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Opinnäytetyömme tarkoituksena oli järjestää hyvinvointipäivä Vaalan yhtenäiskoulun 

yläkoululle 18.5.2015. Tehtävänämme oli päivän organisoiminen sekä toimiminen yh-

teyshenkilöinä Vaalan koulun ja Oulun ammattikorkeakoulun välillä. Hyvinvointipäivä 

järjestettiin Vaalan kanssa yhteistyössä neljättä kertaa. Päivän tavoitteena oli toteuttaa 

nuorten hyvinvointia tukeva, tietämystä lisäävä sekä terveysongelmia ennaltaehkäisevä 

tapahtuma eri toimijoiden yhteistyönä.  

 

Tapahtumassa oli kuusi toimintapistettä, joista vastasivat Oulun ammattikorkeakoulun eri 

alojen opiskelijat. Päivään kuului myös yhteinen aloitus sekä lopetus. Oppilaat kiersivät 

toimintapisteillä ohjaajan kanssa luokittain. Toimintapisteiden aiheita suunniteltiin yh-

dessä toimeksiantajamme Vaalan yhtenäiskoulun kanssa. Pisteiden aiheiden valinnan 

taustalla oli myös vuoden 2013 kouluterveyskysely sekä SOHVI- hankkeen loppuraportti. 

Pisteiden aiheita olivat limsat ja energiajuomat, suuhygienia, sähkötupakka ja imppaus, 

yläkoululaisten ravintosuositukset, tunteiden tunnistaminen sekä luonto ja hyvinvointi. 

 

Keräsimme palautetta ja kehitysideoita hyvinvointipäivään osallistuneilta Vaalan yhte-

näiskoulun oppilailta, Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijoilta sekä prosessiin osallis-

tuneelta sidos- ja ohjausryhmältä. Palautteiden perusteella hyvinvointipäivä ja projekti 

olivat kokonaisuutena onnistuneet hyvin. Itse päivä oli myös kehittynyt edelliseen vuo-

teen verrattuna. Tapahtumaan toivottiin enemmän muiden alojen opiskelijoita tuomaan 

monipuolisuutta. Päivän organisointiin liittyen kaivattiin työlistaa ja selkeämpää työnja-

koa. Oppilaat korostivat palautteissa toiminnallisuuden tärkeyttä ja toivoivat sitä enem-

män jatkossa. Opinnäytetyötämme voidaan hyödyntää seuraavia hyvinvointipäiviä järjes-

tettäessä Vaalan koululle sekä muissa projekteissa jotka sivuavat projektin aihetta. Kä-

vimme esittämässä hyvinvointipäivästä kerättyjen palautteiden perusteella saadut tulok-

set ja niistä nousseet kehitysideat Vaalassa 16.3.2016. Kehitysideat otettiin huomioon ke-

vään 2016 hyvinvointipäivää suunniteltaessa.  

 

 

 

 

Asiasanat: Hyvinvointi, tapahtuma, nuoret, terveyden edistäminen, organisointi, koulu 
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The purpose of our thesis was to organize a wellness day for upper comprehensive school 

of Vaala on 18 May 2015. Our aim was organizing the day and working as a contact 

persons between the school of Vaala and Oulu University of Applied Sciences. This was 

fourth wellness day organized in collaboration with school of Vaala. The aim of the pro-

ject was execute an event that supports youth wellbeing, increases their knowledge of 

health and prevents health problems. 

 

There were six different stops provided by students of Oulu University of Applied Sci-

ences. The students represented several degree programmes. The day included also com-

mon start and ending. The students of school of Vaala went around the stops with their 

own classes and teachers. The topics of stops were planned together with comprehensive 

school of Vaala that commissioned the thesis. Behind the stops’ topics were the School 

health promotion study (2013) and the project report of SOHVI (SOHVI–hanke). The 

topics of the stops were sodas and energy drinks, oral hygiene, electronic cigarettes and 

sniffing, nutrition references of upper secondary schoolers, recognition of emotions and 

nature and wellbeing. 

 

We collected feedback and suggestions for further wellness days from all the students of 

Vaala who participated in the day, students of Oulu University of Applied Sciences and 

organizing and guidance team that participated in the project. The feedback showed that 

the wellness day project was successful. The wellness day was improved compared to 

previous year’s event. The project was hoped to have more students of different degree 

programmes to plan the stops and to make the day richer. The more specific rota about 

the day organizing were asked also and more clear allocation of the tasks. The students 

of Vaala emphasized the importance of functionality and wished more of it in following 

wellness days. Our thesis can be used in further wellness days organizing for school of 

Vaala or any other projects. We presented the results of the day’s feedback and the de-

velopment ideas in Vaala on 16 March 2016. The development ideas were taken into 

account in organizing the 2016 Vaala wellness day. 

 

 

 

 

Keywords: health promotion, well-being, functional project, the young 
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1 JOHDANTO 

 

 

Lapsuus ja nuoruus ovat merkittävää aikaa ihmisen terveyden kannalta, koska silloin 

omaksutaan terveystottumukset ja tavat, joiden avulla muodostetaan perusta elämän myö-

hemmälle terveydelle ja hyvinvoinnille (Suomen Akatemia 2010; Terveyden ja hyvin-

voinninlaitos 2015, viitattu 29.5.2016). Nuoruudessa ihmisen kehitys on nopeaa ja laaja-

alaista, eikä vastaavanlaista kehitystä tapahdu missään muussa elämänvaiheessa. Murros-

iän alettua nuori kokee muutoksia kaikilla terveytensä osa-alueilla, mikä voi aiheuttaa 

nuorelle suuriakin tunteita ja hämmennystä. (Kinnunen, Pajamäki-Alasara & Tallgren 

2007-2009, viitattu 29.5.2016.)  

 

Hyvinvointipäivällä tarkoitetaan teemapäivää, joka järjestetään kouluilla tai suunnataan 

kouluille. Tarkoituksena hyvinvointipäivässä on lisätä nuorten tietämystä hyvinvointiin 

ja terveyteen liittyen. Sen avulla myös aktivoidaan nuoria pohtimaan omaa hyvinvointi-

aan, miksi se on tärkeää ja miten he voivat siihen vaikuttaa. (Mannerheimin Lastensuoje-

luliitto 2009, 5.)  

 

Saimme opinnäytetyömme aiheen; Vaalaan yhtenäiskoulun hyvinvointipäivän järjestä-

miseen osallistumisen keväällä 2015 Oulun ammattikorkeakoulun yliopettaja Hilkka 

Honkaselta, joka on toinen opinnäytetyömme ohjaavista opettajista. Toiseksi ohjaajaksi 

opinnäytetyöllemme tuli Oulun ammattikorkeakoulun lasten hoitotyön lehtori Terttu 

Koskela, joka oli osallistunut myös edellisvuoden päivän järjestämiseen.  

 

Aiheina terveyden edistäminen ja hyvinvointi ovat mielestämme tärkeitä ja aina ajankoh-

taisia.  Opinnäytetyön aiheen valinnan taustalla olikin mielenkiintomme kouluikäisten 

terveyttä ja hyvinvointia kohtaan, sekä toisaalta kiinnostus kouluympäristössä toimimi-

seen. Opinnäytetyöntekijöinä halusimme tehdä projektimuotoisen opinnäytetyön, koska 

sen kautta arvelimme saavamme hyvin valmiuksia käytännön työelämään, erilaisissa pro-

jekteissa toimimiseen ja omaan ammatilliseen kasvuun.  
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Opinnäytetyön tarkoituksena oli järjestää hyvinvointipäivä Vaalan yhteinäiskoulun ylä-

koululaisille. Hyvinvointipäivä, johon osallistuimme, oli Vaalan yhtenäiskoulun yläkou-

lulaisille neljäs yhteistyönä järjestetty hyvinvointipäivä. Meidän roolimme Vaalan hyvin-

vointipäivässä oli päivän organisoiminen, sekä toimiminen yhteyshenkilöinä Vaalan ja 

Oulun ammattikorkeakoulun välillä.  Keräsimme päivästä kirjallista palautetta ja kehitys-

ehdotuksia päivään osallistuneilta oppilailta, pisteitä pitäneiltä Oulun ammattikorkeakou-

lun opiskelijoilta ja päivän suunnitteluun ja toteutukseen osallistuneilta Vaalan ja Oulun 

työntekijöiltä. Projekti raportoitiin Oulun ammattikorkeakoulun opinnäytetyönä. 
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2 PROJEKTIN TAUSTA JA TAVOITTEET 

 

2.1 Projektin tausta  

 

Hyvinvointipäivällä tarkoitetaan teemapäivää, joka järjestetään koululla tai suunnataan 

koululle. Tarkoituksena on aktivoida nuoria pohtimaan omaa hyvinvoinnin tasoa ja poh-

timaan miksi hyvinvointi on tärkeää ja miten siihen voi vaikuttaa. Hyvinvointipäivän ta-

voitteena on myös lisätä nuorten osaamista terveyteen ja hyvinvointiin liittyen, ja sen 

myötä lisätä hyvinvointia ja ehkäistä hyvinvointiin negatiivisia vaikuttavia tekijöitä. 

(Mannerheimin Lastensuojeluliitto 2009, 5.) 

 

Opinnäytetyömme tarkoituksena oli järjestää hyvinvointitapahtuma Vaalan yhtenäiskou-

lun yläkoululaisille oppilaille yhteistyössä Vaalan yhtenäiskoulun, Oulun ammattikor-

keakoulun sekä paikallisten toimijoiden kanssa. Vaalan nuorisofoorumi on järjestetty ai-

kaisemmin vuosina 2012, 2013 ja 2014, joten vuoden 2015 päivä on jatkumoa tälle vuo-

sittaiselle tapahtumalle.  Päivään liittyen on toteutettu aikaisemmin ylemmän ammatti-

korkeakoulun opinnäytetyö (Heinonen & Poussu 2014) vuoden 2013 hyvinvointipäi-

västä, ja hyödynsimme sitä tämän vuoden hyvinvointipäivän järjestämisessä lukemalla 

sitä taustatietona ja käyttämällä sitä apuna suunnittelussa. 

 

Opinnäytetyöhömme saimme arvokasta tietoa SOHVI–hankkeen loppuraportista, johon 

oli kerätty tutkimustietoa Vaalan yhtenäiskoulun 8. ja 9.-luokan oppilaiden hyvinvoin-

nista (Honkanen, Koivunen, Pietilä, Vanhala & Sandelin, 29). Toinen opinnäytetyön taus-

talla ollut laaja tutkimus oli myös vuoden 2013 kouluterveyskyselyn Pohjois-Pohjanmaan 

aineisto. Kouluterveyskysely on kaikille peruskoulun 8. ja 9.-luokkalaisille, sekä lukion 

ja ammattikoulun 1. ja 2.-vuoden opiskelijoille suunnattu kysely, joka selvittää laaja-alai-

sesti oppilaiden/opiskelijoiden hyvinvointia (Jokela, Kivimäki, Laukkarinen, Luopa, Ma-

tikka, Nipuli, Paananen & Vilkki 2014, 7). SOHVI-hankkeen loppuraportin Vaalan tu-

loksiin ja vuoden 2013 kouluterveyskyselyn tuloksiin olemme syventyneet tarkemmin 

tietoperustassamme. 
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Opinnäytetyömme taustalla on lisäksi Sosiaali- ja terveysministeriön Terveys 2015 -kan-

santerveysohjelma. Ohjelman yleisinä tavoitteina ovat terveiden ja toimintakykyisten 

elinvuosien lisääminen, sekä lisäksi terveyserojen kaventaminen väestöryhmien kesken. 

Terveys 2015 -ohjelmassa on määritelty kahdeksan tavoitetta, joista nuoria koskee tupa-

koivien nuorten määrän väheneminen alle 15 %:iin ja alkoholin ja huumeiden käyttöön 

liittyvien terveysongelmien määrän pysyminen samana tai väheneminen verrattuna 1990-

luvun alkuun. Ohjelman yhteisiä tavoitteita, jotka koskevat myös nuoria ja opinnäyte-

työmme lähtökohtia, ovat lisäksi kolme viimeistä tavoitetta: terveiden elinvuosien lisään-

tyminen kahdella verrattuna vuoteen 2000, oman terveydentilan ja ympäristön vaikutuk-

set omaan terveydentilaan säilyvät vähintään samalla tasolla ja eriarvoisuuden vähenemi-

nen sekä heikommassa asemassa olevien väestöryhmien hyvinvoinnin ja aseman paran-

tuminen. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2001, 15–18.) 

 

2.2 Projektin tavoitteet  

 

Asetimme opinnäytetyöllemme erilaisia tavoitteita työskentelyn yhtenäistämiseksi ja toi-

saalta projektin onnistumisen seuraamiseksi (Lööw 2002, 64). Tavoitteiden on myös tar-

koitus ilmaista, mitä hyötyä opinnäytetyöstä on toimeksiantajalle ja toisaalta opinnäyte-

työn tekijöiden omalle ammatilliselle kasvulle (Kajaanin ammattikorkeakoulu 2016, vii-

tattu 19.3.2016). Oman projektimme kohdalla päädyimme asettamaan tulos-, toiminnal-

liset-, kehitys- ja oppimistavoitteet (taulukko 1). Eri näkökulmista asetettujen tavoitteiden 

kautta on helpompi arvioida koko opinnäytetyön onnistumista monipuolisemmin. Tulos- 

ja toiminnallisille tavoitteille asetimme tavoitteet myös laadun näkökulmasta. Kaikille 

tavoitteille asetimme lisäksi mittarit, joiden kautta arvioimme tavoitteisiin pääsyä. Mitta-

reiden täytyy olla mahdollisimman konkreettisia ja seurattavissa olevia, jolloin projektin 

johtaminen ja muutosten seuraaminen mahdollistuvat (Silfverberg 2016, 39).  

