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1 JOHDANTO 

 
 
 
Yle uutiset julkaisivat huhtikuussa 2018 haastattelun 30-vuotiaasta Pauli Karvi-

sesta, joka kasvoi lastenkodissa. Haastattelussa Pauli kertoo, kuinka hän las-

tenkodissa asuneena oli kokenut, että hänellä on vain pieni mahdollisuus saa-

vuttaa hyvä elämä. Nyt puhtaalla rikosrekisterillä elävä sekä perheen, kodin ja 

työpaikan omaava Karvinen kertoo, että: ”Tärkein oppi on se, että kun ihmises-

sä on potentiaalia, täytyisi löytää keinot sen saamiseksi käyttöön.” Nuoria tulisi 

kuunnella Paulin mukaan tarkoin korvin, sillä hänellä itselläkin olisi ollut paljon 

kerrottavaa, sellaisiakin asioita mitä hän ei itse osannut sillä hetkellä tiedostaa. 

Nuoria pitäisi Karvisen mielestä auttaa löytämään tie syvälle omiin ajatuksiin ja 

toiveisiin. (Talasterä 2018.) 

 

Kesällä 2018 uutisoitiin Thaimaassa luolaan tulvaveden takia jumiin jääneistä 

jalkapallojoukkueen pojista. Poikia oli yhteensä 12 ja he olivat iältään 11-16 

vuotiaita (Häkkilä 2018). Kaikki pojat pelastuivat ammattisukeltajien voimin, 

mutta haastatteluissa selvisi, että yli kahden viikon luolassa olon aikana pojat 

olivat pysyneet rauhallisina meditoinnin avulla. Jalkapallo joukkueen ohjaaja oli 

harjoittanut meditaatiota yli 10 vuotta tullakseen munkiksi. Ohjaaja oli ottanut 

harjoitukset käyttöön, jotta saisi pojat pidettyä rauhallisina sen sijaan, että he 

panikoisivat ja menettäisivät toivonsa. Stressin hetkellä meditoinnin on todettu 

auttava terveyteen positiivisesti ja se tutkitusti auttaa hallitsemaan muun muas-

sa masennuksen, paniikin ja fyysisen kivun tunteita. (Brodwin 2018.) Jalkapallo-

joukkueen ohjaaja on omalla osaamisellaan ja esimerkillään pystynyt luultavasti 

helpottamaan poikien traumakokemusta. Kaikilla ei kuitenkaan ole samanlaiset 

mahdollisuudet saada oikeanlaista apua oikealla hetkellä, jonka takia traumaat-

tiset kokemukset saattavat jäädä pitkiksi ajoiksi sekä mieleen, että kehoon.  

 

Ihmiset ovat lajina erittäin selviytymiskykyisiä sekä kestäviä ja olemme jo pit-

kään toipuneet erilaisista sodista, luonnon aiheuttamista katastrofeista, väkival-

lasta ja pettymyksistä. Kukaan vaan voi siis joutua kokemaan jotain traumaattis-

ta. Traumat jättävät jälkensä, ne muuttavat mieltä ja tunteita sekä kykyä iloita ja 

solmia läheisiä suhteita toisiin ihmisiin. Vaikutus ulottuu jopa elintoimintoihin ja 

immuunijärjestelmään asti. Kukaan meistä ei haluaisi jättää traumaattista ko-
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kemusta muistoihin, mutta syvällä aivoissa oleva osa voi aktivoida muistot vielä 

pitkän ajan jälkeenkin vähäisestäkin vaaran merkistä. Seurauksena tälle ovat 

epämiellyttävät tunteet, voimakkaat ruumiilliset tuntemukset sekä impulsiivinen 

ja aggressiivinen käyttäytyminen. (Van Der Kolk 2014, 9-10.) 

 

Yrittäessä työstää trauman oireita kuvailemalla niitä sanallisesti tai ilmaisemalla 

niihin liittyviä tunteita saattavat oireiden lieventämisen sijaan keho laukaista 

muistoja, jotka ilmenevät erilaisina fyysisinä aistimuksina, vireystilan säätely-

häiriöinä, turtuneisuutena ja tahattomana liikkeenä (Ogden, Minton & Pain 

2009, 3). Muistellessa jotakin tavallista tapahtumaa, emme koe siihen liittyviä 

ruumiillisia tuntemuksia, näkymiä, tunteita tai ääniä toisin, kuin traumaattista 

tapahtumaa muistellessa. Traumaattinen kokemus hiljentää aivoissa olevan 

osan, joka normaalisti kertoisi asian olevan menneisyyttä ja tilanteen olevan nyt 

turvallinen. (Van Der Kolk, 2014, 268) 

 

Traumaattisia kokemuksia käsitellään lastenkodin arjessa lähes päivittäin. Osa 

on kokenut traumaattisia asioita jo vauvasta asti, jolloin ihminen on kehitykselli-

sistä syistä erityisen herkkä traumaattisille kokemuksille (Viheriälä & Rutanen 

2010). Mitä pienempi lapsi sitä voimakkaammin traumaattinen kokemus tähän 

vaikuttaa. Stressihormonit vaikuttavat vielä kehittyviin aivoihin voimakkaasti ja 

pitkittynyt stressi aiheuttaa pysyviä muutoksia lapsen aivojen rakenteissa. Myö-

hemmin paljon sairastavalla voi taustalta löytyä varhaislapsuudessa koettu 

traumaattinen kokemus ja kipu, joka on jäänyt kehon muistiin. (Viheriälä ym., 

2010.) 

  

Onneksi osaamme nykyään kehittää erilaisia menetelmiä sekä kokemuksia, 

jotka auttavat traumaa kokeneita ihmisiä tuntemaan olonsa hyväksi nykyhet-

kessä ja jatkamaan elämäänsä. Parantumiseen on kolme perusväylää. Ensim-

mäinen on ylhäältä alaspäin suuntautuva. Tähän kuuluvat puhuminen, yhteyden 

saaminen toisiin ihmisiin ja sen tiedostaminen ja ymmärtäminen, mitä omassa 

sisäisessä maailmassa tapahtuu silloin, kun traumaa koskevia muistoja käsitel-

lään. Toisena väylänä on sellaisten lääkkeiden käyttäminen, jotka sammuttavat 

ylimääräiset hälytysreaktiot. Kolmas ja viimeinen on alhaalta ylöspäin suuntau-

tuva, jossa parantuminen perustuu kehollisiin kokemuksiin, jotka ovat vastakoh-

ta trauman aiheuttamille tunteille. (Van Der Kolk 2014, 11.) 
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Tarkoituksena toiminnallisessa opinnäytetyössäni on syventyä kolmanteen pe-

rusväylään eli erilaisten kehollisten harjoitteiden kautta traumaattisen asioiden 

käsittelyyn. Tutkimuskysymykseni on: Miten mielen ja kehon tasapainoa voi har-

joitella yksilöohjauksessa? Lähden toiminnallisten harjoitteiden avulla tutkimaan 

millä tavoin kahden pienkodissa asuvan nuoren traumoja voi käsitellä erilaisten 

osallistavien harjoitteiden kautta. Tarkoituksena on ensin kartoittaa tilanne tee-

mahaastatteluiden avulla, joissa käydään läpi nuoren tulevaisuuden haaveita, 

vahvuuksia sekä käsitellään nuoren omia ajatuksia tämän mielestä ja kehosta. 

