittelypisteitä, 
 
Toimintapisteitä 

 

Kaikkinainen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä henkisen ja fyysisen hyvin-

vointitiedon saaminen nähtiin tärkeänä. Ulkopuolisen luennoitsijan mukanaoloa toi-

vottiin ja luennoitsijaehdotuksia oli mainittu. Taulukossa 9 kuvataan hyvinvoinnin ja 

terveyden edistämisen keinoja. 

 

Taulukko 9. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen keinoja 

 

Pääluokka Yläluokka Alaluokka Pelkistetty ilmaus 

 
 
 

 Ulkopuolinen lu-
ennoitsija 
 
 
 
Hyvinvoinnin 
edistäminen 
 
 
Henkinen ja fyy-
sinen hyvinvoin-
titieto 

Ulkopuolinen hyvin-
vointi luennoitsija, 
 
Mitä on hyvinvointi ja 
sen edistäminen erilai-
sin keinoin 
 
Henkinen ja fyysinen 
hyvinvointi 
 
Henkisestä hyvinvoin-
nista tietoa 

 

Osallisuutta 

ja yhteisölli-

syyttä vah-

vistava 

Yhdessä te-

keminen hy-

vällä fiilik-

sellä 

vahvistava 

Terveyden ja 

hyvinvoinnin 

edistäminen 

Innostava ja 

tietoa tuot-

tava luen-

noitsija 
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Merkittävänä esiin nousi ravinto ja sen merkitys hyvinvoinnille. Erityisen tärkeänä 

mainittiin terveellinen syöminen, sillä jokainen nuori nosti tavalla tai toisella toiveen, 

että tapahtumassa olisi tarjolla ruokaa ja naposteltavaa. Toiveina esitettiin helppojen 

aamu- ja iltapalaohjeiden saaminen sekä mahdollisuus tehdä itse smoothie. Taulu-

kossa 10 kuvataan ravinnon merkitys hyvinvoinnille. 

 

Taulukko 10. Ravinnon merkitys hyvinvoinnille 

 

Pääluokka Yläluokka Alaluokka Pelkistetty ilmaus 

  
 
 
 

Naposteltavaa / 
maistiaisia 
 
 
 
Terveellinen ravinto 

Naposteltavaa 
 
Smoothien teko 
 
Helppoja aamu- ja il-
tapalaohjeita 
 
Terveellistä ruokaa 

 

Variaatiokehyskertomuksista selvisi, että tapahtumaa ei koettu kiinnostavaksi eikä 

siihen haluttu osallistua, jos tapahtumassa joutuisi olemaan yksin ilman tekemistä tai 

tekeminen olisi pakotettua sisältäen paljon istumista tai esillä olevat asiat olisivat it-

sestään selviä. Taulukossa 11 kuvataan nuoria kiinnostamaton tapahtuma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ravinnon 

merkitys 

hyvinvoin-

nille 

Terveellinen 

syöminen 
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Taulukko 11. Nuoria kiinnostamaton tapahtuma 

 

Yläluokka            Alaluokka Pelkistetty ilmaisu 

 
 

 
Ei saa tehdä mitään 
Liian vaikeita tehtäviä 
 
 
Paljon istumista 
Pakollisia puheita 
Itsestään selviä asioita 
 
 
 
Pakollisia pelejä 
Ulkona ja tulee kylmä 
Yksin 

Ei tekemistä 
Ei saa tehdä mitään 
Liian vaikeita tehtäviä 
 
Istumista koko päivän, 
Pakollisia puheita/luentoja, 
vain puheita, 
Kerrotaan itsestään selviä 
asioita 
 
Ollaan ulkona ja tulee kylmä 
Joutuu olemaan yksin 
Pakolliset pelit 
 

 

 

5.3 Hyvinvointitapahtuma 

 

Hyvinvointitapahtuma (ks. liite 3) järjestettiin Toivakan koulukeskuksessa lauantaina 

14.4.2018 klo 10–15 välisenä aikana. Tapahtuman suunnitteluun ja toteutukseen 

osallistuivat tutkijoiden lisäksi kohderyhmän nuoret, Toivakan yrittäjiä, järjestöjä, 

Meijän polku -hankkeen toimijoita sekä kunnan työntekijöitä.  Hyvinvointitapahtuma 

palveli sisällöllisesti kaikkia kuntalaisia, mutta tutkijoiden pyrkimys oli huomioida eri-

tyisesti nuoret. Tapahtumassa kävi kaiken kaikkiaan reilu 200 kävijää, lapsiperheistä 

varttuneisiin senioreihin.  

Tiloina toimivat liikuntasali, luokkatilat, pukuhuoneet, ruokasali, aulatilat, kuntosali 

sekä auditorio (ks. liite 4). Liikuntasalissa isommille oli esittelyssä eSport-toimintaa 

Toivakan Rivakan johdolla. Urheiluseura Toivakan Rivakka on vahvana toimijana luo-

massa toivakkalaisten näköistä eSport-toimintaympäristöä. Toivakan erämiehet tar-

josivat mahdollisuuden kokeilla hirvenmetsästystä laseraseilla. Samalla oli mahdolli-

suus tutustua metsästykseen harrastuksena, joka on osalle nuoria tärkeä vapaa-ajan 

Turhautuminen 

 

Ei mitään 

uutta 

 
Pakollinen 

Yksinäisyys 

Kylmyys 
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harrastus Toivakassa. Toivakan autourheiluseura järjesti tilaisuuden kokeilla RC-

autoilla ajamista sisätiloissa.  

 

Perheen pienimmille oli tarjolla pomppulinna ja temppurata. Luokkatiloissa Itä-Päi-

jänteen rastin edustajat kertoivat seikkaperäisesti suunnistuksen aloittamisen help-

poudesta ja monipuolisuudesta omakohtaisella kokemuksella, sekä demoesityksillä. 