 

Tulostavoitteella viittaamme projektin lopputuloksen arvioinnin näkökulmaan. Välittö-

mänä tulostavoitteenamme oli saada järjestettyä hyvinvointipäivä Vaalan yhtenäiskoulun 

yläkoululaisille yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Pitkän aikavälin tulostavoitteena taas 

oli, että Vaalan yhteinäiskoulun yläkoululaiset saavat lisätietoa terveydestä ja sen myötä 

heräävät ajattelemaan omaa terveydentilaansa. Tulostavoitteelle asetimme myös laatuta-

voitteen: tuloksena halusimme toimivan, toiminnallisen, opettavaisen, mieluisan ja koko-

naisuutena onnistuneen hyvinvointipäivän. Lyhyen aikavälin tulostavoitteen katsomme 
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täyttyneeksi, jos päivä saadaan järjestettyä. Pitkän aikavälin tavoitetta ja laatutavoitetta 

arvioimme palautekysylyiden avulla.    

 

Asetimme opinnäytetyöllemme myös toiminnallisia tavoitteita, joilla viittaamme itse pro-

jektin toteutuksen näkökulmaan ennen tapahtumapäivää.  Tavoitteenamme oli tehdä päi-

vän suunnittelu siten, että päivä olisi mahdollisimman ongelmitta etenevä ennakkosuun-

nittelun ja toimivien ratkaisujen ansiosta. Konkreettisesti tämä tarkoitti sitä, että tavoit-

teena oli toimia niin että suunnitelma, aikataulutus, infot ja pisteet ovat valmiina hyvin-

vointipäivänä 18.5.2015. Laadun kannalta tavoitteena taas oli tehtyjen ratkaisujen ja työn 

virheettömyys. Näihin pyrimme muun muassa sillä, että tavoitteena oli tarkistuttaa suun-

nitellut aikataulut muilla järjestäjillä, kuunnella muiden mielipiteitä ja huomioida edelli-

sen vuoden kehitysehdotukset. Toiminnallista tavoitetta ja sen laatua pyrimme arvioi-

maan itsearvioinnilla, sekä palautteen pyytämisellä suunnitteluryhmältä, opiskelijoilta ja 

oppilailta.  

 

Kehitystavoite kuvaa mitä hyötyä projektista on tilaajan kannalta (Silfverberg 2016, 39). 

Lyhyen aikavälin kehitystavoitteenamme oli seuraavan hyvinvointipäivän kehittäminen 

palautekyselyn pohjalta. Konkreettisesti tämä myös tarkoitti kehitysehdotusten ja palaut-

teiden esitystä seuraavaan hyvinvointipäivään mennessä. Pitkän aikavälin tavoitteena taas 

oli oppilaiden terveydentilan kohentuminen ja tietämyksen lisääntyminen terveydestä. 

Tähän pyrimme sillä, että huomioimme suunnittelussa nimenomaan Vaalassa nuorten 

keskuudessa esiintyviä terveyshaasteita.  Apuna käytimme vuoden 2013 kouluterveysky-

selyä, SOHVI-hankkeen loppuraporttia ja Vaalan työntekijöiden havaintoja, ja koko-

simme pisteiden teemoja näiden pohjalta.  

 

Oman oppimisen ja ammatillisuuden kehittymisen kannalta lähdimme asettamaan tavoit-

teita terveydenhoitajan toimenkuvan perusteella. Välittöminä oppimistavoitteinamme oli 

oppia toimimaan osana projektia, sekä järjestämään tapahtumia. Pitkän aikavälin oppi-

mistavoitteet liittyivät terveydenhoitajan keskeisten osaamisalueiden kehittämiseen. 

Koulu on ympäristönä mahdollinen terveydenhoitajan työpaikka ja hyvinvointipäivässä 

opimme nuorten kanssa toimimista. Lisäksi terveydenhoitajan tehtäviin kuuluu muun mu-

assa ihmisten aktivoiminen omasta terveydestä huolehtimiseen ja sekä terveystapahtu-

mien järjestäminen. Terveydenhoitajat myös toimivat moniammatillisesti ja yhteistyössä 

erilaisten järjestöjen kanssa. Kaikkia edellä mainittuja taitoja ajattelimme pääsevämme 
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kehittämään opinnäytetyötä tehdessämme. Tarkoituksenamme oli lisäksi oppia kehitys-

toimintaa kokoamalla palautteet ja kirjoittamalla kehitysehdotukset seuraavan vuoden hy-

vinvointipäivään niiden pohjalta. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2015, viitattu 7.2.2016.) 
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TAULUKKO 1. Opinnäytetyön tavoitteet. 

Tavoite Määrittely Mittari 

Tulostavoite Välitön:  

Hyvinvointipäivän järjestäminen 

 

 

Pitkä aikaväli:  

Vaalan yhtenäiskoulun yläkoululais-

ten tietämyksen lisääminen tervey-

destä ja herättely oman terveydenti-

lan ajatteluun 

 

Laatu:  

Tavoitteena toimiva, opettavainen, 

mieluisa ja kokonaisuutena onnistu-

nut hyvinvointipäivä 

Välittömän tavoitteen arviointi: 

Päivän järjestyminen suunni-

tellusti 

 

Pitkän aikavälin tavoitteen ar-

viointi:  

Palautekysely oppilaille 

 

 

 

Laadun arviointi: 

Palaute suunnitteluryhmältä, 

opiskelijoilta ja oppilailta  

  

Toiminnallinen tavoite Yleistavoite: 

Työskentely siten, että toimintapäi-

västä saataisiin mahdollisimman on-

gelmitta etenevä mahdollisimman 

hyvän ennakkosuunnittelun ja toimi-

vien ratkaisujen ansiosta. 

 

Laatu:  

Onnistunut projektityöskentely (teh-

dyt ratkaisut ja työn virheettömyys) 

Yleistavoitteen arviointi: 

Itsearviointi suunnittelun on-

nistumisesta, palautekysely 

suunnitteluryhmälle 

 

 

 

Laadun arviointi:  

Palaute suunnitteluryhmältä ja  

opiskelijoilta 

Kehitystavoite Lyhyt aikaväli:  

Seuraavan hyvinvointipäivän kehit-

täminen palautekyselyn pohjalta. Pa-

lautteiden ja kehitysehdotusten esit-

täminen ennen seuraavaa hyvinvoin-

tipäivää. 

 

Pitkä aikaväli:  

Oppilaiden terveydentila kohenee ja 

tietämys terveydestä lisääntyy 

Lyhyt aikaväli:  

Palautekyselyiden ja kehittä-

misehdotusten analysoiminen 

ja muotoilu esitettävään muo-

toon seuraavaan suunnittelupa-

laveriin 

 

Pitkä aikaväli:  

Palautekysely oppilaille 

Oppimistavoite Lyhyt aikaväli:  

oppia toimimaan osana projektia ja 

järjestämään tapahtumia. 

 

Pitkä aikaväli:  

Terveydenhoitajan keskeisillä osaa-

misalueilla kehittyminen. Kehitystoi-

minnan oppiminen. 

 

Lyhyen ja pitkän aikavälin ta-

voitteiden arviointi: 

Itsearvio 
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3 NUORTEN HYVINVOINTI 

 

 

3.1 Nuorten terveys 

 

World Health Organization (WHO) määrittelee hyvän terveyden jokapäiväiseksi voima-

varaksi, jolla on positiivinen vaikutus niin ihmisen sosiaaliseen, psyykkiseen kuin fyysi-

seen terveyden ulottuvuuteen (WHO 2016, viitattu 25.5.2016). Terveys muuttuu jatku-

vasti elämän aikana ja siihen vaikuttavat ihmisen sosiaalinen ympäristö ja hänen omat 

asenteensa ja kokemuksensa. Tärkeimmän ja viimeisimmän määritelmän omalle ter-

veydelleen tekee kuitenkin ihminen itse. (Huttunen 2015, viitattu 26.5.2016.)  

 

Nuoruudessa ihmisen kehitys on nopeaa ja laaja-alaista, eikä vastaavanlaista kehitystä 

tapahdu missään muussa elämänvaiheessa. Murrosiän alettua nuori kokee muutoksia kai-

killa terveytensä osa-alueilla, mikä voi aiheuttaa nuorelle suuriakin tunteita ja hämmen-

nystä. (Kinnunen, Pajamäki-Alasara & Tallgren 2007-2009, viitattu 29.5.2016.) Nuoren 

keho muuttuu murrosiän alettua omaan tahtiinsa kohti aikuisen kehoa. Tyttöjen kehitys 

alkaa tyypillisesti ennen poikia. Tyttöjen murrosiän fyysiseen kehitykseen kuuluu muun 

muassa rintojen kasvaminen, häpykarvoituksen kasvu, kuukautisten alkaminen ja pituu-

den nopea lisääntyminen eli niin sanottu kasvupyrähdys. Pojilla näitä ovat taas kivesten 

ja peniksen kasvaminen, karvoituksen lisääntyminen sukuelimillä ja iholla, äänenmurros 

ja yleensä murrosiän loppupuolella tapahtuva kasvupyrähdys. (Väestöliitto 2016a; Ja-

lanko 2009, viitattu 29.5.2016.) Murrosikää kuvataan myös tunteiden vuoristoradaksi. 

Samanaikaisesti koetaan epävarmuutta kehon muutoksista ja omista ailahtelevista tun-

teista, mutta toisaalta halutaan kokea jo itsenäistymistä ja tehdään pesäeroa vanhemmista. 

Ajatukset omasta seksuaalisuudesta voivat myös vaihdella ja herättää monenlaisia tun-

teita ja ajatuksia. (Väestöliitto 2016b, viitattu 29.5.2016.)  

 

Lapsuus ja nuoruus ovat merkittävää aikaa myös ihmisen terveyden kannalta, koska sil-

loin omaksutaan terveystottumukset ja tavat, joiden avulla muodostetaan perusta elämän 

myöhemmälle terveydelle ja hyvinvoinnille (Suomen Akatemia 2010; Terveyden ja hy-

vinvoinninlaitos 2015). Suomessa nuorten välillä on huomattavissa suuriakin terveys-

eroja. Näitä eroja aiheuttaa muun muassa perheen taloudellinen tilanne. Huonon talous ja 



  

14 

sosioekonomisen aseman on todettu vaikuttavan heikentävästi muun muassa nuorten ter-

veystottumuksiin ja sosiaalisiin suhteisiin. (Ojala, Tynjälä & Välimaa 2012, viitattu 

29.5.2016.) Terveyseroja löytyy myös eri sukupuolen edustajien ja oppilaitoksissa opis-

kelevien väliltä. Huomattavimmat erot löytyvät lukiossa ja ammattioppilaitoksessa opis-

kelevien väliltä, jossa esimerkiksi päihteiden käyttöä esiintyy enemmän ammattikoulussa 

opiskelevien nuorten keskuudessa. Myös poikien keskuudessa päihteiden käyttö on tyt-

töjä yleisempää. Tytöillä on puolestaan poikia enemmän mielenterveyteen liittyviä on-

gelmia. Terveyseroista huolimatta suomalaisten nuorten terveys on kuitenkin parantunut 

tutkimuksien mukaan viime vuosikymmenien aikana ja nuoret kokevat itsensä terveem-

miksi ja hyvinvointinsa paremmaksi. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2015.) 

 

3.2 Nuorten terveyden edistäminen 

 

Terveyden edistämisellä tarkoitetaan suunnitelmallista toimintaa, joka kattaa terveyden 

ylläpidon, sen parantamisen, sairauksien ehkäisemisen ja väestön terveyserojen kaventa-

misen (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2016b, viitattu 29.5.2015). Terveyden edistämi-

nen on osa kansanterveystyötä ja se on kirjattu Suomessa kansanterveyslakiin (Kansan-

terveyslaki 66/1972 1:1§; Sosiaali- ja terveysministeriö 2016). Terveyden edistäminen on 

myös tavallisia, jokapäiväisiä valintoja ja tekoja, joita jokainen ihminen voi toteuttaa 

omassa arjessaan (Hanhijärvi, Juvakka & Perho 2010, viitattu 25.5.2016). 