Haastatteluiden kartoituksen jälkeen lähdemme kokeilemaan jokaiselle nuorelle 

mahdollisimman luontaista tapaa tietoiseen rentoutumiseen sekä itsesäätelyyn.  

 

Opinnäytetyöni tarjoaa mahdollisuuden nähdä miten yhteisöpedagogin näkö-

kulmasta voi ohjata sekä tukea traumaa kohdanneita nuoria. Toivon, että työni 

antaa uusia näkökulmia nuorten kanssa työskenteleville sekä innoittaa heitä 

kokeilemaan työssään erilaisia menetelmiä. Työni etenee johdonmukaisesti tut-

kimuksen taustan ja prosessin kuvauksesta opinnäytetyöni tuloksiin ja pohdin-

taan.  

 

Oma kiinnostukseni nuorisotyötä kohtaan alkoi jo vuonna 2007, kun lähdin 

opiskelemaan nuoriso – ja vapaa-ajan ohjaajaksi. Valmistuttuani tunsin kuiten-

kin olevani vielä liian nuori työskennelläkseni lähes saman ikäisten kanssa, jon-

ka takia päädyin opiskelemaan yhteisöpedagogiksi vasta vuonna 2015. Monen 

mutkan kautta päädyin pienkoti Aaltoon kesätöihin vuonna 2017, vaikka olin jo 

koko opiskeluni ajan vannottanut, ettei minusta tule lastenkodin ohjaajaa. Työ 

vei kuitenkin mukanaan sen haastavuuden, oman ammatillisen kehityksen sekä 

tietysti tärkeimpien eli nuorten takia. Aalto antoi hyvän tuen sekä puitteet lähteä 

tekemään nuorten kanssa myös minulle tärkeitä asioita ja olin todella onnelli-

nen, kun sain jatkaa töitä pienkodissa vielä kesän jälkeenkin. Kevään ja opinto-

jen edetessä sovimme, että tekisin myös opinnäytetyöni Aaltoon. Pienkodin tar-

peen kartoituksen jälkeen päädyimme tähän aiheeseen, vaikka se tuntui aluksi 

minulle todella vaikealta. Nyt kuitenkin olen tyytyväinen kaikkeen mitä olen saa-

nut oppia ja kokea opinnäytetyöni kautta ja toivon, että opinnäytetyöni innostaa 

ja herättää ajatuksia sekä tulevissa, että jo valmistuneissa yhteisöpedagogeis-

sa.  
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2 TILAAJAN ESITTELY 

 

 

Tässä luvussa esittelen suomalaisen lastensuojelutyön historiaa ja opinnäyte-

työni kannalta tärkeitä sekä ajankohtaisia tilastoja lähivuosilta. Lopuksi kerron 

Pienkoti Aallosta ja avaan paikan perusideologiaa sekä ydinosaamisalueita.  

 

2.1 Suomalainen lastensuojelutyö  
 
 
Suomalaisen lastensuojelutyön juuret sijoittuvat jo 1600-luvulle asti. Ennen tätä 

lasten toimeentulosta sekä kasvatuksesta piti huolta maatilan muodostama pat-

riarkaalinen yhteisö. Isä oli perheen pää, joka tarkoitti sitä, että hänen auktori-

teettinsa oli ehdoton sekä lapsiin, vaimoon että palkollisiin. Kirkko ja valtio piti-

vät huolen siitä, että patriarkaalista elämänjärjestystä pidettiin yllä ja vahvistet-

tiin. Maaseutuyhteisön turva toimi pääosin hyvin, mutta jo 1600-luvulta alkaen 

huomattiin, ettei tällainen elämänjärjestys sovi kaikille. 1700-luvulla alkaneet 

nopeat väestönkasvut vaikuttivat 1800-luvulla näkyviin varallisuuseroihin, köy-

hyyteen ja tätä kautta perheyhteisön kautta tapahtuva huolenpito ja sosiaalis-

taminen toimi yhä heikommin. (Pulma & Turpeinen 1987, 12-13.) 

 

Patriarkaalisen huolenpidon ja kasvatuksen epäkohdat näkyivät parhaiten pää-

kaupungeissa, joihin tulivat sotilaiden, palvelusväen, manufaktuurityöläisten ja 

muiden kaupunkiköyhälistön taajaan asuttamat slummialueet. Näin tapahtui 

myös Tukholmassa, joka pitkälti määräsi tämän ajan lastenhuoltopolitiikan linjat 

sekä Ruotsissa, että Suomessa. Vuonna 1619 annetussa asetusluonnoksessa 

kaupunkien on määrätty perustettavaksi jokaiseen kaupunkiin lastenkoti. Sillois-

ten laitosten tehtävänä oli estää lasten kerjääminen sekä totuttaa lapset työn 

tekemiseen. (Pulma ym. 1987, 12-13.) 

 

Lastenhoito ja sen parantaminen oli säännöllisesti esillä valtionpäivillä 1750- ja -

60 -luvulla, koska lapsikuolleisuus oli yleistynyt niin paljon. Lapsikuolleisuudelle 

nähtiin kaksi ratkaisua: lääkintähuollon tehostaminen sekä lastenkotiverkoston 

luominen. Tällöin lastenkodin tehtävänä oli pelastaa lasten henkiä ja siirtää lap-
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set laitoksista talonpojille ja käsityöläisille heti, kun he olivat tarpeeksi työkykyi-

siä eli noin 6-8 vuotiaina. (Pulma ym. 1987, 15.) 

 

Vuonna 1870 lastensuojelun ongelmaan luotiin oma järjestö nimeltä Lasten 

kasvatusyhdistys. Yhdistys toimi valtiollis-kansallisen järjestöverkoston avuin ja 

se innoitti ajatusta naisten ja lasten yhteiskunnallisen aseman korjaamisesta. 

Käytännössä korjattiin yhteiskunnassa näkyvimpiä ongelmia, kuten prostituutio-

ta sekä lasten turvattomuutta. Naisille perustettiin turvakoteja ja lapsille lasten-

koteja. (Toikko 2005, 68-73.) 

 

Hyväntekeväisyystahoilla lastenhuollollinen työ konkretisoitui, kun alettiin perus-

taa erilaisia työtupia, lastenkoteja sekä 1890-luvulta lähtien lastentarhoja.  

1900-luvulla alkunsa saivat lisäksi kesäsiirtolatoiminta ja suojelukasvatuslaitok-

set, joissa opetettiin työntekoa ja taisteltiin lasten ja nuorten kerjäämistä vas-

taan. Lastenkoteihin alettiin ottaa ilman huoltajaa eläviä lapsia vakinaisesti kas-

vatettaviksi. (Jaakkola 1994, 148.)  

 

Lastenhuollon kehittymisen aikakausi tapahtui 1900-luvun alkuvuosikymmenillä, 

kun sosiaalityö kehittyi kohti ammatillisuutta. Merkittäviä tapahtumia yhteiskun-

nallisesti oli eduskuntauudistus vuonna 1907, itsenäistyminen 1917, kansalais-

sota vuonna 1918 sekä ensimmäinen maailmansota vuonna 1914-1918. 1920-

luvun lopulla lastenhuollossa korostuivat sivistyksellinen, sosiaalinen, moraali-

nen, terveydellinen ja ympäristöllinen näkökulma. Lastensuojelutyölle muodos-

tui uusia huollonkeinoja kuten lastenkodit, joissa kasvatuksessa kiinnitettiin 

huomiota kuriin ja käytöstapojen merkitykseen. (Satka 2007, 16.) 