Luokkatiloissa toimi myös lapsiparkki. Pukuhuoneeseen olivat Toivakan-Joutsan 4H-

yhdistyksen nuoret ideoineet mysteerihuoneen, ja he vastasivat sen toiminnasta ta-

pahtuman aikana. Mysteerihuoneessa ratkaistiin Anni Toivakkalaisen urheilulaji ja 

seura. Ruokasalissa oli 7. luokkalaisten nuorten pitämä kahvila, paikallisen ravinto-

loitsijan järjestämä sosekeitto lounas sekä erilaiset esittelypisteet, joissa oli tarjolla 

laajasti erilaista hyvinvointitietoa sekä jaettavia näytepakkauksia. Koulun terveyden-

hoitajan kanssa saattoi keskustella seksuaaliterveydestä yksin tai yhdessä, tutustua 

ehkäisyvälineisiin sekä ottaa mukaan kirjallista materiaalia. Suun terveydenhuollon 

pisteessä nuoret saivat tärkeää tietoa suunterveyden merkityksestä kokonaistervey-

teen liittyen ja jaossa oli näytepakkauksia.  

 

Yhdessä ei olla yksin – Keski-Suomen hyvinvointiyhteistyöhanke -toimijat puhuivat 

osallisuuden merkityksestä sekä yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäisemisestä. Osa 

aulassa olevista esittelypisteistä oli osallistavia, joissa kävijä sai kokeilla ja testailla 

tuotteita. Esimerkkinä makurata, jossa sai haistella ja maistella tarjolla olevia tuot-

teita. Meijän polku -esittelypisteessä kävijöillä oli mahdollisuus muun muassa osallis-

tua kehonkoostumusmittaukseen sekä saada tietoa Keski-Suomen Biopankin toimin-

nasta ja tutkimuksesta. Firstbeat-yritys esitteli hyvinvointianalyysimenetelmää. K-S 

näkövammaiset ry:n esittelypisteessä saattoi kokeilla opetuslasien avulla eri näkö-

vamma-asteita. Partiolippukunta Toivakan Lepinkäiset, jonka toiminta on osa seura-

kunnan varhaisnuoriso- ja nuorisotyötä, tarjosi tilaisuuden tutustua geokätköilyyn et-

simällä kätköjä koulun sisä- ja ulkotiloista.  Lisäksi paikallinen kauneusyrittäjä teki ha-

lukkaille tapahtumameikkauksen.  
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Auditoriossa luennoi toimittaja ja luontokuvaaja Kimmo Ohtonen aiheesta luonto ja 

hyvinvointi. MLL:n luento puolestaan käsitteli aihetta riittävän hyvä vanhemmuus. 

Perheen pienimmille oli Pelle Aukustin pitämä pelle-esitys ja lisäksi oli tilaisuus osal-

listua pilateksen tutustumistunnille. Ulkotiloissa toivakkalainen matkailuyrittäjä 

opasti lassonheiton saloja sekä tarjosi maisteltavaksi uusia makuelämyksiä luonnon 

tuotteista. Sisääntuloaulassa oli vapaasti otettavissa hedelmiä ja mehua. Kävijöillä oli 

tilaisuus kirjoittaa oma hyvinvointitekonsa post-it -lapuille ja laittaa se seinälle kaik-

kien luettavaksi ja siten hyödynnettäväksi omassa arjessa. Lupauksia kirjattiin mu-

kava määrä. Hyvinvointitapahtuman osallistujilta pyydettiin palautetta tapahtumasta 

täyttämällä palautekysely (ks. liite 5). Nuoret järjestivät hienosti mysteerihuoneen 

ideoinnin ja toteutuksen tapahtumassa. Mysteerihuone oli suosittu tapahtumassa. 

Nuoret hoitivat kanttiin ja olivat leiponeet suolaisia - ja makeita leipomuksia myyntiin 

ja myynti kävi vilkkaana. 

 

5.4 Tapahtumasta saatu palaute  

 

Hyvinvointitapahtuma toteutettiin Toivakan kunnan tapaan kaiken kansan periaat-

teella, mikä näkyy myös palautteiden antajien ikäjakaumasta (ks. kuvio 9). Palautteen 

antajista 11 kappaletta (17,6 %) kuului kohdeikäryhmän nuoriin.  

 

Kuvio 9. Palautteen antajien ikäjakauma 
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Nuorten antamien palautteiden perusteella tapahtuman aiheet olivat mielenkiintoi-

sia (100 %). Parasta tapahtumassa oli syöminen ja hyvä ruoka (>54 %). Ruokaa ja 

muuta syömistä, kuten myös tekemistä ja toimintaa olisi voinut olla tarjolla enem-

män. Tapahtuman organisointia hieman moitittiin. Vahvana nousi esiin toive siitä, 

että samankaltaisia tapahtumia järjestettäisiin Toivakassa lisää. Nuorista 63,6 % antoi 

tapahtumalle kouluarvosanan 9.   

 

Toimijoita, jotka antoivat palautetta, oli 8 kappaletta. Palautteiden (ks. liite 6) perus-

teella oltiin pääsääntöisesti tyytyväisiä tapahtumapaikkaan ja oman esittelypisteen 

sijaintiin. Tapahtuman mainonnasta mielipiteet hieman hajosivat. Tapahtuman mai-

nontaa, näkyvyyttä ja riittävyyttä niin kauppojen ilmoitustauluilla, sosiaalisessa medi-

assa kuin lehdessä kehuttiin, mutta monipuolisesta mainonnasta huolimatta koettiin, 

ettei se tavoittanut kaikkia kuntalaisia. Tapahtumasta lähdettiin hyvällä mielellä. Vas-

taavien tapahtumien järjestäminen tulevaisuudessa sai kannatusta.  

 

 

6 Pohdinta 

 

6.1 Tulosten tarkastelu 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kasvattaa nuorten tietoisuutta liikunnan, luonnon ja 

yhteisöllisyyden merkityksestä terveyden edistämisen ja kokonaishyvinvoinnin osana. 

Opinnäytetyön tavoite oli suunnitella, toteuttaa ja arvioida nuorten  

hyvinvointitapahtuma nuorten osallisuus huomioiden. Työn tarkoituksen toteutumi-

nen jää nähtäväksi tulevaisuudessa, sillä nuorten sekä hyvinvoinnin että terveyden 
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edistäminen vaatii aikaa ja resursseja. Yksittäinen hyvinvointitapahtuma ei tuo pysy-

viä muutoksia, mutta voi olla vaikuttamassa osaltaan myönteisten muutosten synty-

misessä.   