 

Nuorten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tukena ovat esimerkiksi perhe, koulu ja 

seurakunta. (Hanhijärvi ym. 2010, viitattu 25.5.2016.) Suomessa kaikille peruskoululai-

sille on järjestettävä maksuton kouluterveydenhuolto (Terveydenhuoltolaki 1326/2010 2: 

16§). Kouluterveyden palveluihin kuuluu oppilaiden kehityksen, hyvinvoinnin ja tervey-

den säännöllinen seuraaminen. Tämä toiminta on nuorten terveyttä edistävää, sillä sen 

tarkoituksena on puuttua varhaisessa vaiheessa nuorten terveyttä heikentäviin tekijöihin 

ja antaa nuorille yksilöllistä terveyskasvatusta (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2014, 

viitattu 27.5.2016). Kouluterveydenhuollon tulee myös pitää huolta kouluympäristön tur-

vallisuudesta ja edistää kouluyhteisön hyvinvointia. Myös jatkohoitoon ohjaaminen on 

osa kouluterveydenhuollon tehtäviä. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2016, viitattu 

27.5.2016.)  
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Koulussa nuorten terveystietämystä tukee myös peruskoulussa 7. luokalla alkava terveys-

tiedon oppiaine. Sitä ennen alakoulun 1.-6. luokilla terveystieto on osana ympäristötie-

dettä.  Yläkoululla tätä tietämystä ja aiempaa oppimista aletaan syventämään ja asioita 

kuten ihmisen kehitystä aletaan käymään tarkemmin läpi ottaen huomioon nuorten oman 

kehitystason. Opetussuunnitelman mukaan terveystiedon opetuksen tehtävänä on yläkou-

lussa muun muassa lisätä ja monipuolistaa oppilaiden terveystietämystä ja antaa nuorille 

valmiuksia tehdä omaan terveyteensä liittyviä päätöksiä tarkoituksenmukaisesti. Opetuk-

sen tarkoituksena onkin lisätä nuorten kriittistä ajattelua ja tukea perusteltujen terveysva-

lintojen tekoa. (Opetushallitus 2014.)  Kun oppilaiden oppimistilanteeseen lisätään teo-

reettisen materiaalin lisäksi oppimista tukevia toiminnallisia menetelmiä, ovat oppimis-

tulokset vielä entistä paremmat (Kaarlela & Kalima 2015, viitattu 19.9.2016). 

 

 

1.3 Nuorten hyvinvointi Vaalassa 

 

Kouluterveyskysely on joka toinen vuosi toteutettava valtakunnan laajuinen kysely pe-

ruskoulujen 8. ja 9. luokkien oppilaille, sekä lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opis-

kelijoille. Kyselyssä kerätään tietoa nuorten elin- ja kouluoloista, terveydestä ja terveys-

tottumuksista ja opiskeluhuollon toimivuudesta. Kouluterveyskyselyn tuloksia on myös 

mahdollista tarkastella alueittain, esimerkiksi maakunnan tai AVI-alueiden tasolla. (Ter-

veyden ja hyvinvoinnin laitos 2016a, viitattu 22.5.2016.) Vuonna 2013 Pohjois-Pohjan-

maan aineistoon vastasi 8884 oppilasta peruskoulun 8. ja 9. luokan oppilaista (Jokela ym. 

2014, 10). 

 

Vuoden 2013 kouluterveyskyselyn raportissa Pohjois-Pohjanmaan osalta muutoksia vuo-

teen 2011 oli kaikkien eri indikaattorien alueilla. Elinoloihin liittyvissä tilastoissa van-

hempien työttömyys on lisääntynyt ja yhdessä syötyjen aterioiden määrä perheessä on 

laskenut. Yhä useampi kertoi kokeneensa myös fyysistä uhkaa. Kouluoloihin liittyvässä 

indikaattorissa suurin osa (55 %) oli sitä mieltä, että koulun fyysisissä olosuhteissa oli 

puutteita. Myös vaikeudet opiskelussa olivat hieman lisääntyneet vuodesta 2011. Tervey-

den ja terveystottumusten osalta yhä useampi ilmoitti, ettei syö koululounasta päivittäin 

ja 70 % ei syö kaikkia aterianosia kouluruualla. 50 % myös ilmoitti harjaavansa hampaita 

harvemmin kuin kahdesti päivässä. Nuuskan ja laittomien huumeiden käyttö on myös 
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tasaisesti lisääntynyt vuodesta 2005 eteenpäin. Ruudun ääressä päivittäin yli 4 tuntia ai-

kaa viettävien määrä kasvoi. Opiskelijahuollon indikaattorin osalta yhä useampi ilmoitti 

hakeneensa apua masentuneisuuteen ammattiauttajalta. Ennen mainittujen lisäksi opiske-

lijahuollon indikaattoreissa huomattavan suuri osa (68 %) koki, ettei kiusaamiseen ole 

puututtu aikuisen toimesta ja seksuaalista häirintää kertoi kokeneensa 55 % vastaajista. 

(Jokela ym. 2014, 12-21.) 

 

Suotuisaan suuntaan menneitä indikaattoreita löytyi myös useita. Elinoloihin liittyen van-

hemmat tiesivät useammin, missä lapset viettivät viikonloppujaan. Kouluoloihin liittyen 

ongelmat koulun työilmapiirissä vähentyivät, ja yhä harvempi koki koulutyön määrän 

liian suureksi. Terveyteen ja terveystottumuksiin liittyen aamupalan syöminen yleistyi ja 

liikuntaa tuli enemmän. Tupakointi ja humalajuominen vähentyivät vuodesta 2011. Op-

pilashuollon kannalta koettiin, että koulupsykologille pääsi helpommin ja koulunkäynnin 

ongelmiin sai paremmin apua. (Jokela ym. 2014, 12-21.) 

 

Paikallista tietoa Vaalan yhteinäiskoulun yläkoululaisten hyvinvoinnista löytyy myös 

SOHVI-hankkeen loppuraportista. Hankkeeseen liittyen kerättiin tietoa eri asiakas- ja 

kansanryhmiltä, ja kysely oli toteutettu myös Vaalan yläkoulun 8. ja 9. luokan oppilaille 

vuonna 2013. Kyselyssä nuorilla huolenaiheita olivat viha, väkivalta, kuolema lähipii-

rissä, sairaudet, alkoholiongelma ja nukkumisvaikeudet. Neljännes vastaajista koki väki-

valtaa melko usein koulussa, joka kymmenes kertoi kokeneensa väkivaltaa melko usein 

kotonaan. Väkivaltaa koettiin harvemmin muualla. Positiivisina puolina kyselyssä ylä-

koululaisille tyytyväisyyden aiheita olivat sosiaaliset suhteet (perhe, koti, kaverit, poika- 

tai tyttöystävät ja koulu) sekä itsenäistymiseen liittyvät asiat (mm. mopot ja oma rauha). 

Suurin osa koki olevansa onnellisia: terveydentila, rahatilanne ja kotiolot koettiin pääasi-

assa hyviksi. Koulunkäynti koettiin pääasiassa mielekkäänä. Vapaa-aikaa käytettiin mu-

siikin kuunteluun, netin monipuoliseen hyödyntämiseen sekä urheilemiseen. Kunnan tar-

joamiin nuorten palveluihin oltiin pääasiassa tyytyväisiä. (Honkanen ym. 2014, 29-30.) 
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4 HYVINVOINTIPÄIVÄN JÄRJESTÄMINEN 

 

 

4.1 Hyvinvointipäivä tapahtumana 

 

Hyvinvointipäivä on teemapäivä, joka järjestetään kouluilla tai suunnataan kouluille. Hy-

vinvointipäivässä aktivoidaan nuoria pohtimaan omaa hyvinvointiaan, miksi se on tär-

keää ja miten he voivat siihen vaikuttaa. Tarkoituksena on lisätä nuorten osaamista hy-

vinvointiin ja terveyteen sekä ehkäistä muun muassa päihdekokeiluja ja päihteiden käyt-

töä. Hyvinvointipäivä voidaan toteuttaa alakouluissa sekä yläkouluissa tai se voidaan 

kohdistaa myös yhteisesti vanhemmille ja nuorille. Hyvinvointipäivä voidaan toteuttaa 

joko pajamallina, messutapahtumana tai nuorten ja vanhempien yhteisenä tapahtumana. 

(Mannerheimin Lastensuojeluliitto 2009, 5.) 

 

Onnistuneen tapahtuman edellytyksenä on kolme strategista kysymystä; miksi tapahtuma 

järjestetään, kenelle ja mitä järjestetään. Näistä syntyy tapahtuman idea. Lisäksi on myös 

kolme tapahtuman teeman muodostavaa kysymystä; miten tapahtuma järjestetään, mil-

lainen ohjelma tai sisältö on sekä kuka toimii isäntänä? Jotta osataan tehdä kohderyhmälle 

oikeanlainen tapahtuma, joka puhuttelee osallistujia, tulisi kohderyhmä tuntea tarpeeksi 

hyvin (Vallo & Häyrinen 2014, 103, 106, 121). 

 

Jokaisella tapahtumalla tulisi olla myös tavoite, jotta vältytään epämääräisiltä tilaisuuk-

silta, joiden onnistumista on jälkikäteen hankala arvioida. Tavoitteen hahmottamiseksi on 

hyvä pohtia; miksi tapahtuma järjestetään ja mikä on sen tavoite. Ei riitä, että se on ollut 

perinne, vaan senkin taustalla on ollut tavoite. Etukäteen on hyvä myös pohtia, mitä ha-

luaa tapahtumalla viestiä ja saavuttaa. Tapahtuman suunnittelun yhteydessä olisi hyvä 

myös pohtia tapahtuman jälkeistä tavoitetilaa; millaista muutosta tavoitellaan kohderyh-

mässä. (Vallo & Häyrinen 2014, 112-115.) 

 

Tapahtumaprosessissa on kolme vaihetta: suunnitteluvaihe, toteutusvaihe ja jälkimarkki-

nointivaihe. Prosessissa mietitään, miten tavoite saavutetaan, viestit saadaan välitetyksi 

ja idea sekä teema näkyvät läpi tapahtuman. Suunnitelmassa myös mietitään tapahtuman 

sisältö ja ohjelma, jotka riippuvat tapahtuman tavoitteesta.  Lisäksi päätetään järjestäjä ja 
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organisoija sekä muut vastuuhenkilöt. Suunnitteluvaihe vie eniten aikaa tapahtumapro-

sessista. Suunnitteluvaiheeseen kuuluu projektin käynnistys, resursointi, ideointi, vaihto-

ehtojen tarkistus, päätökset ja varmistaminen sekä käytännön organisointi. (Vallo & Häy-

rinen 2014, 106-107, 161.) Tarkemmin kokonaissuunnitelmassa päätetään tapahtuman 

nimi, paikka, aika, järjestäjä, yhteyshenkilöt sekä tavoitteet (Etelä-Pohjanmaan liitto 

2016, 8; Allen 2008, 13-14). Suunnitelmassa mietitään myös tapahtuman idea sekä ta-

pahtuman kuvaus ja kulku eli tarkempi aikataulu, toteutus, taloussuunnitelma sekä miten 

tapahtuma arvioidaan (Etelä-Pohjanmaan liitto 2016, 8). Suunnitteluvaiheessa työryhmä 

päättää hyvinvointipäivän teema-alueet (Mannerheimin Lastensuojeluliitto 2009, 11). 

 

Toteuttamisvaiheeseen vaaditaan sitoutunut organisaatio ja toiminta-, talous-, markki-

nointi- sekä tiedotussuunnitelma (Etelä-Pohjanmaan liitto 2016, 7). Toteutusvaihe voi-

daan jakaa kolmeen vaiheeseen: rakennusvaihe, itse tapahtuma sekä purkuvaihe (Vallo & 

Häyrinen 2014, 168). Tapahtumassa mukana olevalle työntekijälle tulisi olla tiedossa 

kuka tekee, koska, missä ja mitä. Tähän voidaan vaikuttaa hyvällä organisoin-

nilla.  (Etelä-Pohjanmaan liitto 2016, 12.) Jokaisen työntekijän on myös ymmärrettävä 

oma roolinsa ja osuutensa tapahtumassa (Vallo & Häyrinen 2014, 168). Hyvinvointita-

pahtumassa voidaan tehdä yhteinen aloitustilaisuus sekä päivän päätteeksi voidaan järjes-

tää yhteinen salitilaisuus päivän teeman koontia varten. (Mannerheimin Lastensuojelu-

liitto 2009, 6.) 

 

Jälkimarkkinointivaiheeseen kuuluu kiitokset asianomaisille, materiaalin toimitus, pa-

lautteen kerääminen ja työstäminen sekä johtopäätösten tekeminen. Lisäksi vaiheeseen 

kuuluvat yhteydenottopyyntöjen hoitaminen, tehtyjen lupausten lunastamisen aloittami-

nen sekä yhteenvedon tekeminen. (Etelä-Pohjanmaan liitto 2016, 35; Vallo & Häyrinen 

2014, 161.) Tapahtuman jälkeen toimintaa ja toimenpiteitä arvioidaan. On hyvä käydä 

läpi missä onnistuttiin ja missä on parantamista. Arviointia toteuttavan vastuutahon on 

hyvä päättää ajoissa milloin arviointi tapahtuu, kenen palaute on tärkeä sekä miten palaute 

kootaan, jotta jatkokäsittely onnistuu. Palautteen arvioivat tapahtuman järjestäjät, jotta 

ennen seuraavan tapahtuman suunnittelua virheet voidaan korjata. Huolellinen raportointi 

on tärkeää tietoa seuraavaa tapahtumaa järjestäville. (Etelä-Pohjanmaan liitto 2016, 35.) 