 

Vuonna 1939 – 1944 käyty talvi- ja jatkosota toivat Suomen sosiaalityölle näky-

viä muutoksia. Uusia organisaatioita ja järjestöjä luotiin paljon ja ajanjaksolle 

ominaista olivat aatteet, joilla ihmiset kannustivat toisiaan talkoovoimin autta-

maan naapureita sekä lisäämään Suomen väkilukua. Sota-aika tasa-arvoisti 

ihmisten välisiä suhteita sosiaalityössä. (Satka 1994, 295.) Sotalapsien maasta 

pois lähettäminen oli merkittävä sosiaalihuollon käytäntö sota-aikana. Lapsien 

lähetettiin lähinnä Ruotsiin, joka näin tarjosi Suomelle humanitaarista apua. 

Kaiken kaikkiaan 1941-1944 vuosien aikana Ruotsiin siirtyi Suomesta noin 

70 000 lasta. (Pulma & Turpeinen 1987, 206-207.) Sodan tärkein seuraus oli 
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sosiaalityön kehitystä ajatellen ideologinen murros yhtenäiseksi kansakunnaksi, 

jossa jokaisella on oikeus saada parasta mahdollista apua siten, että yhteiskun-

nalla oli velvollisuus myös tarjota sitä (Satka 1994, 300). 

 

Lastensuojelu oli kehittynyt ajansaatossa tiiviissä yhteydessä kriminaalipolitiikan 

kanssa, yhtenä keinona rikollisuuden ehkäisyyn. Ennen 1950-lukua niin lasten-

suojelu ideologisesti kuin organisatorisesti erot pahantapaisuuden ja turvatto-

muuden välillä oli selvät, mutta olosuhteiden muututtua raja oli hämärtynyt. 

Vanhempien kuolema, turvattomuuden biologiset syyt tai suoranainen heitteille-

jättö vähenivät. Lasten ja nuorten poikkeavaa käytöstä alettiin tutkia ja tarkastel-

la psykologisemmin, toisaalta yhteydessä perheiden sosiaalisiin ongelmiin. 

(Pulma ym. 1987, 224.) Sodan jälkeen korostettiin avohuollon ensisijaisuutta 

huoltamisen muotona mikä ei käytännössä kuitenkaan toteutunut. Laitospaikko-

jen määrä kasvoi 1960-luvulle saakka. (Satka 1994, 311.) Vuonna 1984 tulivat 

voimaan uudistunut sosiaalihuoltolaki ja lastensuojelulaki. Lastensuojelulakiin 

lisättiin lapsen itsemääräämisoikeus lasta itseään koskevissa asioissa sekä laki 

korosti lapsen edun huomioon ottamista erilaisissa ratkaisuissa. (Urponen 1994, 

255.) 

 

1960-1990- luvuilla niin sanotun hyvinvointivaltion aikakaudella lastensuojelun 

palvelurakenne muuttui laitosvaltaisesta yhä enemmän ennaltaehkäiseväksi 

toiminnaksi, joka painotti avohuollon ja perhehoidon suuntaa. 1990-luvulla 

Suomeen iskenyt lama kuitenkin katkaisi kehityksen ja säästötoimet kohdistui-

vat voimakkaimmin juuri ennaltaehkäisevään työhön, avohuoltoon sekä perhe-

hoitoon. (Mikkola & Helminen 1994, 16.) Lamavuodet lisäsivät lapsiperheiden 

taloudellisia sekä psykologisia ongelmia, joiden vaikutukset näkyivät tietyllä vii-

veellä. Lastensuojelu sai tämän takia paljon uusi haasteita niin yhteiskunnan 

komplisoitumisesta aiheituvan syrjäytymisen, kuin nuorten päihteidenkäytön ja 

mielenterveysongelmien lisääntymisen seurauksena. Lasten ja nuorten syrjäy-

tyminen koulusta ja koulutuksesta oli myös 1990-luvulla esille noussut ongelma. 

Tähän ongelmaan vastattiin kehittämällä kouluille erityisopetusta, oppilashuol-

toa ja lisäämällä koulujen ja kodin yhteistyötä. Ilmiöt eivät olleet uusia lasten-

suojelulle, mutta niiden määrällinen lisääntyminen ja monimutkaistuminen oli 

suurin haaste. Lasten, nuorten ja sitä kautta myös heidän perheiden pahoin-

vointi oli osa yhteiskunnallista kehitystä. (Hämäläinen 2007, 391-395.) Lama 
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osoitti, että vaikeissa olosuhteissa taloudellisen laskusuhdanteen aikana sosi-

aalityö ja sosiaalityöntekijät joutuvat joustamaan. Vaikka lama taloudellisesti 

päättyi vuonan 1995 toi se sosiaalityöhön epävarmuuksia koko 1990-luvun ajan. 

Laman mukana tulleet rakennemuutokset toivat mukanaan sosiaalityöhön suu-

ret asiakasmäärät, moniongelmaiset asiakkaat sekä sosiaalityöntekijöiden tyy-

tymättömyyden omiin työolosuhteisiinsa. (Piironen 2005, 118-134.) 

 

Nykypäivänä lastensuojelun palvelujärjestelmä on laaja kokonaisuus. Sen teh-

tävänä on edistää ja tukea lasten kehitystä ja kasvua. Toimintaa määrittää las-

tensuojelulaki, jonka tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvu-

ympäristöön, monipuoliseen ja tasapainoiseen kehitykseen sekä erityiseen suo-

jeluun. Laissa lastensuojelu on määritelty laajasti: lasten ja nuorten hyvinvointia 

edistävillä toimilla ehkäistään varsinaisen lastensuojelun tarve ja ehkäisevällä 

lastensuojelulla tarjotaan tukea ja apua riittävän aikaisin, jolloin ehkäistään on-

gelmien syntymistä tai pahenemista. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2016). 

 

Vaikka ehkäisevään työhön panostetaan, on silti tilastojen mukaan kiireelliset 

sijoitukset nousseet. Terveyden ja hyvinvointilaitoksen tilastoraportti kertoo, että 

vuonna 2017 kiireellisiä sijoituksia tehtiin 4081:stä lapsesta, joka on 15 prosent-

tia enemmän kuin vuonna 2016. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018.) 

Useimmiten sijoitukseen päädytään, koska nuoren oma käytös on sellaista, jo-

hon on pakko puuttua. Syitä voivat olla esimerkiksi päihteiden käyttö, itsetuhoi-

nen käytös tai koulusta lintsaaminen. Nuori voi kadota päiväkausiksi kertomatta 

siitä kellekään. (Kalliosaari 2018.) 

 

Huostaanottojen määrä ei ole noussut huomattavasti viimeisen vuoden aikana 

ja se onkin lastensuojelutyön viimesijaisin keino turvata lapsen kasvu ja kehitys. 