 

Tapahtuman sisältö rakentui hyvinvoinnin, luonnon, liikunnan ja yhteisöllisyyden ym-

pärille. Tapahtuman eri vaiheissa pyrittiin huomioimaan hyvinvoinnin eri ulottuvuu-

det Allardtin (1976) sekä Nussbaumin teorioiden mukaan (2011). Allardtin loving- 

ulottuvuus huomioitiin tarjoten nuorille muun muassa mahdollisuus viettää aikaa 

osallistuen tapahtumaan yhdessä ystäviensä kanssa vapaasti haluamalla tavalla. 

Being – ulottuvuus huomioitiin esimerkiksi tarjoamalla nuorille mahdollisuus tutustua 

uusiin harrastusmahdollisuuksiin. Nussbaumin doing – ulottuvuus huomioitiin muun 

muassa tarjoten nuorille mahdollisuus kokeilla eri liikuntalajeja. Tapahtuma mahdol-

listi terveyden edistämisen monin tavoin. Nuorilla oli tilaisuus esimerkiksi osallistua 

erilaisiin terveysmittauksiin sekä saada tietoa seksuaali- ja suunterveydestä.  Tervey-

den edistämisen viitekehyksenä oli kattava terveyden edistämisen malli, joka sisältää 

monia toimintamuotoja (Savola ym. 2005, 39). Salutogeeninen lähestymistapa, joka 

korostaa ihmisen aktiivista roolia omassa elämässään, osallisuutta, voimavaroja ja so-

siaalista pääomaa edistäviä toimintamalleja kulki vahvasti mukana tapahtuman kai-

kissa vaiheissa (Lindström ym. 2012, 32–40, 46). Nuorilla oli tilaisuus esittää toivei-

taan tapahtumaan liittyen, heitä kuunneltiin toteutuksessa, heille annettiin vastuuta 

itse suunnitella ja toteuttaa toimintaa, heillä oli mahdollisuus osallistua haluamiinsa 

toimintoihin vapaasti ystävien kanssa ja he saivat osallistua tapahtuman arviointiin. 

Lähestymistapaan liittyen hyödynnettiin tapahtuman yhteydessä verkostomenetel-

miä ja yhteisölähtöisyyttä (Koskinen-Ollonqvist ym. 2007, 28). Paikalliset järjestöt 

saatiin toteuttamaan nuorten toiveiden mukaisia asioita kuten erilaiset hyvinvointi – 

ja terveyspisteet, urheilulajien esittelyt ja lounastarjoilu. Opinnäytetyön tekijät hyö-

dynsivät tapahtuman eri vaiheissa Hartin (1992, 9–10) osallisuuden tikapuumallia 

luoden nuorille aitoja osallisuuden ja yhteistyön tasoja pyrkien toiminnassa mallin vii-

delle ylimmälle portaalle.  
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6.1.1 Nuorten hyvinvoinnin osatekijät, vapaa-ajanviettotavat sekä 

odotukset ja toiveet hyvinvointitapahtumaan liittyen 

 

Hyvinvointi näyttäytyi nuorten kuvaamana kehyskertomuksissa ja luotaimissa moni-

tahoisena, laajana ja toiminnallisuutta sisältävänä käsitteenä. Nuoret kuvasivat per-

heen ja ystävien kanssa vietetyn ajan tärkeäksi osaksi omaa hyvinvointia ja onnelli-

suuden kokemusta, mainiten läheisyyden, välittämisen ja rakkauden. Hyvän ja toimi-

van suhteen nuoren ja vanhemman välillä on todettu suojelevan nuorta monin ta-

voin. Ystävyyssuhteiden merkitys hyvinvoinnin yhteydessä nousee esiin myös sään-

nöllisesti tehtävissä kouluterveyskyselyissä. (Halme ym. 2017, 12). Nuorten esiin nos-

tama yhdessäolo perheen sekä ystävien kanssa voidaan ajatella liittyvän laajemmassa 

mielessä osallisuuden ja yhteisöllisyyden käsitteisiin. Osallisuuden kokemuksen, joka 

käsittää kuulumisen ja kiinnittymisen, katsotaan vahvistavan hyvinvointia sekä torju-

van syrjäytymistä tehokkaasti (mm. Leemann ym. 2015, 1). Yhteisöllisyys nähdään 

eräänä keskeisenä onnellisuuden tekijänä (Suomi ym. 2016, 13).  

 

Nuorten kuvaamana hyvinvointi muodostui myös ulkoilusta, luonnossa olemisesta 

sekä eläimistä, esimerkiksi lemmikkien kanssa oleskelusta. Opinnäytetyössä ei selvi-

tetty, mitä nuoret tarkoittivat ulkoilulla ja luonnossa olemisella. Tuloksista ei voida 

päätellä ulkoilun ja luonnossa olemisen tarkempaa muotoa eikä suhdetta nuorten 

harrastamaan liikuntaan kuin yleisellä tasolla. Tutkimuksia luonnon merkityksestä 

nuorten hyvinvoinnille on runsaasti, kuten Hasasen (2017, 26, 112) väitöskirja, jossa 

luonto nostetaan esiin monialaisena liikkumis-, toiminta- ja sosiaalisen kanssakäymi-

sen mahdollistajana varsinkin haja-asutusalueella asuvien nuorten parissa.  