Jotta tapahtumaprosessi olisi jatkuva oppimisprosessi, tulisi seuraavan tapahtuman suun-

nittelu aloittaa edellisen tapahtuman opeista ja kehitysideoista (Vallo & Häyrinen 2014, 

185). 
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Palaute voidaan kerätä palautelomakkeella sähköisesti tai kirjallisesti. Tapahtuman lo-

puksi, ennen poislähtöä, on suositeltavaa kerätä kirjallinen palaute. Palautteen voi myös 

kerätä sähköpostilla tai internetissä, jolloin vastaaminen on vaivatonta ja helppoa. Tapah-

tuman asiat ovat vielä muistissa parin päivän päästä tapahtuman jälkeenkin. Palautteesta 

tulisi saada mahdollisimman kattavat vastaukset tapahtuman onnistumisesta sekä tavoit-

teiden toteutumisesta. (Vallo & Häyrinen 2014, 189.) 

 

4.2 Hyvinvointipäivän kohteena nuoret 

 

Kun kohderyhmä tunnetaan hyvin, tapahtuman perusolemus pystytään muokkaamaan ta-

voiteltavan kohderyhmän oloiseksi, jotta tapahtuma ajaisi tarkoitustaan. Jos kohderyhmä 

ja tapahtuma eivät kohtaa, seurauksena on huonosti onnistunut tapahtuma. (Etelä-Pohjan-

maan liitto 2016, 9.) 

 

Teemapäivät innostavat nuoria pohtimaan omaa hyvinvointiaan. Lasten ja nuorten hyvin-

vointia edistetään yhteistyössä hyödyntämällä eri toimijoiden tietotaitoa sekä yhdistä-

mällä voimavaroja, mikä on kaikkien etu. Olisi hyvä myös kartoittaa koulun omat voima-

varat sekä asiantuntemus, esimerkiksi hyödyntämällä terveydenhoitajan, opettajien tai 

koulukuraattorin erityistietoja ja -taitoja. Tapahtumaa mainostamalla näyttävästi saa ai-

kaan hyvää ilmapiiriä ja yhteishenkeä. Myös ohjaajien ja opettajien asenne vaikuttaa suu-

resti hyvään ilmapiiriin. Kun opettajat osallistuvat aktiivisesti, oppilaat saavat viestin, että 

asia on tärkeä. Hyvinvointiteeman ympärille voidaan koota nuorten parissa toimivia vie-

railijoita: useat lasten ja nuorten hyvinvointia pohtivat tahot ovat halukkaita tekemään 

koulujen kanssa yhteistyötä. (Mannerheimin Lastensuojeluliitto 2009, 5-7.) 

 

Koulun tarpeet ja kouluvuoden teemat on hyvä ottaa huomioon hyvinvointipäivän sisäl-

töä rakennettaessa. Lisäksi paikkakunnan ominaispiirteet, projektit sekä yhteistyökump-

paneiden osaaminen on hyvä huomioida. Hyvinvointi on laaja käsite, siihen voidaan lu-

kea muun muassa ravinto, uni, päihteettömyys, mielenterveys, ihmissuhteet, myönteinen 

minäkuva, harrastukset, turvallisuus sekä seksuaaliterveys. Yksi hyvinvointipäivän tar-

koituksista on herättää keskustelua ja ajatuksia nuorten, opettajien ja vanhempien kanssa. 

Siksi tapahtuman jälkeen on hyvä käsitellä päivän teemoja kotona tai oppitunneilla. Näin 

käsitellyt asiat jäisivät mieleen paremmin. (Mannerheimin Lastensuojeluliitto 2009, 5-6.) 

Nuoret ovat erilaisia. Heillä on erilaiset taustat ja he ovat kiinnostuneita omanlaisistaan 
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asioista, joten nuorten terveyden haasteet ovat myös erilaisia. Jollekin ei välttämättä toimi 

lainkaan se, mikä motivoi toista. Parhaita apuvälineitä nuorten ymmärtämisessä ovat 

avoin mieli, kuulevat korvat sekä tarkat silmät. Terveyden tärkeitä tekijöitä ovat tunne 

osallisuudesta sekä osallistuminen. Lasten ja nuorten terveyden edistäminen vaatii nuo-

riin ja heidän näkökulmiin tutustumista. (Kahdeksan tienviittaa terveyteen 2010, 16.) 
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5 PROJEKTIN SUUNNITTELU 

 

 

5.1 Projektiorganisaatio 

 

Silfverbergin (2016, 5) mukaan projekti on kokonaisuus, jonka toteuttamista varten on 

perustettu organisaatio. Projektiorganisaatio taas voidaan jakaa osaprojektitiimeihin ja 

johto/ohjausryhmään, sekä sidosryhmiin. Selkeällä jaottelulla vältytään ristiriidoilta ja 

epäselvyyksiltä, sekä projektin tehokas johtaminen mahdollistuu. (Lööw 2002, 28-32; 

Silfverberg 2016, 47.) 

 

Opinnäytetyömme projektiryhmään kuuluvat tämän opinnäytetyön tekijät, terveydenhoi-

tajaopiskelijat Armi Kauppinen, Tiia Kanniainen ja Essi Karppinen. Armi Kauppinen toi-

mii nimellisesti projektipäällikkönä. Projektiryhmän tehtäviin kuuluvat Oulun ammatti-

korkeakoulun suuhygienisti-, fysioterapeutti-, terveydenhoitaja- ja maisemasuunnittelun-

opiskelijoiden ohjaus toimintapisteiden tekemisessä, sekä hyvinvointipäivän rungon/ai-

kataulun suunnittelu, hyvinvointipäivän organisointi ja lopuksi vielä palautteiden kerää-

minen ja kehitysehdotusten kokoaminen ensi vuodelle. 

 

Projektimme ohjausryhmän tarkoituksena on puolestaan ohjata projektiryhmää ja sen toi-

mintaa. Projektin ohjausryhmään kuuluivat koulustamme opinnäytetyömme ohjaajat yli-

opettaja Hilkka Honkanen ja lehtori Terttu Koskela. Ohjausryhmään kuuluu myös Vaa-

lasta etsivänuorisotyöntekijä Tiina Vaattovaara. 

 

Sidosryhmät ovat tahoja, jotka mahdollistavat tapahtuman käytännön toteutumisen. Si-

dosryhmään katsomme kuuluviksi Vaalan kaupungin ja Vaalan yhtenäiskoulun edustajat, 

sekä nuorisoneuvoston, jotka ovat osallistuneet aihealueiden rajaukseen ja päivän järjes-

tämiseen. Lisäksi katsoimme kuuluviksi sidosryhmään 4H:n, joka osallistui maisema-

suunnittelijaopiskelijan pisteen järjestämiseen sekä Vaalan yhtenäiskoulun koulukuraat-

torin, joka osallistui tunteiden tunnistamiseen liittyvän toimintapisteen pitämiseen. Oulun 

ammattikorkeakoulun puolesta sidosryhmään kuului Anne Korteniemi, joka oli mukana 

rajaamassa aiheita ja ohjaamassa suuhygienistiopiskelijoita. Sidosryhmään liittyväksi 

katsoimme myös toteutusryhmän. Toteutusryhmään kuuluvien opiskelijoiden tehtävänä 
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oli pisteiden suunnittelu ja toteutus projektiryhmän rajaamien aihealueiden pohjalta. Pro-

jektiorganisaatio on vielä kuvattu kuviossa 1. 

 

 

 
 

KUVIO 1. Vaalan hyvinvointitapahtuman projektiorganisaatio 

 

5.2 Projektin päätehtävät 

 

Tapahtumaprosessiin kuuluu kolme vaihetta: suunnitteluvaihe, toteutusvaihe sekä jälki-

markkinointivaihe. Tapahtumaprosessissa mietitään, miten saavutetaan tavoite, haluttu 

tapahtuman viesti sekä miten idea ja teema saadaan näkyviin. Prosessissa suunnitellaan 

tapahtuman sisältö ja ohjelma sekä vastuuhenkilöt. (Vallo & Häyrinen 2014, 106–107, 

161.) Jaoimme opinnäytetyömme prosessin vaiheet suunnitteluvaiheeseen, toteutusvai-
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heeseen sekä raportointiin ja jälkivaiheeseen. Projektimme päätehtäviä olivat aiheen saa-

minen, perehtyminen aiheeseen, tapahtuman suunnittelu ja organisointi, rakennusvaihe, 

itse tapahtuma, palautteiden analysoiminen, raportin kirjoittaminen, tulosten esittäminen 

sekä projektin päättäminen. Prosessimme vaiheet ovat tarkemmin nähtävissä taulukossa 

2. 
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TAULUKKO 2. Tapahtumaprosessin vaiheet ja päätehtävät.  

 

TAPAHTUMA-

PROSESSIN 

VAIHEET 

PÄÄTEHTÄVÄ SISÄLTÖ AJANKOHTA 

Suunnitteluvaihe Aiheen saaminen  Opinnäytetyön pajoihin osal-

listuminen 

 Aiheen etsiminen 

 Aiheen saaminen 9.3.2015 

8/2014-3/2015 

Perehtyminen ai-

heeseen 
 Taustaselvitysten tekeminen 

 Tietoperustan kartoittaminen 

 Opinnäytetyön suunnitelma 

3/2015-4/2015 

Tapahtuman suun-

nittelu ja organi-

sointi 

 Tapahtuman rakentamiseen 

osallistuvien tahojen tapaami-

nen 

 Päivän pisteiden aihealueiden 

ideoiminen ja päättäminen 

 Vastuualueiden jakaminen 

 Päivän aikatauluttaminen 

 Yhteydenpito Vaalan ja Ou-

lun ammattikorkeakoulun vä-

lillä 

3/2015-5/2015 

Toteutusvaihe Rakennusvaihe  Materiaalihankinnat 

 Opiskelijoiden tiedottaminen 

 Luokkien jako 

 Organisointi paikan päällä 

 Yhteydenpito Vaalan ja Ou-

lun ammattikorkeakoulun vä-

lillä 

5/2015 

Itse tapahtuma  Yhteinen aloitus 

 Infopisteen pito 

 Tiedotus ja ohjaus 

 Yhteinen lopetus 

 Palautteen kerääminen 

18.5.2015 

Raportointi ja jäl-

kivaihe 

Palautteiden analy-

soiminen 
 Työnjako 

 Tilastointi 

 Kehitysideat 

 Johtopäätökset 

5/2015-1/2016 

Raportin kirjoitta-

minen 
 Työnjako 

 Tietoperustan lisääminen 

 Prosessin läpikäyminen 

8/2015-5/2016 

Tulosten esittämi-

nen 
 Esitys Vaalassa seuraavan 

hyvinvointipäivän suunnitte-

lupalaverissa 

16.3.2016 

Projektin päättämi-

nen 
 Raportin palauttaminen 5/2016-9/2016 

 



  

25 

6 PROJEKTIN TOTEUTUS 

 

 

6.1 Hyvinvointipäivän suunnittelu 

 

Projektin työstäminen alkaa aina suunnittelulla, jolle pitää muistaa varata riittävästi aikaa. 

Projektin alussa voidaan pitää yhteinen suunnitteluseminaari, jossa on tarkoituksena miet-

tiä yhdessä projektiin liittyviä tavoitteita, tarpeita ja haasteita. Tapaamisessa määritellään 

myös projektin päätavoite, projektiin osallistuvien roolit ja jaetaan tehtävät. (Silfverberg 

2015, 14.) Vaalan hyvinvointipäivän suunnittelu alkoi Vaalassa 30.3.2015. Tapaamisessa 

olivat paikalla opinnäytetyöntekijät, Oulun ammattikorkeakoulun opettajat Terttu Kos-

kela ja Anne Korteniemi, Vaalan koulun rehtori, seurakunnan nuorisotyöntekijä, etsi-

vänuorisotyöntekijä, vapaa-ajanohjaaja ja kolme nuorisoneuvoston edustajaa. Tapaami-

sen tarkoituksena oli ideoida päivään tulevia toimintapisteiden aiheita ja jakaa vastuualu-

eita ja -tehtäviä päivään osallistuvien kesken. Tapaaminen oli ainoa kontaktitapaaminen 

Vaalassa, jonka jälkeen yhteydenpito jatkui sähköpostitse ja puhelimitse. 

 

Projektin alkuun kuuluu myös taustaselvitysten tekeminen. Tämä on tärkeää, sillä se sel-

ventää kohderyhmän tarpeita ja sen avulla varmistetaan, että projekti soveltuu sille suun-

niteltuun toimintaympäristöön (Silfverberg 2015, 18). Ennen ensimmäistä tapaamista 

olimme tutustuneet vuoden 2013 kouluterveyskyselyihin ja keskityimme niissä Pohjois-

Pohjanmaan piirin tuloksiin. Näin meillä oli jo ennen tapaamista valmiina rajattuja ideoita 

siitä mihin aihepiireihin liittyviä toimintapisteitä päivä voisi sisältää.  Taustaselvitysten 

tekeminen ja aikaisempiin Vaalan hyvinvointipäiviin ja niistä saatuihin palautteisiin tu-

tustuminen jatkui projektin edetessä.  

 

Kun taustaselvityksiä on lähdetty tekemään ja suunnittelu aloitettu, on tärkeä tehdä pro-

jektille selkeä työsuunnitelma (Silfverberg 2015, 18).  Työsuunnitelman tarkoituksena on 

kuvata konkreettisesti mitä projektista haluttujen tulosten eteen aiotaan tehdä (sama, 43). 