Huostaanottoon turvaudutaan vain silloin, jos kodin olosuhteet tai lapsen oman 

käyttäytyminen uhkaa tämän omaa terveyttä tai kehitystä. (Lastensuojelulaki 

2018, 40§.)  Huostassa olleita lapsia oli vuonna 2017 yhteensä 10 526 ja kodin 

ulkopuolelle vuoden aikana sijoitettuja lapsia ja nuoria oli 17 956, joka on 3 pro-

senttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Tämä johtui pääasiassa kiireellisten 

sijoitusten määrän lisääntymisestä. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2018.) 
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2.2. Pienkoti Aalto  

 
Pienkoti Aalto sijaitsee Niemisjärvellä ja on yksityinen seitsemän paikkainen 

lastensuojeluyksikkö, joka tarjoaa kodinomaisen ja turvallisen kasvuympäristön 

lastensuojelua ja kuntoutusta tarvitseville 7-17 vuotiaille lapsille ja nuorille. Talo 

on monipuolinen sekä viihtyisä, iso omakotitalo luonnon keskellä. Nuorten käy-

mät koulut ovat Niemisjärvellä, Hankasalmella sekä Jyväskylässä. Vaikeissa 

olosuhteissa tai haasteellisessa elämäntilanteessa eläneille lapsille Aalto antaa 

mahdollisuuden eheytymiseen, joka sisältää korjaavia ja pysyviä kiintymyssuh-

teita. Aallossa on perehdytty neurologisiin ongelmiin ja oireyhtymiin psykiatrisen 

osaamisen lisäksi. (Pienkoti Aura Oy 2017.) 

 

Perusideologia pienkodissa rakentuu terapeuttisen ja kasvatuksellisen käytän-

nön pohjalta. Työskentely nuoren kanssa tapahtuu yksilökohtaisesti laaditun 

hoito- ja kasvatussuunnitelman mukaisesti. Suunnitelma perustuu nuoren sosi-

aalisiin suhteisiin, psyykkiseen vointiin, suhteeseen lapsuuden perheeseen, 

ympäristössä ja yhteiskunnassa toimimiseen ja osallistumiseen sekä fyysiseen 

vointiin. (Pienkoti Aura Oy 2017.) Terapeuttinen ymmärrys ja hoivaavan aikui-

sen terapeuttinen asenne (DDP, Dyadic Developmental Psychotherapy) ovat 

kaiken kasvatuksen ja hoidon perusta. Työvälineenä arjessa käytetään kognitii-

vista käyttäytymisterapiaa sekä ART (Aggression Replacement Training) - me-

netelmää. (Pienkoti Aalto 2016.) 

 

Ydinosaamisalueena Aallossa on psykiatria, kiintymyssuhdetyö ja traumaosaa-

minen. Toiminnassa painotetaan terapeuttiseen, hoidolliseen sekä kasvatuksel-

lisen näkökulman vuoropuheluun. Erilaisia osaamisalueita ovat myös erilaiset 

neurologiset ongelmat ja oireyhtymät. Aallossa on luotu terapeuttiseen osaami-

seen perustuvia malleja, joita hyödynnetään yksilöllisesti jokaisen lapsen kasvu 

huomioon ottaen. (Pienkoti Aalto 2016.) 

 

Pienkoti Aalto kuuluu Pienkoti Aura Oy:n alle. Pienkoti Aura on Jyväskylässä 

monipuolista lastensuojelupalveluja tuottava yritys. Auran toiminnassa korostuu 

kasvatuksellisen näkökulman lisäksi terapeuttinen sekä hoidollinen lähestymis-

tapa. Auran toiminta koostuu kolmesta eri pienkodista (Aura, Aisa, Aalto) sekä 

itsenäistymisyksiköstä (Alkula), jossa on täysi-ikäistyville nuorille tarkoitettuja 



 

 

13 
 
omia harjoitusasuntoja. Pienkoti Aura kuuluu Arjessa konserniin ja liittyi tähän 

lokakuussa vuonna 2011. (Arjessa 2012.)  Arjessa taas toimii Humanan alaise-

na, joka on pohjoismaiden suurimpia sosiaali- ja hoivapalveluita tuottavia kon-

serneja. Pääpaikka Humanalla on Ruotsissa Tukholmassa. (Thil 2018.) 

 

 

2.3 Työn tarve 

 

Ajatus opinnäytetyöstäni lähti pienkoti Aallon johtajalta Jari-Pekka Thililtä, joka 

oli jo jonkin aika suunnitellut yhdessä työntekijöiden kanssa Aallon alakertaan 

remontoitua rentoutustilaa. Aallossa ei tätä aikaisemmin ole ollut eritysesti ren-

toutumiseen tarkoitettua tilaa, vaikka osa nuorista sellaista on selvästi kaivan-

nutkin. Syksyn 2017 aikana tilaa maalattiin ja sisustettiin uudestaan, mutta val-

miina se toimi edelleen vain lähinnä nuorten elokuvateatterina. Aluksi tarkoituk-

sena oli luoda jonkinlainen visuaalinen rentoutusharjoitus, jonka avulla tilan ää-

nentoistoa sekä valkokangasta olisi voitu hyödyntää, mutta totesimme tämän 

olevan liian suuri pala haukattavaksi. Kevään edetessä suunnitelma muodostui 

ja päätimme lähteä kokeilemaan kahden nuoren kanssa joogan kautta erilaisia 

hengitys- ja rauhoittumisharjoitteita, joita voisi hyödyntää kaikkien talossa tällä 

hetkellä asuvien sekä uusien nuorten kanssa tulevaisuudessa. 

 

Sen lisäksi, että harjoitteet sisältävät kehoa vahvistavia liikkeitä on niissä tärke-

ässä osassa myös mielen hallinta, joka kehittää nuoren sisäistä vahvuutta. 

Pienkodissa nuoret kohtaavat toisiaan päivittäin eivätkä kemiat voi kohdata 

kaikkien kanssa. Konfliktit nuorten kesken ovat tästä johtuen arkipäivää, jonka 

takia olisi äärimmäisen tärkeää, että nuoret itse osaisivat hallita omaa tunne-

käyttäytymistään. Nuorilla on halutessaan hyvät mahdollisuudet päästä harjoit-

telemaan ja oppimaan erilaisissa tilanteissa mielenhallintaa, josta on varmasti 

paljon hyötyä tulevaisuudessa.  

 

Sisäisen vahvuuden rakentamiseen tarvitaan välittäviä aikuisia, jotka tukevat 

lasta ja pitävät tätä arvokkaana. Lapsi tarvitsee aikuista, johon tämä voi luottaa 

ja joka on valmis auttamaan aina tarvittaessa. (Lantieri 2008, 28.) Osalle nuoris-

ta tämä on ollut mahdollista vasta Aaltoon tultuaan, jonka takia tunneälykkyys ei 

ole päässyt kehittymään. Harjoitusten ollessa osa Aallon arkea vahvistaisi se 
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jokaisen nuoren emotionaalista käyttäytymistä, jonka kautta olisi mahdollista, 

että arjessa nuorten kesken käydyt konfliktit vähenisivät ja tätä kautta siellä 

asuminen muuttuisi jokaiselle nuorelle mielekkäämmäksi. 

 

Erilaisissa tutkimuksissa on todettu, että aikaisin opitut sosioemotionaaliset tai-

dot, vaikuttavat suuresti siihen millaiseksi terveydentila ja hyvinvointi kehittyy 

myöhemmin elämässä. Lasten sosioemotionaalisten toimintojen on todettu al-

kavan vakiintumaan noin kahdeksan vuoden iässä, jolloin pystytään näiden 

ominaisuuksien kautta ennustamaan lapsen myöhempää käytöstä ja terveyden 

tilaa. Tämä viittaa siihen, että lapsen oppiessa ilmaisemaan tunteitaan rakenta-

vasti ja muodostamaan luottamuksellisia ja huolehtivia ihmissuhteita he toden-

näköisesti pystyvät välttämään masentumisen, väkivaltaisuuden ja muut vaka-

vat henkiset ongelmat kasvaessaan aikuiseksi. Emotionaalinen kehitys auttaa 

lasta keskittymään erilaisiin tehtäviin, jolloin esimerkiksi koulussa tunneilla istu-

minen helpottuu. (Lantieri 2008, 31.)  