 

Nuoret liittivät ravinnon tärkeäksi osaksi omaa hyvinvointiaan ja onnellisuuttaan. Esi-

merkki Opinnäytetyössä ei ollut ravintoon liittyviä yksittäisiä kysymyksiä, mutta tu-

lokset ovat yhteneväisiä aikaisempien tutkimusten kanssa, joissa ravinnon asema on 
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kiistaton hyvinvoinnin osatekijä (Terveyttä ruoasta. Suomalaiset ravitsemussuosituk-

set 2014, 13). Nuoret kuvasivat nuorisotalo Nuokun kehittämisen itselleen tärkeänä 

asiana ja toivat selkeitä kehittämisideoita ja -ehdotuksia esiin. Tämä voi liittyä osalli-

suuden kokemukseen ja haluun vaikuttaa asioihin. Nuorten vaikutusmahdollisuuksia 

tulisi lisätä, koska kuten Björklund (2013, 43–44) väitöskirjassaan korostaa, nuori, 

joka uskoo vaikutusmahdollisuuksiinsa, oppii aloitteelliseksi kehittyen samalla aktii-

viseksi kansalaiseksi. Osallisuuden tukeminen vaikuttaa myös siihen, minkälainen ai-

kuinen hänestä kehittyy.   

 

Nuoret kuvasivat vapaa-ajan kuluvan pitkälti perheen ja ystävien kanssa, ulkoillen ja 

harrastusten parissa eli samojen teemojen parissa kuin mitä aiheeseen liittyvissä tut-

kimuksissa on esitetty (Vanttaja ym. 2017, 23; Halme ym. 2017, 22, 25). Omaehtoi-

nen liikuntaa nuoret harrastivat vapaa-ajanviettopaikoissa, kuten apinapuisto ja ur-

heilukenttä. 

 

Kehyskertomus tarjosi nuorille mahdollisuuden kuvata toiveita ja odotuksia, siitä mil-

lainen kiinnostava hyvinvointitapahtuma olisi. Nuoret toivat osallisuuden ja yhteisöl-

lisyyden korostetusti esiin. Nuoret toivoivat mahdollisuutta vapaaseen liikkumiseen 

sekä vapautta valita, mihin osallistua yhdessä ystävien kanssa. Nämä nuorten toiveet 

ja odotukset olivat yhteneväisiä aiempiin tutkimustuloksiin, joissa mainitaan kaveri-

piirin lisääntyvä merkitys teini-iässä, ystävien kannustus, tuki sekä heidän kanssaan 

vietetyn ajan isompi rooli (Vanttaja ym. 2017, 5, 9, 23; Takalo 2016, 21, 23).   

 

Nuoret toivoivat tapahtuman olevan toiminnallinen, rento sekä sisältävän mahdolli-

suuksia tutustua erilaisiin liikuntalajeihin. Nuorten halusta tutustua eri liikuntamuo-

toihin voidaan löytää yhtymä kohtia Telaman (2000, 57–58) toteamukseen liikunnan 

sisältävän terveysarvon lisäksi myös itseisarvon, mikä näyttäytyy kokemuksina ja elä-

myksinä. Liikunta antaa nuorille sosiaalisia elämyksiä ja on yksi keskeinen sosiaalisen 

toiminnan aktiivinen muoto, jonka myötä kehitetään yhteistyötaitoja ja toisten huo-

mioon ottamista.  
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Nuorten toiveissa ja odotuksissa monipuolinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämi-

nen, erityisesti terveellinen syöminen, sekä henkisen ja fyysisen hyvinvointitiedon 

saaminen nähtiin tärkeänä. Tämä liittyy suoraan Terveyden edistämisen laatusuosi-

tuksen (2006, 15) käsitykseen, että ihmisten omien arkivalintojen sekä lähiyhteisön 

toiminnan kautta voidaan vaikuttaa terveyteen. Nuorten toiveet voidaan nähdä 

osana hyvinvoivaa, voimaantunutta ihmistä, joka tiedostaa terveytensä ja siihen yh-

teydessä olevia tekijöitä (Green ym. 2015, 6–8, 43). Näiden nuorten toiveiden ja odo-

tusten merkitystä ja ajankohtaisuutta korostaa myös se, että nuoruus on terveyden 

kannalta merkittävää aikaa, jolloin omaksutaan sekä terveystottumukset että elinta-

vat, jotka luovat pohjaa tulevan elämän terveydelle ja hyvinvoinnille (Joronen ym. 

2018, 16).  

 

Nuorten kehyskertomusten perusteella heitä kiinnostamaton tapahtuma sisälsi pal-

jon istumista, paljon pakotettua tekemistä, yksin oloa, tekemisen puutetta ja jo en-

nestään tuttujen asioiden kertaamista ollen sisällöllisesti täysin vastakohta kiinnosta-

van tapahtuman kanssa. Nuorten kuvaukset olivat kääntäen yhtenevät terveyden 

edistämisen salutogeenisen lähestymistavan näkökulmaan, jossa peruslähtökohtana 

on käsitys siitä, että ihminen on omassa elämässään aktiivisesti toimiva subjekti, jol-

loin keskiössä ovat toimintamallit, jotka edistävät ja nostavat esille esimerkiksi osalli-

suuden, yksilön voimavarat, voimaantumisen (Lindström ym. 2012, 32–40, 46). Lii-

kuntaan liittyen vapaaehtoisuuden ajatellaan lisäävän liikuntaintoa ja siksi tulisikin 

painottaa liikunnan myönteisiä puolia ilon, elämysten sekä sosiaalisen yhteenkuulu-

vuuden muodoissa (Vanttaja ym. 2017, 5, 9, 23). Lasten ja nuorten vapaa-ajan liikun-

nan edistäminen on nostettu myös Euroopan unionin tasolla erääksi painopistealu-

eeksi. (Physical activity strategy for the WHO European Region 2013.) 
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6.1.2 Hyvinvointitapahtuman keskeinen sisältö sekä tapahtuman arviointi 

nuorten osallistujien ja toimijoiden toimesta 

 

Hyvinvointivointitapahtuma onnistui hyvin. Tapahtuman sisältö rakentui monipuoli-

sesti hyvinvoinnin, osallisuuden, luonnon, liikunnan ja yhteisöllisyyden ympärille nuo-

rilta saatuja toiveita ja ideoita kuunnellen. Sosiaali- ja terveysministeriön tulevaisuus-

katsauksessa (2018) kyseiset teemat nostetaan esiin tärkeinä kehittämiskohteina. 