Eri työvaiheiden hahmottamisen helpottamiseksi voidaan tehdä projektin prosessiku-

vaus.  Projektissamme nousi selkeiksi työvaiheiksi suunnittelu, tapahtuman toteutus ja 

saatujen tulosten raportointi ja esitys (taulukko 3).  
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TAULUKKO 3. Tapahtumaprosessin kulku (Vallo & Häyrinen 2014, 161) 

 

SUUNNITTELUVAIHE TAPAHTUMAN TO-

TEUTUS 

TULOSTEN RAPOR-

TOINTI JA ESITYS 

9.3.-18.5.2015 30.3.-18.5.2015 19.5.2015-31.5.2016 

 Opinnäytetyön aiheen saa-

minen 9.3.2015 

 Taustaselvitysten tekemi-

nen 

 Tapahtuman rakentamiseen 

osallistuvien tahojen tapaa-

minen 

 Päivän pisteiden aihealuei-

den ideoiminen ja päättämi-

nen 

 Vastuualueiden jakaminen 

 Päivän aikatauluttaminen 

 Yhteydenpito 

 Rakennus-

vaihe 

 Itse tapah-

tuma         

 Palautteen ke-

rääminen 

 Palautteen ana-

lysoiminen 

 Raportin kir-

joittaminen 

 Tulosten esittä-

minen Vaalassa 

 Valmiin rapor-

tin palautus 

 

Vaalan hyvinvointipäivän ajankohdaksi valikoitui jo ennen ensimmäistä tapaamista maa-

nantai 18.5.2015. Sitä ennen meidän tuli varmistaa, että jokaiselle alustavasti ensimmäi-

sessä tapaamisessa suunnitellulle pisteelle oli omat vetäjänsä, informoida heitä päivän 

kulusta ja heille annetuista resursseista ja valvoa pisteiden valmistumista.  

6.2 Hyvinvointipäivän rakentaminen 

 

Oulun ammattikorkeakoulun puolelta hyvinvointipäivän suunnitteluun osallistui kaksi 

terveydenhoitajaopiskelijaa, kaksi fysioterapeuttiopiskelijaa, yksi maisemasuunnittelun-

opiskelija ja 16 suuhygienistiopiskelijaa. Opiskelijoista suurimmalla osalla päivän järjes-

tämiseen osallistuminen kuului heillä meneillään olevan opintojaksoon. Yhdestä toimin-

tapisteen suunnittelusta tehtiin myös opinnäytetyö Oulun ammattikorkeakoululle. 

 

Tapasimme pisteiden järjestäjistä suuhygieniaopiskelijoita kerran heidän omalla tunnil-

laan. Kerroimme tapaamisessa lyhyesti tämän vuoden hyvinvointipäivän aikataulusta ja 

omasta roolistamme päivän järjestäjinä. Koska suurin osa heistä oli osallistunut päivän 
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järjestämiseen edellisenä vuonna, pystyivät he tässä vaiheessa vielä antamaan palautetta 

ja toiveita tämän vuoden päivän järjestämiseen. Teimme Oulun ammattikorkeakoulussa 

käytettävissä olevalle Optima-oppimisalustalle oman alustan, jossa pisteiden pitäjät il-

moittivat oman aiheensa ja pystyivät tarvittaessa kysymään meiltä päivään liittyvistä asi-

oista. Heidän tuli myös ilmoittaa mahdollisista materiaalihankinnoista ensin meille, jotta 

osasimme olla yhteydessä Vaalan puolelta sovittuun tavarahankinnoista vastaavaan. 

Muuten yhteyttä pidettiin pääsääntöisesti sähköpostilla ja tiedotimme mahdollisia muu-

toksia ja uusia tietoja aikataulusta myös sen kautta.  

 

Pisteitä päädyttiin rakentamaan päivään kuusi, sillä luokkia oli tuolloin yläkoulussa yh-

teensä kuusi. Toimintapisteiden aihe-ehdotuksia tuli Vaalan koululta heidän huomaamis-

taan ongelmakohdista yhteinäiskoulun yläkoulussa. Käytimme aiheiden rajaamisessa 

hyödyksi myös SOHVI-hankkeen loppuraporttia, johon oli kerätty tutkimustietoa Vaalan 

yhteinäiskoulun 8. ja 9. luokan oppilaiden hyvinvoinnista (Honkanen, Koivunen, Pietilä, 

Vanhala & Sandelin 2014, viitattu 18.6.2015). Toimintapisteiden aiheiden rajauksessa 

hyödynsimme myös vuoden 2013 kouluterveyskyselyn Pohjois-Pohjanmaan aineistoa. 

Maantieteellisesti Vaala kuuluu Kainuuseen, mutta kouluterveyskysely 2013 aineistoissa 

Vaala on laskettu mukaan Pohjois-Pohjanmaan aineistoon. Kouluterveyskysely oli toteu-

tettu peruskoulun 8.- ja 9.-luokkalaisille, sekä lukion ja ammattikoulun 1.- ja 2.-vuoden 

opiskelijoille, mutta koska tapahtumamme on suunnattu yläkoululaisille, keskityimme 

tarkastelemaan 8. ja 9. luokkien oppilaiden tuloksia. (Jokela, Kivimäki, Laukkarinen, 

Luopa, Matikka, Nipuli, Paananen & Vilkki 2014, viitattu 25.5.2016.) Koulun puolelta 

tuli myös toive pisteiden toiminnallisuudesta sekä osallistavasta tyylistä. Pisteiden ai-

heiksi valikoituivat Limsat ja energiajuomat, Suuhygienia, Sähkötupakka ja imppaus, 

Yläkoululaisten ravintosuositukset, Tunteiden tunnistaminen sekä Luonto ja hyvinvointi. 

Fysioterapeuttiopiskelijoiden vastuulle tuli päivän alkuun ja loppuun liikuntahetken jär-

jestäminen, ja pisteiden välillä oppilaille järjestettävän Reppu ja ryhti -ständin pitäminen.  

Opiskelijat olivat itse vastuussa pisteidensä sisällöistä.  

 

Meidän tehtävänämme oli muodostaa jokaiselle toimintapisteitä kiertävälle luokalla oma 

aikataulu, jonka avulla ryhmää vetävä opettaja osaa viedä luokan aina oikealle pisteelle. 

Aikataulua varten meidän tuli määrittää myös päivän aloitus- ja lopettamisajankohta, jo-

kaisen pisteen kesto, pisteiden välillä olevien taukojen pituus ja ruokatauon ajankohta ja 



  

28 

kesto. Teimme myös opiskelijoille oman aikataulun, josta he pystyivät seuraamaan päi-

vän etenemistä (liite 1). Kaikista näistä raportoimme tasaisin väliajoin Vaalan puolelta 

osallistuvia tahoja. Ensimmäisessä tapaamisessa sovimme myös, että meidän tehtä-

vänämme on myös ilmoittaa koululle lopullinen lukumäärä Oulusta tulevista opiskeli-

joista ja opettajista ja ilmoittaa heidän mahdolliset ruoka-aineallergiat päivän aikana jär-

jestettävää ruokailua varten.  

 

6.3 Hyvinvointipäivän toteutus  

 

Hyvinvointipäivä alkoi linja-autokyydityksellä Oulun ammattikorkeakoulun sosiaali- ja 

terveysalan yksikön pihasta 18.5.2015 kello 7:00. Olimme pyytäneet opiskelijoita ilmoit-

tamaan mikäli he tulevat kyytiin matkan varrelta, mutta muuten emme olleet keränneet 

nimiä ketkä osallistuvat linja-autokyyditykseen Oulusta Vaalaan ja takaisin. Yhtä päi-

vässä yksin pistettä pitävää opiskelijaa ei näkynyt aamulla seitsemän aikaan missään, em-

mekä saaneet häneen yhteyttä. Lopulta lähdimme noin 15 minuutin odotuksen jälkeen 

matkaan ilman häntä. Koska meillä ei ollut kyseisen opiskelija puhelinnumeroa, jou-

duimme laittamaan hänelle viestiä sähköpostilla. Matkan aikana hän vastasi tulevansa 

Vaalaan suoraan omalla kyydillään. Kävimme linja-autossa mikrofonia avuksi käyttäen 

vielä päivän aikataulun läpi ja jaoimme jokaiselle pistettä pitävälle opiskelijaryhmälle 

oman kansion, jossa oli vielä tulostettuna päivän aikataulu, välineet nimikyltin tekoa var-

ten ja palautelomakkeet niin oppilailta kerättävää palautetta varten kuin myös heiltä itsel-

tään.  

 

Saavuttuamme koululle noin kello 8:20 saimme heti luokkahuoneiden numerot, joissa 

pisteet pidetään. Kun luokkahuoneet olivat tiedossa, pystyttiin pisteitä alkaa valmistele-

maan. Fysioterapeuttiopiskelijoiden ständi päädyttiin laittamaan ruokalan eteen aulaan. 

Laitoimme myös päivän aikataulun aulan seinään, jotta oppilaat ja opettajat pystyivät tar-

kistamaan siitä tarvittaessa päivän aikataulun. Koulun ruokalan edessä seinällä olevalla 

taulutelevisiolla oli myös tiedota päivästä. Luokkien ohjaus tapahtui pääsääntöisesti jo-

kaisen pisteen lopussa, jolloin opiskelijat kertoivat seuraavan pisteen luokan numeron. 

Koulu tarjosi opiskelijoille aamupalan, jonka he ehtivät syödä ennen päivän varsinaista 

alkua.  
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Oppilaiden osalta päivä alkoi klo 8:45 koulun liikuntasalissa fysioterapeuttiopiskelijoiden 

pitämällä alkujumpalla. Tämän jälkeen heidät ohjeistettiin ensimmäiselle pisteelle. Oppi-

laat kiersivät pisteitä omissa luokissaan, jolloin yhdessä pisteelle tulevassa ryhmässä oli 

noin 20 oppilasta. Pisteet olivat pituudeltaan 35 minuuttia, jonka jälkeen luokilla oli 10 

minuuttia aikaa siirtyä seuraavalle pisteelle. Ruokatauko pidettiin klo 11:35-12:05. Pis-

teiden välillä oppilailla oli mahdollisuus käydä tutustumassa Ryhti ja reppu -ständiin ja 

osallistua siinä järjestettävään kilpailuun. Olimme järjestäneet oppilaille myös päivän 

ajaksi Instagram-kuvakilpailun, jossa oppilaiden tuli laittaa Instagramiin kuva hyvinvoin-

tipäivään liittyen ja merkitä kuvaan #NuoriVaala2015. Päivän viimeisellä pisteellä opis-

kelijoita oli ohjeistettu jakamaan ja lopuksi keräämään aamulla heille annetut oppilaiden 

palautelomakkeet pisteellä olevalle luokalle. Päivä päättyi klo 14:45 koulun liikuntasaliin 

fysioterapeuttiopiskelijoiden pitämään loppurentoutukseen, sekä Instagram-kisan voitta-

jaluokan julkistamiseen ja palkitsemiseen. Samaan aikaan opiskelijat ehtivät purkaa pis-

teitään. Vaalasta lähdettiin ajamaan kohti Oulua kello 15:00. Paluumatkan aikana opis-

kelijoita ohjeistettiin täyttämään oma palautteensa päivän suunnitteluun ja toteutukseen 

liittyen heille aamulla jaetuille lomakkeille.  

 

6.4 Tulosten analysointi ja esittäminen 

 

Hyvinvointipäivän jälkeen jaoimme saadut palautteet niin että jokainen meistä opinnäy-

tetyön tekijöistä sai analysoitavaksi yhden ryhmän eli joko oppilaiden, opiskelijoiden tai 

suunnitteluun ja toteutukseen osallistuneiden palautteet. Jokainen laittoi omat palaut-

teensa Webpropol- kyselytyökaluun, mutta analysoi palautteet myös jaotellen ne palaut-

teista nousseiden aiheiden perusteella omiin ryhmiin. Analysoidut palautteet esitettiin 

opinnäytetyön ohjaaja Hilkka Honkaselle ennen viimeisen yhteenvedon tekemistä jokai-

sesta palauteryhmästä. Tämän jälkeen kokosimme yhteenvedoista PowerPoint-esityksen.  