 

Lasten tunteita tukiessa pystytään vaikuttamaan myös nuoren koulumenestyk-

seen, sillä aivojen tunne- ja päätöksentekoalueet ovat kytköksissä toisiinsa fyy-

sisesti ja nämä liittyvät erityisesti opettamiseen ja oppimiseen. Aivojen etu loh-

kossa on työmuistin paikka ja paikka missä oppiminen tapahtuu ja tämä sama 

aivojen osa vastaa myös tunneimpulssin kontrollista. Tämän tiedostaessa las-

ten ja nuorten kanssa työskentelevät ovat paremmin tietoisia siitä, että vihan, 

pettymyksen ja ahdistuneisuuden tunne valtaa lapsen aivot, siellä ei ole tilaa 

uuden oppimiselle edellyttävälle työmuistin toiminnolle. (Lantieri 2008, 32.) 

 

Opinnäytetyöni kannalta nämä tiedot ovat tärkeitä, sillä harjoitteiden tuomilla 

tuloksilla voi olla pitkäaikaiset positiiviset tulokset, jotka voivat vaikuttaa sekä 

nuoren koulumenestykseen, että sosiaalisiin suhteisiin.  

 

  

3 TIETOPERUSTA 

 

 

Työn teoreettiset valinnat käsittelevät ohjaamista, osallistamista, traumoja ja 

kiintymyssuhdetta sekä joogan perusteita ja historiaa. Lopuksi avaan polyva-
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gaalisen teorian termiä, sillä se liittyy vahvasti mielen ja kehon yhteyteen trau-

maattisen kokemusten jälkeen.  Nämä tietoperustat sisältävät keskeisiä käsittei-

tä, joita opinnäytetyön aikana tuli ottaa huomioon traumoja käsitelleiden nuorten 

kanssa toimiessa. 

 

3.1 Ohjaaminen  

 

Ohjaamisella tarkoitetaan sellaista sekä vuorovaikutteista, että kasvattavaa ko-

keneen henkilön ja aloittelijan välistä suhdetta, jossa tarkoituksena on edistää 

aloittelijan kehitystä. Ohjauksen tehtävät ja tavoitteet sekä ohjaajan rooli voivat 

vaihdella ohjattavan tarpeiden mukaan ja kehityksen mukaan. Tehtävänä oh-

jauksessa voivat olla muun muassa opettaminen, haastaminen, roolimallin an-

taminen, tukeminen tai auttaminen. (Väisänen 2003.)   

 

Väisäsen (2003) mukaan hyvä ohjaus on persoonallista, yksilöllistä ja yksilöiden 

tarpeet huomioon ottavaa. Tämä perustuu selkeisiin ammatillisiin standardeihin, 

tavoitteisiin sekä hyvään organisointiin. Oppivan roolissa oleva tulisi nähdä ak-

tiivisena ja oma-aloitteisena oppijana. Hyvään ohjaukseen on varattu riittävästi 

aikaa ja sille on asetettu raamit ja rajat. (Väisänen 2003.)  

 

Ohjauksessa tärkeää on vuorovaikutus, jossa ohjattavat kohdataan erilaisineen 

tietoineen, taitoineen, tunteineen ja reaktioineen. Ohjauksessa arvokkuus, pal-

kitsevuus ja ilo tulisi kummuta samasta lähteestä: ohjattavan ja ohjaajan väli-

sestä yhteistyöhön perustuvasta suhteesta ja etuoikeudesta saada olla mukana 

ihmisen oppimis- ja työskentelyprosessissa. (Vehviläinen 2014, 6-7.) 

 

Nuoria ohjatessa ohjaaja saa merkityksensä nuorten ja heidän luomansa ryh-

män ja prosessin kautta. Ohjaaja toimii nuoria varten ja ryhmän tulee vastata 

heitä ja heidän oppimista varten, jolloin ohjaamisesta tulee ammattimaista.  

Ohjaajan tulee ottaa ohjatessa huomioon ryhmänsä nuoret ja tätä kautta valita 

ohjaamistyyli ja rooli tilanteen tarpeiden mukaisesti. (Kivelä & Lempinen 2010, 

42; Nuori Suomi ry 2018.) 

 

Ohjaajan tuulee sitoutua ryhmään ja sen ohjaamiseen koko ryhmän toimimisen 

ajan. On toivottavaa, että ryhmää ohjaisi koko ajan samat henkilöt sillä pysy-
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vyys luo ja lujittaa ryhmän keskinäistä luottamusta ja tuntemista ohjaajan ja 

ryhmäläisten välillä. (Kivelä ym. 2010, 42.) 

 

Ohjaajan tulee valita ohjaamistyylinsä ja roolinsa ryhmän tarpeiden mukaan. 

Itseohjautuvan oppimisen viitekehyksessä nimetään oppimisen ohjaustyyleiksi 

auktoriteetti (auktori), avustaja (fasilitaattori), delegoija (mentori) ja motivoija 

(motivaattori). Auktori antaa tarkkoja ohjeita, opastaa ja valvoo. Hän on näky-

västi läsnä ja rohkaisee oppijaa. Tämä ohjaustyyli sopii parhaiten ryhmään, jos-

sa on epävarmoja oppijoita tai he eivät tunne toimintaa riittävästi. Fasilitaattori 

rohkaisee, etsii täsmennyksiä ja vertauksia, vetää asioita yhteen ja auttaa ide-

oinnissa sekä ajatusten ilmaisemisessa. Tällainen ohjaustyyli sopii tilanteisiin, 

joissa ryhmä on innostunut ja sitoutunut toimintaan, mutta kokemus osaamises-

ta ja riittävyydestä estävät oppimista. Tällaisissa ryhmissä pienikin eteenpäin 

ohjaaminen saa aikaan vaikutusta oppimisessa. Mentori etsii syitä ja perustelui-

ta, antaa palautetta ja kritisoi sekä kyselee enemmän kuin vastaa. Tämä oh-

jaustyyli sopii ryhmälle, jossa on itsenäisiä oppijoita ja itseohjautuva ryhmä. Täl-

löin ryhmä on sitoutunut tekemiseen, sillä toiminta on jo tuttua. Tämänkaltainen 

ohjaustyyli on paikallaan erityisesti silloin, kun ryhmätoiminta on loppusuoralla 

ja ryhmäläiset tekevät erotyötä. Motivaattori antaa ohjeita, perustelee, selittää ja 

tarkentaa selityksiään. Tällainen ohjaaja pyrkii omalla esimerkillään ja neuvoil-

laan rohkaisemaan ryhmää. Tämä ohjaustyyli toimii erityisesti niissä tilanteissa, 

joissa ryhmä ei ole motivoitunut tekemiseen. Tällaisissa tilanteissa ohjaajan on 

kuitenkin tärkeä muistaa, että innostumattomuus ei tarkoita osaamattomuutta. 