 

Tapahtumaan saatiin mukaan paljon paikallisia toimijoita, ulkopuolisia luennoitsijoita 

sekä myös jonkin verran nuoria, jotka muun muassa ansiokkaasti suunnittelivat ja to-

teuttivat mysteerihuoneen sekä pitivät kanttiinia. Eri tapahtumapisteissä oli tarjolla 

laajasti tietoa hyvinvointiin, terveyteen, liikuntaan ja luontoon liittyen ja osassa pis-

teitä oli mahdollisuus aktiiviseen osallistumiseen erilaisten testien ja tutustumisten 

muodossa. Eri tapahtumapisteet näyttivät kiinnostavan nuoria. Tapahtumassa oli tar-

jolla pienimuotoisesti terveellistä syömistä ja tämä toive tuli nuorilta itseltään. Nuo-

rilta saatiin myös toive smoothien tekemiselle, mutta käytännön toteutus ei aikatau-

lun ja budjetin takia ollut mahdollista. 

 

Tapahtuman avulla oli mahdollista lisätä yhteisöllisyyttä, koska yhteisöllisyys muo-

dostuu vähitellen toiminnallisuuden sekä ihmisten välisen vuorovaikutuksen ansiosta 

(Eskel ym. 2013, 76–78). Tapahtuma tarjosi eri-ikäisille mahdollisuuden yhdessä ja 

erikseen osallistua eri pisteissä olleisiin toimintoihin. Toimijat olivat pääosin paikalli-

sia ja heidän osaamisellaan oli käyttöä. Hyvinvointitekojen kirjaaminen post-in lappu-

jen avulla seinälle oli suosittu ja pisteellä käytiin ahkerasti kirjoittamassa ja lukemassa 

kirjoitettuja lupauksia. Tapahtuman järjestäminen oli osa terveyden edistämisen 

suuntausta, jossa painopiste on viime vuosina siirtynyt eri toimijoiden ja sektoreiden 

välisen yhteistyön, yksilön ja yhteisöjen voimavarojen sekä voimaantumisen painot-

tamiseen (Green ym. 2015, 12–17).  
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Koska nuoret toivoivat tapahtumaan toiminnallisuutta, kartoittivat opinnäytetyönte-

kijät tapahtuman suunnitteluvaiheessa kattavasti lähialueiden harrastetarjontaa pyy-

täen seuraväkeä tulemaan tapahtumaan esittelemään toimintaansa. Monet pyyde-

tyistä tahoista eivät valitettavasti päässeet paikalle. Liikunta ja luonto olivat tärkeitä 

teemoina tapahtumassa, koska kuten Tyrväinen ja muut (2018, 1398–1399) toteavat, 

luonnossa liikkumisesta ja oleskelusta saadut terveys- ja hyvinvointihyödyt syntyvät 

monien osatekijöiden summana.  

 

Paperinen palautekaavake toimi kohtuullisen hyvin, vaikka pyynnöistä huolimatta 

kaikki tapahtumaan osallistuneet nuoret eivät halunneet antaa palautetta. Palauttei-

den perusteella nuoret kokivat tapahtuman onnistuneeksi ja aiheet mielenkiintoi-

siksi. Hyvä ruoka ja erilaiset maistiaiset nostettiin erityisesti esiin. Varsinaisia kehittä-

misideoita ei tullut esiin. Selkeänä toiveena esitettiin samankaltaisten tapahtumien 

järjestäminen jatkossakin. Tulevaisuuden tapahtumiin toivottiin ruokaa ja muuta syö-

mistä enemmän sekä toimintaa lisää. Osa toimijoista antoi palautetta tapahtuman 

jälkeen sähköisen kyselyn kautta, osa antoi palautetta vain suullisesti tapahtumasta 

lähtiessään todeten lähtevänsä kotiin hyvillä mielin. Kiitosta sai niin tapahtumapaikka 

kuin oman esittelypisteen sijainti. Tapahtuman mainonnan näkyvyyttä ja riittävyyttä 

kehuttiin, mutta siinä myös koettiin olevan parantamisen varaa. Selkeitä kehittämis-

ideoita ei mainittu, mutta tapahtumalle toivottiin jatkoa. 

 

6.2 Eettisyys 

 

Opinnäytetyön kaikissa vaiheissa pyrittiin noudattamaan Tutkimuseettisen neuvotte-

lukunnan (TENK) laatimaa ohjetta. (Hyvä tieteellinenkäytäntö ja sen loukkausepäily-

jen käsitteleminen Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje 2012). Lisäksi 

noudatettiin ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettisiä periaatteita (TENK 2018). 

Tutkimusaiheen valinnan yhteydessä ei tullut esille eettisyyteen yhteydessä olevia 
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ongelmia. Tutkijat itse valitsivat opinnäytetyön aiheen, koska aihe oli tärkeä ja ajan-

kohtainen. Aihe nivoutuu Meijän polku (2017- 2047) kansanterveyden ja hyvinvoin-

nin edistämisliikkeeseen ja sen teemoihin.  Opinnäytetyön aiheesta ja aineistonke-

ruusta keskusteltiin aluksi koulun rehtorin kanssa, jolta saatiin tutkimusluvat aineis-

tonkeruuta varten. Oppilaskunnan vastaavan opettajan kanssa sovittiin käytännön 

järjestelyistä. Opinnäytetyön aiheesta, aineistonkeruumenetelmistä sekä vapaaehtoi-

suudesta annettiin nuorille tietoa eri tapaamisten yhteydessä.  