 

Palautteista saadut tulokset ja niiden pohjalta tehdyn PowerPoint- esityksen esitimme 

Vaalassa 16.3.2016. Tällöin oli tarkoitus aloittaa uuden hyvinvointipäivän suunnittelu, 

joten edellisvuoden palautteiden esittämien tuli näin hyvään ajankohtaan. Paikalla tapaa-

misessa olimme me kolme opinnäytetyöntekijää, Oulun ammattikorkeakoulun puolelta 

Terttu Koskela, kaksi suuhygienistiopiskelijaa, fysioterapeuttiopiskelija ja Vaalan puo-
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lelta kevään 2016 hyvinvointipäivän rakentamiseen osallistuvia. Palautteet kirjattiin pro-

jektista tehtävään Oulun ammattikorkeakoulun opinnäytetyöhön. Opinnäytetyötä ovat ar-

vioineet opinnäytetyön ohjaajat yliopettaja Hilkka Honkanen ja lehtori Terttu Koskela ja 

opinnäytetyön vertaisarvioijat terveydenhoitajaopiskelijat Katja Jurvelin, Milla Juntunen, 

Essi Pirskanen ja Milla Pyrrö.  
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7 PROJEKTIN ARVIOINTI 

 

 

7.1 Hyvinvointipäivän arviointi  

 

Toiminnallisessa opinnäytetyössä ei olisi välttämätöntä käyttää tutkimuksellisia menetel-

miä ja aineiston keräämistä tulisi harkita, koska työn laajuus voi kasvaa suureksi ottaen 

huomioon opinnäytetyön laajuuden (Airaksinen & Vilkka 2003, 56-57). Koimme kuiten-

kin, että opinnäytetyömme kannalta olisi hyvä kerätä palautteita, koska niiden avulla voi-

simme arvioida paremmin tavoitteisiin pääsyä ja projektin onnistumista. Keräsimme sekä 

laadullista että määrällistä palautetta oppilailta, pisteiden pitäjiltä sekä suunniteluun osal-

listuneelta ryhmältä, ja lisäsimme palautekyselyihin myös kehittämisideoiden keräämi-

sen. Harkitsimme kunkin palauteryhmän palautteiden keräämisen tyypin ja kysymykset 

erikseen, tavoitteet huomioiden. Koska toiminnallisessa opinnäytetyössä tutkimuskäytän-

nöt voivat olla hieman väljemmät kuin tutkimuksellisessa opinnäytetyössä, vaikka tie-

donkeruumenetelmät olisivatkin samat, päädyimme tekemään kyselyistä suhteellisen na-

pakat opinnäyteyön laajuuden ja oleellisen tiedon saamisen huomioiden (Airaksinen ym. 

2003,57-59). 

 

7.1.1 Oppilaiden palautteet  

 

Suunnittelupalaverissa pohdimme, miten saisimme mahdollisimman monelta oppilaalta 

palautetta kerättyä. Tulimme siihen tulokseen, että Webropol-kyselyn tai muun vastaavan 

sähköisen palvelun kautta vastausten kerääminen ei välttämättä tuottaisi kovin paljon vas-

tauksia. Päädyimme siihen, että palaute kannattaisi kerätä oppilailta heti päivän päät-

teeksi, jotta päivä olisi vielä tuoreessa muistissa ja palautetta saataisiin riittävästi.  Lopulta 

päätimme kerätä palautteet oppilailta paperisesti heti viimeisen toimintapisteen jälkeen. 

Päätimme tehdä napakan kyselyn keskeisiin teemoihin liittyen, jotta oppilaat jaksaisivat 

vastata kysymyksiin. Teimme kyselyyn rastitettavia vastausvaihtoehtoja ja avoimia ky-

symyksiä, sekä pyysimme antamaan yleisarvosanan päivälle. Kysely on kokonaisuudes-

saan nähtävissä liitteissä (liite 2). 
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Päivän aikana kyselyymme vastasi yhteensä 90 oppilasta. Päivään liittyen palautteet oli-

vat pääasiassa positiivisia ja päivä koettiin hyväksi: yli puolet ilmoitti, etteivät he muut-

taisi mitään. Suurin osa kertoi oppineensa vähintään jonkin verran uutta (taulukko 4), sa-

moin päivä koettiin vähintään jonkin verran hyödylliseksi ja mielenkiintoiseksi (taulukot 

5 ja 6). Keskiarvosana päivästä oli oppilailta 8,0.  

 

 

TAULUKKO 4. Kuinka paljon opin uutta päivän aikana? (N. 90) 

 

 

 

 

TAULUKKO 5.  Kuinka mielenkiintoisia toimintapisteiden aiheet olivat? (N. 90) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¨ 
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TAULUKKO 6. Kuinka hyödyllinen päivä mielestäsi oli? (N. 90) 

 

 

 

 

Ensimmäisessä avoimessa kohdassa kysyttiin matkapuhelimen käytöstä. Tämä oli kyse-

lylomakkeen heikko kohta, koska olimme odottaneet että matkapuhelin käytettäisiin In-

stagram-kisan lisäksi Luonto ja hyvinvointi -pisteellä. Koska sitä ei kuitenkaan käytetty, 

vastauksissa näkyi hämmennys kysymyksen muotoilua kohtaan, ja suurin osa viittasi jol-

lakin tavalla siihen, ettei matkapuhelinta käytetty päivän aikana.  Kolmasosa vastaajista 

kuitenkin mainitsi, että matkapuhelinta voisi hyödyntää enemmän. 

 

Matkapuhelinten käytön lisäämisen lisäksi kehitysehdotuksia nousi palautteen muistakin 

kohdista. Kymmenesosa viittasi kaipaavansa toimintaa lisää (kisoja, oppilasaktiivisuutta, 

käytännön juttuja, ryhmässä toimimista ja tekemistä). Konkreettisesti mainittiin muun 

muassa Kahoot-sovellus, jonka kautta toiminnallisuutta voisi saada lisää. Kahoot on siis 

tietokilpailusovellus, jossa ohjaaja vetää kilpailua esimerkiksi valkokankaan kautta, ja 

oppilaat pääsevät vastaamaan omien älypuhelimien tai tablettien välityksellä reaaliajassa 

valkokankaalla näkyviin kysymyksiin (Kahoot 2016, viitattu 19.9.2016). Oppilaista 20 % 

mainitsi tekemisen olleen parasta päivässä, ja erityisesti ravintopiste ja tietovisat saivat 

palautteissa kiitosta. Toiminnan ohella uuden oppiminen ja se ettei ollut normaalia kou-

lua, koettiin parhaina asioina päivässä. Toive toiminnallisuuden lisäämisestä, toiminnal-

listen pisteiden kokemisesta parhaina sekä ajatus siitä, että parasta oli kun ei ollut nor-

maalia koulua, kannustaa kehittämään päivää vielä enemmän toiminnalliseen suuntaan. 

Lisäksi uuden oppimisen ajatus suuntaa valitsemaan teemoja opetussuunnitelmassa mää-

riteltyjen teemojen ulkopuolelta tai syventämään opetussuunnitelman teemoja.  
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Vapaassa palautteessa muutama toivoi ensi vuodellekin tällaista päivää tai kiitettiin ki-

vasta päivästä, mutta muita yhtenäisyyksiä vapaasta palautteesta ei löytynyt. 

 

7.1.2 Opiskelijoiden palautteet 

 

Opiskelijoilta kysyimme palautteen kirjallisena heti päivän jälkeen, jotta saisimme pa-

lautteet varmasti ja kaikilla on tapahtuma tuoreessa muistissa. Kaikki kysymykset olivat 

avoimia kysymyksiä, jotta saisimme kehitysideoita mahdollisimman monipuolisesti. 

Opiskelijoita oli 21 ja kaikki vastasivat palautekyselyyn päivän päätteeksi. Kysely on ko-

konaisuudessaan nähtävissä liitteessä 3. 

 

Palautteessa kysyimme ensimmäiseksi, miten tiedotus päivän järjestämisestä sujui. Pa-

lautteista kävi ilmi, että tiedotus sujui opiskelijoiden mielestä hyvin. Meidän tapaaminen 

ennen tapahtumaa koettiin hyvänä asiana, jotta opiskelijat pystyivät keskustelemaan mei-

dän kanssa ja näkivät ketkä ovat opinnäytetyön takana. Sähköposti koettiin myös hyvänä 

tiedotusvälineenä, jopa parempana kuin Optima.  

 

Kysyimme, miten ennakkosuunnittelu sujui. Tähän kohtaa sisällytimme ajankäytön arvi-

oinnin, materiaalihankintojen onnistumisen sekä päivän ohjeiden arvioinnin. Ennakko-

suunnitteluun koettiin olevan tarpeeksi aikaa sekä materiaalihankinnat sujuivat hyvin. 

Suunnittelu koettiin myös sujuneen hyvin. Ajankohta koettiin huonona muiden kouluteh-

tävien ja harjoittelun takia 8/21. Ohjeistus koettiin myös selkeänä. 

 

Seuraavaksi kysyimme aikataulusta ja sen toimivuudesta. Tähän sisältyi pisteiden pituu-

den sekä taukojen arviointi sekä pisteiden valmistelu ja purku. Aikataulu koettiin hyvänä 

ja tauot olivat sopivia, parempia kuin edellisenä vuotena. Tauot koettiin tarpeellisena, 

jotta pystyi hengähtämään pisteiden välissä. 

 

Kysyimme, miten päivän järjestelyt yleisesti toimivat, ruokailu, tilat, oppilaiden ohjaus, 

materiaalit sekä matkat. Päivän järjestelyt koettiin toteutuneen hyvin. Aamupalan ja ruuan 

järjestäminen sai paljon positiivista palautetta. Ruokailut, tilat, oppilaiden ohjaus, mate-

riaalit ja matkat koettiin toteutuneen pääosin hyvin. Muutamassa palautteessa mainittiin 

alun ongelmia linja-autokyydityksessä, kun lähtö viivästyi.  
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Kysyimme päivästä kokonaisarvosanaa asteikolla 4-10 sekä mikä päivässä oli hyvää. Päi-

vässä koettiin hyvänä tauot ja aikataulutus sekä aamupala ja ruokailu. Opettajien/ohjaa-

jien läsnäolo pisteillä koettiin rauhoittavana ja hyvänä tekijänä. Päivässä koettiin hyvänä 

myös yhdessä toimiminen ryhmän kanssa. Keskiarvo päivän kokonaisarvosanasta on 

8,26. 

 

Lopuksi kysyimme kehitysideoita seuraavaan hyvinvointipäivään, mitä olisi voitu tehdä 

toisin tai mitä jäit kaipaamaan. Kehitysideoissa eniten nousi esille se, että tapahtumaan 

kaivattiin myös muiden koulutusohjelmien opiskelijoita, mikä toisi monipuolisuutta päi-

vään. Opiskelijat olivat toista kertaa tässä tapahtumassa ja kokivat sen turhauttavana. Tie-

donkulku koulun ja projektilaisten välillä koettiin osin puutteelliseksi. Oppilaiden ohjaus 

ja motivointi ennen tapahtumaa nousi myös esille; voisivatko opettajat vaikuttaa moti-

vointiin? Osa oppilaista koettiin rauhattomaksi, eivätkä ohjaajat/opettajat puuttuneet asi-

aan. Viimeisenä oli vielä vapaa sana-kohta. Vapaa sana- kohdassa kerrottiin, että päivä 

koettiin hyväksi ja paremmin järjestetyksi kuin viime vuonna. Selkeät ohjeet pisteiden 

tekoon koettiin myös hyvänä. 

7.1.3 Ohjaus- ja sidosryhmien palautteet 

 

Oma räätälöity palautekysely (liite 4) lähetettiin kaikille projektin ohjaus- ja sidosryh-

mään kuuluville, jotka eivät olleet päivän toteutuksessa opiskelijan roolissa. Kysely teh-

tiin käyttäen Webropol- ohjelmaa, jonka avulla saimme lähetettyä kyselyt kaikille osalli-

sille sähköpostilla. Kyselyn kysymykset koskivat hyvinvointipäivän suunnitelmista, to-

teuttamista, itse päivän kulkua ja sen onnistumista ja kehitysideoita seuraavaa hyvinvoin-

tipäivää varten. Kysely lähetettiin kahdeksalle ja vastauksia saimme yhteensä seitsemän. 

Vastanneista viisi oli paikalla Vaalassa ja osallistui hyvinvointipäivään. 

 

Yhteydenpito oli kaikkien vastanneiden mukaan riittävää. Kaikkien vastanneiden mukaan 

päivän alustava suunnitelma, aikataulu ja pisteiden rajaus olivat hyvät. Vastanneista 6/7 

koki saaneensa osallistua päivän suunnitteluun riittävästi. Kaikki vastanneet olivat sitä 

mieltä, että päivän aikataulu, oppilaiden ohjaus, ruokailu, tauot pisteiden välillä, pisteiden 

kesto onnistuivat hyvin tai erittäin hyvin Keskiarvo päivälle annetuista arvosanoista: 8.55 

(Vastanneita 5/7).  
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Seuraavaan hyvinvointipäivään löytyi kehitettävää. Yksi vastaajista ehdotti puhelimien 

käyttöä nopeiden tai kiireisten asioiden hoitoon ja etenkin silloin kun esimerkiksi kysy-

mys tai tehtävänanto koskee vain yhtä tahoa. Toiveena oli myös, että jatkossa tehtäisiin 

vielä työlista, josta jokainen näkisi omat vastuualueensa ja tehtävänsä. Tehtävien ja vas-

tuun osoittaminen yksittäisissä tehtävissä olisi voinut olla tarkempaa ja suorempaa. Yh-

dessä vastauksista olikin ehdotus suunnittelupalaverista vielä ennen hyvinvointipäivää, 

jossa käytäisiin vielä kaikki vastuualueet läpi. Myös esimerkiksi kuljetuksiin Oulu-Vaala 

ja Vaala-Oulu olisi hyvä varmistaa siihen osallistuvilta.  