Into voi olla suuntautunut muualle ohjaus hetkellä tai sitten, sitä ei uskalleta uu-

dessa ryhmässä tuoda esille. (Kivelä ym. 2010, 43-44.) 

 

On kuitenkin hyvä muistaa, että mainitut ohjaustyylit ovat vain malleja siitä, 

kuinka toimia ja ajattelun apuväline. Todellisuudessa ohjaustilanteet ovat usein 

monimutkaisempia sekä dynaamisempia. Ohjaajaan sekä ryhmäläisiin vaikutta-

vat monet muuttuvat tekijät. Vireys, kiinnostuksen kohteet, ryhmän koko ja ym-

päristö vaikuttavat ohjaustilanteisiin. Ohjaajan on siis tärkeä muistaa olla valmii-

na koko ajan muuttuviin tilanteisiin ja muuttaa omaa ohjaustyyliään tarpeiden 

mukaan. (Kivelä ym. 2010, 44.) 
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3.2 Osallistuminen ja osallisuus 

 

Käsitteitä osallistuminen ja osallisuus voidaan tulkita monella eri tapaa ja sanoja 

voidaan käyttää myös ristikkäin aivan kuin samaa sanaa tarkoittaen. On kuiten-

kin tärkeää, että molempien käsitteiden laatu tunnistetaan oikeaksi.  

Osallisuudella tarkoitetaan ihmisen sosiaaliseen perusluonteeseen liittyvää kuu-

lumista johonkin, elämistä, olemista ja toimimista vuorovaikutuksessa muihin 

ihmisiin. Osallistuminen on taas toimintaa, joka edistää osallisuutta. Osallistu-

minen parhaimmillaan vahvistaa osallisuuden tunnetta, kun esimerkiksi toimin-

taan osallistuminen tarjoaa siihen osallistuvalle mahdollisuuksia kuulua yhtei-

söön, jossa pääsee vaikuttamaan ja kantamaan vastuuta. (Rahikka-Räsänen & 

Ryynänen 2014, 10) 

 

Osallisuus tulee siis ymmärtää ennen kaikkea johonkin kuulumisena. Ihminen 

on osallinen yhteisössä, kun hän on osa yhteisöä (kuuluu johonkin), toimii osa-

na yhteisöä (osallistuu) sekä kokee olevansa osa yhteisöä (tuntee kuuluvansa). 

Osallisuuden toteutumiseksi jokaisen kolmen kohdan tulee toteutua. Yhteisöllä 

tässä tarkoitetaan niin pieniä, paikallisia ja konkreettisia lähiyhteisöjä kuin abst-

rakteja yhteisöjä, kuten yhteiskuntaa tai laajimmillaan ihmiskuntaa. Osallisuus 

voi siis toteutua hyvin eriluontoisissa ja -kokoisissa yhteisöissä, jos ne vain 

mahdollistavat kuulumisen tunteen, osallistumisen yhteisön elämään sekä kuu-

lumisen tunteen kehittymisen. Sama ihminen voi tuntea eri yhteisöissä eri vah-

vuista kuulumisen tunnetta: joissakin yhteisöissä kuulumisen tunne voi olla to-

della vahvaa ja toisessa samanaikaisesti lähes olematonta. (Rahikka-Räsänen 

ym. 2014, 10-11.) 

 

Jotta yhteisön ja yksilön toimintaa voi nimittää osallisuudeksi edellyttää tämä 

molemmilta aktiivisuutta. Kuulumisen tasolla osallisuuden edellytyksenä on, että 

yhteisön on hyväksyttävä yksilö jäsenekseen ja yksilön on haluttava olla osa 

tätä yhteisöä. Toiminnan tasolla osallisuus edellyttää, että yhteisössä on erilai-

sia toimintamahdollisuuksia ja yksilö, joka haluaa hyödyntää näitä malleja joilla-

kin tapaa esimerkiksi osallistumalla yhteisön elämään, joka edellyttää riittäviä 

osallistumisvalmiuksia. Kokemisen tasolla osallisuudella edellytetään yhteisöltä 

yhteenkuuluvuuden mahdollisuutta sekä yksilön tietoista kehittymistä yhteen-
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kuuluvuudesta, mahdollisuudesta osallistua sekä omasta merkityksestä osana 

tätä yhteisöä. (Rahikka-Räsänen ym. 2014, 11.) 

 

Jotta osallisuus toteutuu, tarvitaan siihen yhteisöjä, joissa on mahdollisuus toi-

mia, tulla nähdyksi ja kuulluksi sekä tunnustetuksi ainutlaatuisena, omana itse-

nään ja arvokkaana osana yhteisöä. Yhteisön jäseniltä osallisuuden toteutumi-

nen vaatii yhdessä toimimista siten, että jokaisella on mahdollisuus toimia sekä 

mahdollisuus saada vaikuttaa yhteisön yhteisistä asioista. Osallistuminen sekä 

vaikuttamisen vallan mukana yhteisön jäsenet saavat lisää vastuuta ja yhteen-

kuuluvuuden tunnetta yhteisöstä sekä sen asioista. Tämän vuoksi osallisuus 

edellyttää vastuun kantamista ja todellista sitoutumista toimintaan, jotta yhteiset 

asiat paranisivat. Näin ollen osallisuus on eettinen ideaali. Siihen sisältyy ihan-

ne yhteisöstä, jonka jäsenet kokevat kuuluvaisuuden tunnetta yhteisön arvok-

kaina jäseninä ja jonka kautta pääse toimimaan ja vaikuttamaan yhteisössä ja 

yhteisön kautta ympäröivässä maailmassa. (Rahikka-Räisänen ym.2014, 11.)  

 

Lasten ja nuorten kanssa työskennellessä hyvän yhteisöllisen toimintakulttuurin 

saavuttaakseen täytyy peruselementtien olla kunnossa. Osallisuus lähtee aina 

ryhmästä, jossa on turvallista olla ja jossa jokaisella on lupa ilmaista omia mieli-

piteitä sekä tunteita. Jokaisella yksilöllä tulee olla oma paikka yhteisön jäsene-

nä, sillä tämä luo kuuluvuuden tunnetta sekä lisää yksilön ihmisarvoa. Osalli-

suus kuuluu kaikille yhteisön jäsenille eikä ketään tule jättää yksin. Osallisuus 

vaatii ryhmän vetäjiltä aktiivista dialogia ryhmän jäsenten kanssa ja ohjaajilla 

tulee olla aikaa käydä läpi keskusteluja ryhmälle tärkeistä asioista.  Näiden pe-

ruselementtien lisäksi osallisuus vaatii ohjaajilta ammatillisilta vuorovaikutusta, 

joihin kuuluu vuorovaikutus vastuu, hyvä tahto ja välittäminen, ihmisen kunnioi-

tus, vastuu omista ajatuksista tunteista ja teoista, oikein kuuleminen ja ymmär-

täminen sekä tärkeiden asioiden sanominen rehellisesti. Vuorovaikutustaitojen 

näkeminen ammatillisena osaamisena on tärkeää kasvatusalalla sillä lasten ja 

nuorten kanssa lisääntynyt vuorovaikutus vaatii ammatillista osaamista yhä laa-

jemmissa mittakaavoissa. (Nousiainen & Piekkari 2005, 8-9.) 