 

Koska nuoret olivat alle 15-vuotiaita, huolehti oppilaskunnan vastaava opettaja tie-

dottamisesta heidän huoltajilleen ennen aineistonkeruuta koulun käyttämällä Wilma-

viestimellä. Huoltajilla oli tilaisuus kieltää nuoren osallistuminen tutkimukseen vies-

tittämällä asiasta Wilmassa tai sähköpostitse. Nuorten kohdalla noudatettiin itse-

määräämisoikeutta ja vapaaehtoisuuden periaatetta: nuoret pystyivät halutessaan 

kieltäytymään tutkimukseen osallistumisesta, vaikka huoltajilta olisi saatu myöntei-

nen lupa. (TENK 2009, 4-5.) Aineistonkeruu suoritettiin innovatiivisten, luovien ja 

osallistavien menetelmien avulla. Molemmat menetelmät on havaittu toimiviksi tie-

donhankintamenetelmiksi nuorten kanssa. Vahvuudeksi katsotaan menetelmien tar-

joama vapaus tutkimukseen osallistuville. (Mattelmäki ym. 2000, 151; Posti-Ahokas, 

Haveri & Palojoki 2015, 329–331.) Aineistonkeruumenetelmiin liittyen mietittiin, mil-

laisia vaikutuksia voi olla tutkimukseen osallistumisella ja millaista osallistumiskoke-

musta toivotaan. Tarkastelun jälkeen esiin ei noussut menetelmiin liittyviä eettisiä 

haasteita. (Posti-Ahokas, Haveri & Palojoki 2015, 329–331.) 

 

Tutkimukseen osallistuvien nuorten yksityisyyden suoja huomioitiin siten, ettei suoria 

tunnistetietoja kerätty. Epäsuorina tunnistetietoina voidaan nähdä vastaajien ikä, tie-

dot vastaajien paikkakunnasta sekä oppilaskunnan jäsenistä muodostuva kohde-

ryhmä. Ajatellen oppilaskunnan tehtävää julkisena nuorten asioiden vaikutuskana-

vana osallisuuden edistäjänä niin kunta- kuin erityisesti koulutasolla, voidaan epäsuo-

ria tunnistetietoja tässä kontekstissa perustella viitaten opinnäytetyön tarkoitukseen 

ja tavoitteeseen. Aineisto säilytettiin huolellisesti, eikä kukaan ulkopuolinen päässyt 



57 
 

 
 

käsiksi aineistoon. Tutkimuksen päätyttyä aineisto hävitettiin asianmukaisella tavalla. 

(Humanistisen, yhteiskuntatieteellisen ja käyttäytymistieteellisen tutkimuksen eetti-

set periaatteet ja ehdotus eettisen ennakkoarvioinnin järjestämiseksi 2009, 10–11.)  

 

6.3 Luotettavuus 

 

Opinnäytetyön luotettavuuden keskeisiä tekijöitä ovat opinnäytetyön tekijät sekä 

heidän tekemänsä teot, ratkaisut ja valinnat opinnäytetyöprosessin yhteydessä. Näi-

den tekijöiden arvioinnissa käytettiin laadullisen tutkimuksen yleisiä luotettavuuskri-

teereitä, joita ovat refleksiivisyys, vahvistettavuus ja uskottavuus. (Tuomi ym. 2018, 

163–165.)  Opinnäytetyön tekijöillä oli esitietämys aihealueesta ja kattava suhde tut-

kittavaan ilmiöön. Toisella tutkijoista oli työsuhdeperusteinen sidonnaisuus Toivak-

kaan. Tämä sidonnaisuus tutkittavaan ilmiöön voidaan nähdä sekä luotettavuutta pa-

rantavana että sitä vähentävänä tekijänä. Tutkijoiden sitoumus tutkimukseen oli il-

meinen. (Tuomi ym. 2018, 163, 182; Grönfors 2011, 103–106). Refleksiivisyyteen lii-

tännäinen asia oli tutkijoiden ymmärrys omista lähtökohdistaan opinnäytetyön teki-

jöinä (Kylmä & Juvakka 2007, 129).  

 

Opinnäytetyössä käytetty kirjallisuus, sen asianmukaisuus ja määrä liittyi luotettavuu-

teen. Huolellisen teoriatietoon perehtymisen avulla muodostettiin ennakkokäsitys 

tutkittavasta ilmiöstä sekä käsitteistä ja siten lisättiin opinnäytetyön uskottavuutta 

(Tuomi ym. 2018, 163, 182; Kylmä ym. 2007, 128). Opinnäytetyön merkitystä perus-

teltiin aihealueen tärkeydellä ja ajankohtaisuudella, koska aihealueella on kiinteä 

suhde niin suomalaisiin kuin myös kansainvälisiin hyvinvoinnin ja terveyden edistämi-

sen strategioihin. Nuorten fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin sekä ter-

veystottumusten edistämisen katsotaan olevan keskeisessä roolissa luotaessa pohjaa 

myöhemmälle elämälle. Opinnäytetyöhön osallistuvien nuorten valinta kuvattiin si-

sältäen tarkoitukseen sopivuuden sekä harkinnanvaraisuuden.  
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Aineistonkeruun suunnittelun yhteydessä kohderyhmän kokoa määrittivät Mattel-

mäen (2006a, 84–86) sekä Eskolan (1998, 75) toteamukset vastausten riittävyydestä.  

Aineistonkeruumenetelmien valintaan vaikuttavat tekijät, kuten myös menetelmien 

tarkoituksenmukaisuus perusteltiin. Luotainmenetelmän yhteydessä lähdekirjallisuus 

pohjautui pääosin Tuuli Mattelmäen väitöskirjatasoiseen teokseen (2006b) johtuen 

lähdekirjallisuuden vähäisyydestä. Eläytymismenetelmään liittyvää lähdekirjallisuutta 

ei juuri ole saatavilla, joten lähdekirjallisuus pohjautui pitkälti Jari Eskolan kattavaan 

artikkeliväitöskirjatasoiseen (1998) teokseen. Luotettavuutta lisäsi menetelmien huo-

lellinen suunnittelu sekä niiden esitestaus. Jos verrataan aineistonkeruumenetelmiä 

esimerkiksi ryhmäkeskustelumenetelmään, voidaan ajatella, että käytetyt menetel-

mät toivat esiin enemmän tutkimukseen osallistuvien nuorten omia ajatuksia ja näin 

ollen muilta saadut vaikutteet jäivät vähäisemmiksi. Kahden erilaisen aineistonkeruu-

menetelmän yhdistäminen antoi lisätietoa ja siten paransi opinnäytetyön luotetta-

vuutta ja uskottavuutta. (Posti-Ahokas ym. 2015, 229–333.)   