 

7.2 Tavoitteiden saavuttamisen arviointia 

 

Asetimme opinnäytetyöllemme tulos-, toiminnallisia-, kehitys- ja oppimistavoitteita, 

sekä kahdelle ensimmäiselle myös laatutavoitteet. Konkretisoimme tavoitteita ja jaoimme 

joitakin pitkän- ja lyhyen aikavälin tavoitteisiin. Asetimme myös mittarit, joiden kautta 

tavoitteita voidaan arvioida. 

 

Tulostavoitteiden arviointia 

 

Välittömänä tulostavoitteena oli hyvinvointipäivän järjestäminen ja mittarina saadaanko 

päivä järjestettyä. Päivä onnistuttiin itsessään järjestämään 18.5.2015. Pitkän aikavälin 

tulostavoitteena oli yläkoululaisten tietämyksen lisääminen terveydestä ja herättely oman 

terveydentilan ajatteluun. Tätä selvitimme palautekyselyissä kysymällä kuinka paljon he 

oppivat uutta päivän aikana ja kuinka hyödyllinen päivä oli. Kyselyistä kävi ilmi, että 

suurin osa oli oppinut uutta ja suurimman osan mielestä päivä oli vähintään jonkin verran 

hyödyllinen (taulukot 4 ja 6). Tulostavoitteen laadun kannalta tavoitteena oli toimiva, 

opettavainen, mieluisa ja kokonaisuutena onnistunut hyvinvointipäivä. Taulukossa 7 on 

esitetty, millä palautekyselyn kysymyksillä mitäkin laadun osa-aluetta on pyritty selvit-

tämään. Toimivuuden kannalta saimme useita kehitysehdotuksia, mutta alun vaikeuksien 

jälkeen päivä koettiin kuitenkin yleisesti toimivana. Opettavaisuus liittyy myös pitkän 

aikavälin tulostavoitteeseen, ja em. viitaten suurin osa koki oppineensa jotakin uutta ja 

suurimman osan mielestä päivä oli vähintään jonkin verran hyödyllinen. Mieluisuuden 
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kannalta suurin osa koki pisteiden olleen jonkin verran tai todella mielenkiintoisia (tau-

lukko 5). Kokonaisuuden onnistumisen kannalta kouluarvosanat olivat kahdeksan luok-

kaa ja palautteiden yleissävy puhui päivän onnistumisen puolesta. Kokonaisuutena ar-

vioimmekin tulostavoitteemme täyttyneen lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteiden, sekä 

myös laatutavoitteiden osalta.   

 

TAULUKKO 7. Laatutavoitteiden saavuttamisen arviointi. 

 

Laatutavoite Miten selvitetty? 

Toimivuus Yläkoulun oppilaiden palaute: Mitä muuttaisit päivässä? Jäitkö 

kaipaamaan jotakin? Mikä päivässä oli hyvää? Entä parasta? 

Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijoiden palaute: Päivän ai-

kataulutukseen ja järjestämiseen liittyvät kysymykset ja apukysy-

mykset 

Ohjaus- ja sidosryhmän palaute: Päivän onnistumisen arvio, mi-

ten päivässä onnistuivat seuraavat? –kysymys 

Opettavaisuus Yläkoulun oppilaiden palaute: Kuinka paljon opit uutta päivän 

aikana? Kuinka hyödyllinen päivä mielestäsi oli? 

Mieluisuus Yläkoulun oppilaiden palaute: Kuinka mielenkiintoisia toimin-

tapisteiden aiheet olivat? 

Kokonaisuutena 

onnistunut 

Yläkoulun oppilaiden palaute: Kouluarvosana päivästä, palaut-

teiden yleissävy 

Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijoiden palaute: 

kokonaisarvosana päivästä, palautteiden yleissävy 

Järjestäjien ja sidosryhmien palaute: Kokonaisarvosana päi-

västä, vapaa sana päivän onnistumisesta? –kysymys, palautteiden 

yleissävy 

 

 

Toiminnallisten tavoitteiden arviointia 

 

Projektille asetettu toiminnallinen tavoite liittyi päivän suunnitteluun ja sen onnistumi-

seen. Tavoitteena oli tehdä päivän suunnittelu ennen itse tapahtumaa siten, että ennakko-

suunnittelu olisi mahdollisimman hyvää ja päivään liittyen olisi tehty mahdollisimman 

toimivia ratkaisuja.  Laadun kannalta tavoitteena tähän liittyen oli puolestaan pyrkiminen 
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tehtyjen ratkaisujen ja työn virheettömyyteen. Toiminnalliseen tavoitteeseen pyrimme 

pohtimalla yhdessä päivän toimivuutta, tiedottamalla mahdollisimman avoimesti ja teke-

mään suunnittelun ajoissa. Osaltamme päivän suunnitelma, aikataulutus, pisteet ja mate-

riaalihankinnat, palautelomakkeet, infot (infodiat sekä koulun yleistilojen taulutelevisioi-

hin että päivän aloitukseen ja lisäksi materiaali/aikataulupaketit jokaiselle pisteitä pitä-

välle ryhmälle linja-autossa jaettavaksi) olivat valmiina 18.5.2015.   

 

Toiminnallisuuden laatutavoitteisiin pyrimme muun muassa sillä, että tarkistutimme 

suunnitelmamme muilla järjestäjille (esimerkiksi aikataulu lähetettiin ennakkoon kom-

mentoitavaksi järjestäjille), sekä kuulemalla järjestäjien mielipiteitä ja ajatuksia (suunnit-

telupalaveri Vaalassa, sekä yhteydenpito sähköpostitse). Kehitysehdotuksiin liittyen kä-

vimme myös kuulemassa vuoden 2014 hyvinvointipäivään osallistuneita suuhygienistejä 

päivän kehittämiseen liittyen. Vaikka ennakkosuunnittelua oli tehty pitkään, jonkin ver-

ran itse päivässä tapahtui ennakoimattomia yllätyksiä. Olimme esimerkiksi pyytäneet il-

moittamaan, jos joku tulisi bussiin matkan varrelta aamulla Vaalaan mennessä, mutta 

emme olleet kuitenkaan osanneet ottaa huomioon, että yksi opiskelija oli suoraan jo Vaa-

lassa, jolloin häntä odotellessa lähtö Oulusta hieman myöhästyi. Aamulla myös aikaa jäi 

liikaa, koska oppilaat siirtyivät saliin yllättävän nopeasti. Pisteitä ei myöskään oltu ko-

keiltu etukäteen, jolloin joihinkin jäi liikaa ylimääräistä aikaa ja osa oppilaista pääsi pois 

liian aikaisin. Tämä kuitenkin tasaantui hyvin ja pisteet kestivät ensimmäisen kierroksen 

jälkeen suunnitellut 35 minuuttia. Osittain nämä virheet olisi voitu estää vielä huolelli-

semmalla ennakkosuunnittelulla, kuten kartoittamalla meneekö joku omalla kyydillä 

Vaalaan tai käymällä pisteet kunnolla yhteisesti läpi koululla etukäteen.  

 

Projektin toiminnallisiin tavoitteisiin liittyen keräsimme palautetta myös suunnitteluryh-

mältä ja opiskelijoilta. Suunnitteluryhmältä palautetta toiminnallisuuteen liittyen haettiin 

erityisesti kyselylomakkeen “tiedotus” sekä “suunnittelu ja aikataulu” -otsikoiden alta 

(liite 4). Opiskelijoilta puolestaan otsikoiden “tiedotus” sekä “ennakkosuunnittelu” alta 

apukysymyksiä apuna käyttäen (liite 3). Palaute näissä oli hyvää, jonkin verran kehitet-

tävää muun muassa tiedotukseen liittyen saimme. Vaikka kehitettävää löytyi niin suun-

nittelun kuin laadunkin näkökulmasta, mielestämme toiminnalliset tavoitteet kuitenkin 

täyttyivät, koska tiiviin aikataulun vuoksi suunnitteluun ei olisi ollut enää enempää aikaa 

ja koimme tehneemme hyviä ratkaisuja päivän onnistumiseksi sidosryhmän avulla.  
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Kehitystavoitteiden arviointia 

 

Kehitystavoitteena lyhyellä aikavälillä oli hyvinvointipäivän kehittäminen palauteky-

selyn pohjalta ja tavoitteena oli saada esitettyä palautekyselyiden tulokset ja kehittämis-

ideat Vaalassa ennen seuraavaa hyvinvointipäivää. Pitkän aikavälin tavoitteena taas oli 

oppilaiden terveydentilan koheneminen ja terveystietämyksen lisääntyminen. Lyhyen ai-

kavälin tavoitteeseen koimme päässeemme, koska saimme käytyä läpi palautteet ja kehi-

tysehdotukset, koottua niistä PowerPoint-esityksen ja esitettyä sen Vaalassa vuoden 2016 

hyvinvointipäivän suunnittelupalaverissa 16.3.2016. Kehitysehdotukset otettiin hyvin 

vastaan ja ne huomioitiin päivää suunniteltaessa. Myös hyväksi koetut asiat (esimerkiksi 

aikataulu, tauotus ja pisteiden pituus) huomioitiin ja säilytettiin vuoden 2016 hyvinvoin-

tipäivässä. Pitkän aikavälin kehitystavoitteeseen pääsyä oli vaikea arvioida, koska tapah-

tuman luonne oli hyvinvointia tukeva ja terveyksiä ennaltaehkäisevä, jolloin konkreetti-

nen hyöty (esimerkiksi terveydentilan koheneminen) ei välttämättä heti näy tai ole arvi-

oitavissa. Terveystietämys toki oletettavasti lisääntyi oppilaiden palautekyselyn tulosten 

pohjalta, mutta olimme asettaneet pitkän aikavälin kehitystavoitteen liian laajaksi arvi-

oinnin näkökulmasta. Kokonaisuudessaan koimme siis kehitystavoitteen täyttyneeksi, 

mutta seuraavaa projektia varten täytynee huomioida paremmin tavoitteiden mitattavuus 

ja arvioitavuus.  

 

Oppimistavoitteiden arviointia 

 

Oppimistavoitteemme koimme myös täyttyneeksi. Tavoitteet liittyivät omaan ammatilli-

seen kasvuumme. Lyhyen aikavälin tavoitteena oli oppia toimimaan osana projektia, sekä 

oppia järjestämään tapahtumia. Pitkän aikavälin tavoitteet liittyivät terveydenhoitajan 

keskeisiin osaamisalueisiin, sekä lisäksi kehitystoiminnan oppimiseen. Projektin myötä 

opimme hyvin projektissa toimimisen mahdollisuuksia ja haasteita, sekä pitkäjänteistä 

toimintaa, viestintää, organisointia, vastuunottoa ja -kantoa sekä johtamista. Koimme 

myös ongelmanratkaisutaitojemme ja paineensietokykymme kehittyneen suunnittelun 

nopean aikataulun ansiosta. Opimme myös kompromissien tekemistä ja oman rajallisuu-

den hyväksymistä - olisimme esimerkiksi halunneet saada nuorilta lisää ehdotuksia toi-

mintapisteiden aiheisiin liittyen, mutta aikatauluresurssit eivät antaneet myötä. Projek-

tissa toimiminen kehitti myös palautteen ja kritiikin vastaanottamista omaan työhön ja 



  

40 

työnjälkeen liittyen. Itse projektiryhmässä oleminen myös kehitti keskinäistä vastuualu-

eiden, tiedotuksen ja luottamuksen jakamista.  Terveydenhoitajan osaamisalueisiin 

(koulu toimintaympäristönä, nuorten kanssa toimiminen, aktivoiminen terveydestä huo-

lehtimiseen, terveystapahtumien järjestäminen, moniammatillisuus, yhteistyö järjestöjen 

kanssa ja kehitystoiminta) liittyen koimme saaneemme myös erinomaista kokemusta ja 

harjoitusta (Työ- ja elinkeinoministeriö 2015, viitattu 29.5.2016).  
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8 POHDINTA 

 

 

Tarkoituksenamme oli järjestää nuorten hyvinvointia ja terveysongelmia ennaltaehkäi-

sevä tapahtuma. Toimintapisteiden aiheiden valinnoissa hyödynsimme SOHVI–hank-

keen loppuraporttia sekä vuoden 2013 kouluterveyskyselyn Pohjois-Pohjanmaan aineis-

toa. Aiheet valitsimme yhdessä projektin sidosryhmän kanssa kokouksessa Vaalan kou-

lulla, jossa kuulimme myös Vaalan koulun toiveita pisteiden aiheiksi. Vaalan koulun op-

pilaista yli puolet kokivat aiheet jonkin verran mielenkiintoisina. Kokouksessa, jossa pää-

tettiin päivän aiheet, oli mukana myös nuorisoneuvosto edustamassa koulun oppi-

laita.  Silti olisimme voineet tehdä kyselyn koulun oppilaille mistä aiheista he haluaisivat 

lisää tietoa ja mitä he toivoisivat päivältä, jotta oppilaat olisivat saaneet mahdollisimman 

paljon irti päivästä. 71 % koulun oppilaista oppi jonkin verran uutta päivän aikana, mistä 

voi päätellä, että aiheet olivat jo osittain tuttuja oppilaille. Palautteet oppilailta, opiskeli-

joilta ja sidosryhmältä olivat kaikki pääosin hyviä. Eli päivä oli onnistunut hyvin ja oppi-

laiden palautteiden perusteella päivä oli vähintäänkin jonkin verran hyödyllinen. Tulos-

tavoite toteutui ja päivä järjestettiin 18.5.2015. Pitkän aikavälin tulostavoitteenamme oli 

yläkoululaisten tietämyksen lisääminen terveydestä sekä herättely oman terveydentilan 

ajatteluun. Palautteiden perusteella pääsimme tähän tavoitteeseen. Palautteista ilmeni, 

että kehitystä oli tapahtunut edellisvuoden hyvinvointipäivään. Kokonaisuudessaan pro-

jekti oli onnistunut, vaikka alussa oli hieman ongelmia kyydityksen sekä aikataulujen 

kanssa.  