 

3.3 Kiintymyssuhde 
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Kiintymyssuhteella tarkoitetaan lapsen ja tämän vanhempien välistä vuorovaiku-

tusta ja tunnesidettä, joka kehittyy jo lapsen ensimmäisten elinvuosien aikana 

(Rautanen 2015). Kiintymyssuhdeteorialla kuvataan ihmisen kykyä ja mahdolli-

suutta pitää yllä ja luoda turvallisia ihmissuhteita. Teorialla yritetään käsitellä 

ihmisen taipumusta muodostaa voimakkaita tunnesiteitä toisiin ihmisiin. (Korja 

2016, 41.) Keskeisenä ajatuksena teoriassa on vaara ja niiltä suojautuminen. 

(Sinkkonen & Korhonen 2016, 39.) 

 

 Jo lapsena koetut toimintamallit vaikuttavat tulevaisuudessa siihen, miten ihmi-

nen toimii merkittävissä ihmissuhteissa (Korja 2016, 40). Pienelle vauvalle on 

hengenvaarallista jäädä pitkiksi ajoiksi yksin ja hänelle avainkysymyksenä on 

saada hoivaa luokseen. Lapset nojautuvat vain siihen, että aikuinen on läsnä ja 

saatavilla. Erilaisten vuorovaikutuskokemusten jälkeen rakentuu pienen lapsen 

mieleen erilaisia sisäistettyjä työmalleja, psyykkisiä rakenteita, jotka vähitellen 

alkavat ohjata tämän toimintaa ja reaktioita. (Sinkkonen ym. 2016, 39.) Lapsena 

koetut toimintamallit jaetaan neljään eri kiintymyssuhdetyyliin: turvallinen, etään-

tyvä, ristiriitainen ja jäsentymätön. (Korja 2016, 40)  

 

Turvallinen kiintymyssuhdemalli kehittyy jo pienelle vauvalle, joka on saanut 

hyvää hoivaa. Vauva oppii luottamaan omiin huoltajiinsa ja siihen, että hänen 

tarpeisiinsa vastataan. Aikuisena turvallisessa ympäristössä kasvanut ja kehit-

tynyt ihminen luottaa toisiin ihmisiin ja pystyy ilmaisemaan tunteitaan rohkeasti 

ilman, että hänen täytyy tulla tuntemaan itsensä hylätyksi. (Rautanen 2015.)  

 

Kiintymyssuhde voi kehittyä etääntyväksi monin eri tavoin. Suomalaisessa kult-

tuurissa etääntyvä kiintymyssuhdemalli on ollut yleisin. Vauvan perustarpeita on 

hoidettu, mutta tämä on jäänyt ilman lohdutusta tai lepertelyä. Lapsen ei anneta 

olla surullinen vaan asiat jätetään käsittelemättä ja silloin, kun lapsi riemuitsee, 

häntä käsketään olemaan hiljaa. Vähitellen lapsi ei näytä enää tunteitaan ja ve-

täytyy sillä hän ei halua jakaa ajatuksiaan vanhempiensa kanssa. Usein huo-

miota haetaan suorituksilla sekä toimimalla oikein. (Rautanen 2015.) 

 

Ristiriitaisessa kiintymyssuhteessa perheessä on vallinnut epäjohdonmukainen 

tunneilmapiiri. Lapsen on tällöin vaikea osata ennakoida vanhempien tunnere-

aktioita. Lapsi oppii olemaan varuillaan ja jännittämään vanhempiensa tunnetilo-
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ja, sillä hän ei tiedä lohduttaako vai raivostuuko vanhempi. Lapsi saattaa rea-

goida tähän käyttäytymällä huomaamattomasti tai liioitellen omia tunteitaan 

saadakseen aikuisen huomion. Ristiriitaisesti kiintynyt ihminen saattaa aikuise-

na uupua ja ahdistua herkästi ja hän tutkailee muiden tunnetiloja. Hän ei halua 

osallistua konflikteihin eikä halua näyttää omia tunteitaan. (Rautanen 2015.) 

 

Jäsentymätön ihmissuhde kehittyy sellaiselle ihmiselle, jota on kohdeltu kaltoin 

lapsuudessaan. Vanhemmat ovat toimineet epäluotettavasti ja aiheuttaneet lap-

sille vaaratilanteita. Usein näissä perheissä on päihdeongelmia sekä väkivaltaa. 

(Rautanen 2015.) 

 

Mallin ajatellaan pohjautuvan siihen, millaisia varhaisia lapsuusajan kokemuksia 

ihmisellä on suhteessa olemisesta. Merkittävien ihmissuhteiden kohtaaminen 

kehityksen varrella auttaa muokkaamaan näitä malleja, jolloin niistä voi oppia 

pois. (Korja 2016, 40) 

 

3.4 Trauma 

 

Trauma määritellään ruumiilliseksi tai henkiseksi haavaksi tai vaurioksi (Trau-

materapiakeskus 2018). Opinnäytetyössäni mukana olleet nuoret ovat kokeneet 

sekä henkisiä, että fyysisiä traumaattisia kokemuksia. Heidän traumojaan voi 

olla vaikea tunnistaa sillä trauman oireet ovat valtaosin seurausta alkukantaisis-

ta reaktioista ja saattaa olla, että jollakin toisella vastaavat tapahtumat aiheut-

taisivat aivan toisenlaisia oireita (Levine & Frederick 2008, 34-38). Työssäni 

olen huomannut, että nuorilla on vaikeuksia tunnistaa ja löytää sanoja tunteille. 

Tätä kutsutaan aleksitymiaksi ja se on ominainen häiriö traumasta kärsineille 

(Ogden, Minton & Pain 2009, 12).  Niin kauan kuin traumaa ei käsitellä, jäävät 

stressihormonit kiertämään kehoon, jolloin trauman uhri reagoi ja puolustautuu 

emotionaalisesti yhä uudelleen ja uudelleen (Van Der Kolk 2017, 82). 

 

Traumaattinen kokemus vie ihmiseltä tunteen siitä, että tämä pystyy hallitse-

maan itseään. Tämä tekee tapahtuneesta toipumisesta haastavaa sillä oma 

keho ja mieli tulisi saada uudelleen hallintaan, joka tarkoittaa sitä, että pitäisi 

olla todella tietoinen omista ajatuksista sekä tunteista ilman häpeää, järkytystä, 

raivoa tai jähmettymistä. (Van Der Kolk 2017, 249.) Tapahtumista jää monille 
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muistoja, jotka kertovat sanatonta tarinaa siitä mitä menneisyydessä on tapah-

tunut. Uhrille tulee erilaisia kehollisia reaktioita, kuten kehoaistimuksia, kuvia, 

hajumuistoja, kokoon vetäytymistä, fyysistä kipua, turtuneisuuden tunnetta sekä 

kyvyttömyyttä vireystilan säätelyyn. (Van Der Kolk 2017, 82-83.) 

 

Traumat voidaan jakaa 1 ja 2 tyypin traumaan. 1 tyypin trauman aiheuttaa yksit-

täinen traumaattinen tapahtuma (läheisen kuolema, väkivallan uhriksi joutumi-

nen) ja toistuva traumatisoiva tekijä (perheväkivalta, insesti, koulukiusaaminen) 

aiheuttaa 2 tyypin trauman. Traumaattinen tilanne horjuttaa ihmisen uskomus-

järjestelmää. Yleensä terve ihminen uskoo, että maailma on hyvä ja ihmiset 

ovat arvokkaita. Traumaattisessa tilanteessa ollut ihminen saattaa kadottaa us-

komuksensa näihin asioihin, sillä tapahtuma sattuu yllättäen ja sattumanvarai-

sesti. Tällöin haavoittumattomuuden illuusio häviää ja ihminen menettää hallin-

nan tunteensa. Syvä 1 asteen trauma tai 2 tyypin trauma voi johtaa pysyviin 

persoonallisuuden muutoksiin. (EMDR trauma 2018.) 