 

Analyysiprosessi eteni lisääntyvän ymmärryksen myötä.  Kahden tai useamman tutki-

jan katsotaan lisäävän tutkimuksen luotettavuutta. Aineiston käsittely ja analysointi 

tapahtui tutkijoiden toimesta pääsääntöisesti yhdessä. (Saaranen-Kauppinen & Puus-

niekka 2006.) Aineiston analyysin kuvaaminen pyrittiin tekemään mahdollisimman 

tarkasti, analyysin eri vaiheet avattiin ja havainnollistettiin. Tutkimuksen tarkoitusta 

ajatellen aineistoa kertyi riittävästi. (Posti-Ahokas ym. 2015, 229–333.) 
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6.4 Johtopäätökset ja kehittämisehdotukset 

 

Opinnäytetyö vahvisti tieteenalan aiempia tutkimustuloksia, tuoden esiin uutta tie-

toa nuorten toiveista ja ajatuksista. Nuorten hyvinvoinnista ja siihen liittyvistä aihe-

alueista löytyy runsaasti tutkimustietoa, mutta opinnäytetyönä toteutettu hyvinvoin-

titapahtuma oli laatuaan ensimmäinen Toivakassa. Tuloksia voidaan hyödyntää jat-

kossa vastaavia tapahtumia järjestettäessä, eri toimijoiden toiminnassa, eri tahojen 

välistä yhteistyötä kehitettäessä sekä yleensä kehittämis- ja suunnittelutyössä liittyen 

nuorten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen.  

 

Nuoret toivoivat tapahtumaa, jossa olisi tekemistä, toimintaa sekä laajasti tietoa hy-

vinvointiin ja terveyteen liittyen. Tapahtuman järjestämiseen saatiin mukaan paljon 

paikallisia toimijoita, lähialueen toimijoita, ulkopuolisia luennoitsijoita sekä myös jon-

kin verran nuoria. Tapahtuma mahdollisti yhteisöllisyyden lisääntymisen, koska yhtei-

söllisyys muodostuu vähitellen toiminnallisuuden sekä ihmisten välisen vuorovaiku-

tuksen ansiosta. Tapahtuman järjestäminen vahvisti myös terveyden edistämisen 

suuntausta, jossa painopiste on viime vuosina siirtynyt eri toimijoiden ja sektoreiden 

välisen yhteistyön, yksilön ja yhteisöjen voimavarojen sekä voimaantumisen painot-

tamiseen. Saadun palautteen perusteella vastaavia tapahtumia kannattaa järjestää 

jatkossakin. Nuorten osallisuutta voisi lisätä tapahtuman ajankohtaa muuttamalla. 

Sulan maan aikaan toimintaa on helpompi järjestää ulos hyödyntäen Toivakan moni-

naista luontoa ja ulkoilumaastoja. Toinen osallisuutta lisäävä vaihtoehto voisi olla ta-

pahtuman järjestäminen vain ja ainoastaan nuorille koulupäivän aikana. 

 

Opinnäytetyön tuloksina saadut tiedot nuorten hyvinvoinnin osatekijöistä, vapaa-

ajanviettotavoista ja -paikoista sekä toiveet ja odotukset hyvinvointitapahtumaan liit-

tyen voivat olla tärkeässä roolissa kehitettäessä nuorten hyvinvointia muun muassa 

terveyden edistämisen keinoin. Toivakan kunnassa asia on nähty tärkeänä niin, että 
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vastaavan hyvinvointitapahtuman järjestäminen on kirjattu hyvinvointikertomuk-

seen. Lisäämällä nuorten osallisuutta suunniteltaessa ja kehitettäessä nuorille koh-

dennettua toimintaa toteutuu siltä osin Toivakan kunnan hyvinvointisuunnitelmaan 

2017–2020 kirjattu pyrkimys asukkaiden osallisuuden kehittämisestä. 
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Liitteet 

 

Liite 1. Luotain-tehtävät, aineistonkeruu 

 
 
LUOTAIN-TEHTÄVÄ 1 
 
Aarrekartta-tehtävä  
 
 Mistä sinun hyvinvointisi muodostuu? Mitkä asiat tekevät sinut onnelliseksi?  
 
Tee itsellesi aarrekartta, johon kokoat itselle tärkeitä ja omaa hyvinvointia edistäviä 
asioita. Tehtävässä saat valita toteutustavan sekä materiaalit vapaasti ja käyttää to-
teutuksessa luovuutta. Voit tehdä aarrekartan ohessa olevalla kartongille leikkaa-
malla ja liimaamalla lehdistä esimerkiksi kuvia, lauseita ja sanoja. Voit halutessasi 
myös piirtää, maalata tai kirjoittaa. 
  
Tarvikkeet luotain kassissa 

 A3 kartonki  
 Aikakausilehtien sivuja  
 Liimapuikko 
 Kyniä 
 Tarroja 

 
 
LUOTAIN-TEHTÄVÄ 2 
 
Hyvää ja kehitettävää 
 
Mitä hyvää Toivakasta löytyy nuorille? 
Mitä Toivakasta mielestäsi puuttuu? 
Mitä pitäisi korjata?   
Mitä pitäisi kehittää? 
 
Voit kuvata yhtä tai useampaa asiaa tai kohdetta.  
Voit käyttää olemassa olevia kuvia ja lehtileikkeitä tai voit piirtää. Kirjoita lyhyt kirjal-
linen selostus kuvista. Kuvat, lehtileikkeet, piirrokset sekä selostukset voit palauttaa 
kirjekuoressa Luotain- kassin palautuksen yhteydessä.   
 
  
Tarvikkeet  

 Kirjekuori 
 Muistilappuja 
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LUOTAIN-TEHTÄVÄ 3 
 
Vapaa-aika 
 
Mitä teet vapaa-ajallasi? 
  

Kirjoita päiväkirjaa aiheesta, voit myös esimerkiksi leikellä lehdistä kuvia. Laita 
vielä merkintää karttapohjaan missä olet liikkunut, tavannut kavereita ym. 
  