 

Tulostavoitteen laadun kannalta tavoitteenamme oli toimiva, opettavainen, mieluisa ja 

kokonaisuutena onnistunut hyvinvointipäivä. Päivä oli onnistunut, aikataulu ja järjestelyt 

toimivat pääosin hyvin, alun pienen kankeuden jälkeen sekä palautteiden perusteella suu-

rimmalle osalle päivä oli mieluisa. Joten pääsimme tulostavoitteeseemme laadun kan-

nalta. Oppilaat korostivat toiminnallisuuden mukavuutta päivässä ja toivoivat sitä lisää 

jatkossakin. Toimintapisteet, jotka olivat toiminnallisia, olivat kaikista mieluisimpia op-

pilaille.  
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Ammatillisesti kehityimme toimimaan osana projektia sekä opimme järjestämään tapah-

tumaa. Opimme toimimaan nuorten kanssa sekä tutustuimme mahdolliseen terveydenhoi-

tajan työpaikkaan; kouluympäristöön. Pääsimme toimimaan myös moniammatillisesti 

kouluympäristössä sekä muiden alojen opiskelijoiden kanssa, mikä edistää ammatillisuut-

tamme. Opimme myös kehittämään toimintaa kerättyjen palautteiden pohjalta. Oppimis-

tavoitteissamme olemme pohtineet enemmän ammatillisen osaamisemme kehitystä pro-

jektin aikana. 

 

Projektiryhmä toimi hyvin. Olimme jakaneet aiheet tasaisesti sekä nimesimme myös pro-

jektipäällikön. Kaikki ottivat vastuuta projektista tasapuolisesti. Projektin sidosryhmän 

kanssa pidimme yhteyttä sähköpostin kautta. Välillä oli ongelmia saada vastauksia säh-

köpostin kautta, mikä nousi esille myös saaduissa palautteissa. Koululta tulikin toivetta, 

että kiireisissä asioissa asiat voisi jatkossa sopia myös puhelimitse sähköpostin lähettä-

misen sijaan. Kaipasimme koulun puolelta vastuuhenkilöitä hoitamaan tiettyjä asioita, 

jotta olisi helppo ohjata kysymykset suoraan heille. 

 

Opinnäytetyön aiheen saimme hieman viimetinkaan, ja projektin suunnitteluvaihe jäi hie-

man lyhyeksi. Kuitenkin onnistuimme ripeällä aikataululla suunnittelemaan päivän ja 

suoriuduimmekin siitä onnistuneesti. Opiskelijoiden palautteissa nousi selvästi esille, että 

tapahtuma oli paremmin onnistunut kuin edellisenä vuonna. Kaikilta osapuolilta saimme 

hyvää palautetta, mutta toki myös hyviä kehitysideoita, joita kävimme esittämässä Vaa-

lassa uuden hyvinvointipäivän suunnittelukokouksessa. Näin pääsimme myös lyhyen ai-

kavälin tavoitteeseemme. Suunnittelukokouksessa keräämämme kehitysideat otettiin hy-

vin huomioon ja esimerkiksi suunnittelemamme päivän aikataulu koettiin hyvänä ja se 

pidettiin samana seuraavassa hyvinvointipäivässä. Opiskelijoita oli myös mukana enem-

män eri aloilta seuraavan vuoden tapahtumassa ja sen myötä aiheet olivat monipuolisem-

pia. Opinnäytetyön tekijöistä kaksi osallistui kevään 2016 Vaalan hyvinvointipäivän te-

koon pisteidenpitäjinä, joten he pääsivät myös konkreettisesti näkemään miten opinnäy-

tetyöstämme saatuja kehitysideoita hyödynnettiin. 

 

Opinnäytetyömme hyöty oli yhteistyössä järjestetty tapahtuma. Tapahtumaa ei olisi ehkä 

järjestetty koululla yksin, ilman muita tahoja. Yhdessä saimme mukaan terveydenalan 

asiantuntijuutta, jota jaoimme koululaisille ja samalla henkilökunnalle. Koulun opettajilla 

ei ollut aikaa ja  resursseja järjestää ja organisoida tapahtumaa, joten oli etu koululle, että 
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he ulkoistivat organisoinnin ja päävastuun muualle. Opettajat pystyivät osallistumaan 

työpäivän aikana myös tapahtumaan kiertämällä pisteitä oppilaiden mukana.  

 

Opinnäytetyötämme pystyy hyödyntämään seuraavina vuosina järjestettäviin tapahtu-

miin sekä huomioimaan kehitettävät asiat. Ideana nousi esille Heinosen ja Poussun (2014) 

opinnäytetyöstä, että tapahtumasta voisi tehdä isomman ja ottaa enemmän yhteistyö-

kumppaneita ulkopuolelta. Koulun henkilökunnalta tuli idea, että heille voisi järjestää 

myös oman toimintapäivän.  

 

Meillä opinnäytetyöntekijöillä jäi hyvä mieli tapahtumasta. Kaikki sujui pääpiirteittäin 

hyvin ja suunnitelmat pitivät pääosin paikkaansa. Kehitystä tapahtui viimevuoteen ver-

rattuna, aikataulutus oli hyvä; pisteiden pituus ja niiden välit olivat hyvät. Palautteissa 

kävi ilmi, että tapahtumasta on tulossa jokavuotinen perinne, joten on hyvä, että pää-

semme kehittämään ja luomaan jatkumoa hyvinvointipäivälle. Kuten opiskelijat antoivat 

palautetta, mekin huomasimme, että jatkossa voisi ottaa mukaan monipuolisemmin eri 

alojen opiskelijoita, jotta päivä olisi rikkaampi ja monipuolisempi. Meillä oli tapahtu-

massa suunniteltu mukaan matkapuhelimien käyttö, jota kysyttiin myös palautteissa, 

mutta niiden käyttö jäikin vähäiseksi. Jatkossa olisi hyvä ottaa matkapuhelimet selkeäm-

min mukaan tapahtumaan tai jättää pois. Tällaiset epäonnistumiset harmittivat, mutta ne 

olivat myös hyviä oppimiskokemuksia ja edistivät ammatillista kehittymistä. 

 

Työnjakolista olisi myös hyvä laittaa kaikkien näkyville, jotta kaikki mukana olevat tie-

täisivät kaikkien tehtävät. Myös vastuualueet tulisi jakaa selkeästi. Joidenkin asioiden 

hoitamista hankaloitti, että ei ollut tarkoin määriteltyä henkilöä, joka hoitaisi niitä. Se oli 

myös ehkä syynä siihen, että koimme vuorovaikutuksen hankalaksi Vaalan koulun 

kanssa. Laitoimme yhteisiä sähköposteja Vaalan puolelle, koska ei ollut nimettyjä vas-

tuuhenkilöitä ja ehkä kukaan ei siksi ottanutkaan vastuuta asioiden hoitamiseen joissakin 

asioissa. Loppujen lopuksi asiat tuli kuitenkin hoidettua. Kävi myös ilmi, että Vaalan 

koulun terveystiedon ja biologian opettajien tuntien aiheiden ja tapahtuman pisteiden ai-

heiden kanssa oli päällekkäisyyksiä. jatkossa olisi hyvä selvittää myös opettajilta, mitä he 

ovat jo käyneet läpi oppilaiden kanssa opetuksessa. Toimintapisteiden aikataulussa oli 

ongelmia aluksi, kun oppilaat pääsivät tauolle liian aikaisin. Asia saatiin kuitenkin kor-

jattua tiedottamalla pisteiden pitäjiä pitämään oppilaat aikataulun mukaan luokissa. Jat-

kossa tulisi heti tiedottaa aikataulun toiminnasta pisteiden pitäjille.  
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Materiaalihankinnoista osa tuli aivan liian myöhään, mikä toi jännitystä vielä viimepäi-

viin ennen tapahtumaa. Meidän olisi pitänyt asettaa viimeinen ilmoituspäivä materiaali-

hankinnoille, jotta ei olisi tullut kiirettä. Lisäksi olisi pitänyt tehdä lista niistä opiskeli-

joista jotka tulevat linja-auton kyydissä, koska lähtömme myöhästyi aamulla, koska 

emme tienneet että yksi opiskelija menee suoraan Vaalaan. Jouduimme lähtemään ilman 

tietoa, että opiskelija oli jo Vaalassa ja tämän yhden opiskelijan vastuulla oli yksi toimin-

tapiste kokonaan. Jouduimme jo miettimään varasuunnitelmaa pisteelle, kun saimme tie-

don, että opiskelija oli tulossa. Eli jatkossa toimintapisteiden järjestäminen ryhmittäin, ei 

yhden henkilön varaan.  

 

Koimme myös, että Optiman käyttö oli turhaa. Sähköposti oli toimiva viestinnän väline 

yksinään. Osassa opiskelijoiden palautteissa nousi myös esille, että Optimaa ei käytetty 

lainkaan. Päivän lukujärjestyksen teossa olisimme halunneet tietää toimintapisteiden 

luokkatilat jo etukäteen, jotta olisimme voineet tehdä luokkien kierron jo valmiiksi ennen 

Vaalaan menoa. Loppujen lopuksi päivä sujui jouhevasti ja saimme opettajilta päivän ai-

kana suullista palautetta: “Vaikka näyttää, että oppilaita ei kiinnosta, huomaa silti, että 

korvien välissä tapahtuu jotakin.”. 
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OPISKELIJOILLE JAETTU PÄIVÄN AIKATAULU LIITE 1 

 

Päivän aikataulu  
 

Kello 7.00  

Bussi lähtee Vaalaan Kiviharjuntieltä SOTE:n pihalta 

 

Kello 8.15  

Saapuminen Vaalaan. Pisteiden järjestäminen luokkiin ja ständin  

 

Kello 8.45 

Päivä alkaa yhteisesti liikuntasalissa. Alkuun päivän esittely ja alkusanat. Fysioterapeut-

tiopiskelijoiden pitämä alkujumppa. Ohjeistus ensimmäiselle pisteelle.   

 

Kello 9.20  

Siirtyminen pisteille. 

 

Toimintapisteiden järjestykset: 

1. Tunteiden tunnistaminen 

2. Luonto ja hyvinvointi  

3. Sähkötupakka ja imppaus 

4. Suuhygienia 

5. Energiajuomat 

6. Ravitsemussuositukset (- > siirtyminen pisteelle 1. jne.) 

 

Kello 11.35- 12.05 

Ruokatauko niin oppilailla että pisteitä pitävillä opiskelijoilla 

 

Kello 12.05 

Siirtyminen seuraaville pisteille ja pisteiden kiertäminen jatkuu em. järjestyksessä 

 

Kello 13.45 

Viimeinen piste alkaa, minkä lopussa keräätte paperiset palautteet oppilailta.  

 

Kello 14.30 

Loppurentoutus ja loppusanat liikuntasalissa, mahdollisten voittajien palkitseminen. Pis-

teiden kerääminen pois fysioterapeuttiopiskelijoiden pitämän loppurentoutuksen aikana. 

 

Kello 14.45 

Päivä päättyy. 

 

Kello 15.00 

Bussi lähtee takaisin kohti Oulua. 
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OPPILAIDEN PALAUTELOMAKE LIITE 2 
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OPISKELIJOIDEN PALAUTELOMAKE LIITE 3 

 

PALAUTE 

 

Tiedotus 

Miten tiedotus päivän järjestämisestä onnistui? (Sähköposti, Optima, opinnäytetyöntekijöiden ta-

paaminen jne.) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Ennakkosuunnittelu 

Miten toimintapisteiden ennakkosuunnittelu sujui? (Oliko aikaa tarpeeksi? Onnistuivatko materiaa-

lihankinnat? Olivatko ohjeet päivästä selkeät?) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Aikataulutus 

Oliko päivän aikataulu toimiva? (Pisteiden pituus, taukojen pituus, ruokatauko, pisteiden valmistelu 

ja purku jne.) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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          LIITE 3 

Päivän järjestäminen 

Miten päivän järjestelyt yleisesti toimivat? (Ruokailu, tilat, oppilaiden ohjaus, materiaalit, matkat) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Yleisfiilis päivästä 

Anna kokonaisarvosana päivästä (4-10): __________ 

Mikä päivässä oli hyvää? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Kehitysideoita seuraavan vuoden hyvinvointipäivään: 

Mitä olisi voitu tehdä toisin? Mitä jäit kaipaamaan? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Vapaa sana: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Kiitos yhteistyöstä  
ja aurinkoista kesää!!!  
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OHJAUS- JA SIDOSRYHMIEN PALAUTELOMAKE LIITE 4 
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          LIITE 4 
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          LIITE 4 

 