Tarvikkeet  
 Päiväkirjavihko 

 Karttapohjat 

 
 
LUOTAIN-TEHTÄVÄ 4 
 
Annathan vielä palautetta tehtävistä. Kirjaa palaute vihkoon. 
Kiitos  
 
 

 Millaisia tehtävät olivat? 
 Miltä tehtävien tekeminen tuntui? 
 Tuliko tehtävistä jotain muuta mieleen? Sana on vapaa. 
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Liite 2. Kehyskertomukset, aineistonkeruu 

 

 

Eläytymistarina 1 

Hyvinvointitapahtuma järjestetään Toivakassa 14.4.2018. Hyvinvointitapahtuman 

teemoja ovat muun muassa ulkoliikunta, luonto monimuotoisesti ja yhdessä tekemi-

nen.  

Kuvaile tähän millainen hyvinvointipäivä on (mitä on ohjelmassa) silloin kun aiot osal-

listua tapahtumaan innolla ystäviesi kanssa? 

 

Eläytymistarina 2 

Hyvinvointitapahtuma järjestetään Toivakassa 14.4.2018. Hyvinvointitapahtuman 

teemoja ovat muun muassa ulkoliikunta, luonto monimuotoisesti ja yhdessä tekemi-

nen. 

Kuvaile tähän millainen hyvinvointipäivä on (mitä on ohjelmassa) silloin kun se ei kiin-

nosta sinua eikä ystäviäsi yhtään ettekä aio osallistua? 
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Liite 3. Hyvinvointitapahuman mainos 
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Liite 4. Päivän sisältö / toimijat 

 
Liikuntasalissa isommille:  
E-Sport, Laserammuntaa, sisä - RC auto-rata 
 
Liikuntasalissa perheen pienemmille:  
Pomppuina, temppurata 
 
Luokkatilat 
Suunnistus + demo 
Lapsiparkki (Toivakan varhaiskasvatus) 
 
Pukuhuone 
Mysteerihuone (selvitä Anni Toivakkalaisen urheilulaji ja seura)  
 
Esittelypisteissä aulassa ja ruokailusalissa 
Meijän polku: Biopankki, kehonkoostumusmittaus 
K-S 2020; kysely mitä hyvinvointi merkitsee / tarkoittaa itselle 
Geokätkö; Mahdollisuus etsiä muutama geokätkö sisältä ja ulkoa. 
Makurata; haistellen, maistellen koskettaen, kuunnellen 
Firstbeat; hyvinvointianalyysi esittely 
Muisti työssä – työ muistissa - hanke  
Apetta aivoille  
Sydänpiiri; erilaisia mittauksia 
Suun terveydenhuolto; suunterveyden tuotteita sekä tietoa jaossa 
Kulun terveydenhoitaja (seksuaaliterveys) 
Mustankorkea; kierrätysneuvontaa osallistavan toiminnan muodossa 
Yhdessä ei olla yksin – hanke; kysely nuorille yksinäisyydestä 
Jyvässeudun omaishoitajat 
Apteekki; annosjakelu, lääkityksen tarkistus, näytteitä 
Toivakan kirjasto; lukunurkkaus, lukupiirin herättelyä Toivakkaan, Celia – kirjaston 
(lukemisesteisille) esittely 
Kosmetologi Anna-Maria Harju-Laurila; Tuotteita, meikkausta 
K-S näkövammaiset; opetuslasit, apuvälineet 
Sose-keittolounas (SunToive) 
Kahvio, josta vastasivat nuoret 
 
Esitykset auditoriossa 
Pelle Akusti show (perheen pienimmille) klo 10:30–11:00 
MLL luento Riittävän hyvä vanhemmuus klo 11:30 – 12:00 
Kimmo Ohtosen luento + metsä rentous klo 12:00 – 13:00 
Pilates klo 13:30 – 14:00 
 
Ulkona sisääntulon luona 
Matkailuyrittäjän luonnosta – tuotteita maisteltavaksi, sekä muurinpohja letut. Mah-
dollisuus heittää lassoa. Esillä myös Pistoretken palvelut. 
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Sisääntuloaulassa 
Tarjolla hedelmiä ja juomaa 
Oma hyvinvointitekoni – seinä 
Palautteen antaminen 
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Liite 5. Palautekysely tapahtumaan osallistujilta 

 

 

    
 
 
    
 
 
 
 
 

PALAUTEKYSELY hyvinvointitapahtuma 14.4.2018 

 

IKÄ: _______ 

 

OLIVATKO HYVINVOINTIPÄIVÄN AIHEET MIELENKIINTOISIA     _ KYLLÄ _ EI 

 

 

MIKÄ OLI PARASTA TAPAHTUMASSA? 

 

 

MITÄ JÄIT KAIPAAMAAN? 

 

 

 

MITÄ PARANNETTAVAA OLISI TULEVAISUUTTA AJATELLEN? 

 

 

 

ANNA KOLULUARVOSANA PÄIVÄSTÄ (4-10)_________________ 

 

  

 

 

KIITOS PALAUTTEESTA JA MUKAVAA KESÄN ODOTUSTA! 
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Liite 6. Palautekysely tapahtuman toimijoilta 

 
 
Palautekysely hyvinvointipäivässä oleville toimijoille 
 

1. Mielestäni tapahtumapaikka kokonaisuudessaan oli 

- hyvä 

- kohtalainen 

- huono 

vapaa sana: 
 

2. Mielestäni oma ”piste”/ paikka oli 

- hyvä 

- kohtailen 

- huono 

vapaa sana: 
 

3. Oliko tapahtumassa riittävästi esittelijöitä / toimintaa 

- kyllä 

- ei,  

jos vastasit EI, miksi? 
 

4. Tiedotettiinko tapahtumasta / toiminnasta / suunnittelusta riittävästi 

- kyllä 

- ei 

- jos vastasit EI, mitä jäit kaipaamaan? 

 
5. Mitä mieltä olit tapahtuman mainoksesta / mainonnasta 

 
6. Millä fiiliksellä lähdit tapahtumasta kotiin /  mitä jäit kaipaamaan / vinkkejä 

tulevaan/ risut, ruusut ym. (sana vapaa) 

 
7. Onko tämän tyylisellä tapahtumalla tulevaisuutta jatkossa, kannattako järjes-

tää? 