 

Traumaattinen tilanne etenee vaiheittain. Ensimmäisenä tulee shokkivaihe, joka 

kestää muutamasta sekunnista vuorokausiin. Tässä vaiheessa ihminen pitää 

todellisuutta etäällä ja tietoisuus tilanteesta on usein hämärtynyt. Traumaattisen 

kokemuksen alkuun liittyy voimakas reagointi, jota kutsutaan äkilliseksi stressi-

häiriöksi. Tämä on ohimenevä häiriö ja se poistuu kehosta tuntien tai päivien 

jälkeen tapahtuneen. Oireita tähän ovat muun muassa huumaantunut olo, huo-

miokyvyn sekä tietoisuuden kaventuminen ja ajan ja paikan tajun häiriintyminen. 

Toisena on reaktio vaihe, joka kestää usein joitakin kuukausia. Reaktiovaihees-

sa ihminen alkaa ymmärtää tapahtunutta ja tapahtuman tuomat tunteet herää-

vät. Kolmas vaihe on korjaaminen ja neljäs uudelleen suuntautumisen vaihe. 

Traumaattisessa tilanteessa ollut ihminen saattaa tapahtuman jälkeen kärsiä 

osittaisesta tai kokonaisvaltaisesta muistinmenetyksestä sekä jälkeenpäin saa-

da ihmisen toimintakykyyn tai terveyteen vaikuttavia oireita. (EMDR trauma 

2018.) 

 

Traumojen läpi käyminen voi nostaa uudestaan pintaan voimakkaan tunne ta-

son tuskan, joka pahimmassa tapauksessa saattaa traumatisoida uudelleen 

(Leavine ym. 2008, 41). Jotta traumasta voisi parantua ei pelkkä traumaattisista 

kokemuksista puhuminen auta, vaan mukana täytyy olla kehon fyysisiä ja hor-
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monaalisia reaktioita parantavia harjoitteita (Van Der Kolk 2008, 31). Tutkiessa-

ni traumoja ja keinoja niiden yli pääsemiseen oli jokaisessa lukemassani kirjas-

sa kerrottu siitä, kuinka traumojen paranemiseksi ei riitä pelkkä puhuminen. 

Olen kuitenkin hämmentynyt siitä, kuinka vähän asiasta kerrotaan ja ollaan tie-

toisia. Ihmisestä näkee hyvin usein jo ulospäin, jos hän on kokenut jotain trau-

maattista: hartiat ovat koholla ja pää on painunut hartioita kohti. (Ogden, ym. 

2009, 19). Miksi siis traumoja hoidettaisiin vain puhumalla ja asioita läpi käymäl-

lä, kun tapahtumat ovat menneet ihmisen kehoon asti.  

 

3.5 Joogan ideologia 

 

Jooga koostuu aina asennoista ja venytyksistä (asana), hengitysharjoituksista 

(pranayama) sekä meditaatiosta (Van Der Kolk 2017, 329). Sen lisäksi joogan 

harjoittamiseen kuuluu voimistelua, kehon huoltoa, mielen pysäyttämistä, 

eräänlaista mystiikkaa sekä filosofiaa, liikuntaa ja moni pitää sitä jopa elämän-

tapana. Joogan perusperiaate on aina sama: mielen ja kehon tasapaino ja pi-

demmälle sitä harjoittaessa tärkeämmiksi pointeiksi nousee myös totuuden ja 

mielen vapauttaminen. Sana ”yoga” tarkoittaa yhdistymistä tai yhteyttä, jolla 

viitataan mielen ja kehon väliseen yhteyteen. Fyysisissä joogaharjoitteissa ta-

voitteena on kehon hallinnan kautta edetä mielen hallintaan sekä edistää ter-

veyttä ja itsetuntemusta. (Leppänen & Tukiainen 2015, 13-21.)  

 

Joogan sanotaan olevan kokonaisvaltainen itsekasvatusmenetelmä, jonka avul-

la edistetään ihmisten fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja moraalista sekä hen-

kistä terveyttä. (Saari 2006, 15). Joogan yksityiskohtaisen historian kartoittami-

nen on haastavaa, mutta sen syvimmät juuret sijoittuvat intialaiseen asketismiin. 

Muinaiset intialaiset uskoivat siihen, että itsekurin harjoittaminen puhdistaan 

ihmisestä hänen keräämän pahan karman. Pysäyttämällä kehonsa ja mielensä 

he uskoivat estävänsä uuden karman kertymisen. (Rautaniemi 2015.) Noin 300 

eKr. elänyt Patanjali teki siihenastisista joogatraditioista kirjallisen teoksen, jos-

sa joogasutrat on kirjoitettu aforismien muotoon ja ne kertovat joogan harjoitta-

misesta sekä sen filosofiasta. Joogasutriin sisältyvä kahdeksan portaan tie an-

taa ohjeita henkistä kehitystä varten. Sosiaalista ja moraalista terveyttä edistää 

niyama ja yama. Niyama tarkoittaa sääntöjen noudattamista ja yama kertoo pi-

dättymistä vääristä teoista. Fyysistä terveyttä edistetään asanoilla eli asennoilla 
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ja liikkeillä sekä pranayamalla eli hengityksen hallinnalla. Psyykkistä terveyttä 

edistää dhyana, joka tarkoittaa meditointia tai mietiskelyä sekä samadhi mikä 

tarkoittaa sisäisen näkemisen tilaa. (Saari 2006, 6.) 

 

Joogassakin käytetyn hengitysrytmin on tieteellisin menetelmin todettu lievittä-

vän vihaan, masennukseen ja ahdistukseen liittyviä vaikeuksia ja joogassa teh-

tyjen liikkeiden helpottavan monenlaisia terveysongelmia, kuten korkeaa veren-

painetta, stressihormonin erittymistä, astmaa sekä alaselkäkipuja.  

Harjoitteiden aikana ajatukset ovat jatkuvasti suunnattuna hengitykseen sekä 

muuttuviin tuntemuksiin kehossa. Tätä kautta on helppo aloittaa opettelemaan 

omien tunteiden ja kehon välinen yhteys. Tunteiden huomioiminen joogan aika-

na kehittää kykyä säädellä niitä, josta on jatkossa hyötyä erityisesti traumapoti-

lailla, joilla on hyvin usein ongelmia tunnesäätelyn kanssa. Omassa kehossaan 

olonsa turvalliseksi tunteva ihminen pystyy puhumaan muistoista, jotka ovat 

saattaneet ennen olla ylivoimaisia kertoa kellekään. (Van Der Kolk 2017, 321-

336.)  

 

3.6 Polyvagaalinen teoria 

 

Polyvagaalinen teoria on Stephen W. Porgesin kehittämä teoria, joka hahmot-

taa uudella tavalla hermoston rakennetta, toimintaa sekä luonnetta (Lassila 

2017, 2). Teoria selittää automaattisen hermoston toimintaa erityisesti traumaat-

tisissa tilanteissa, jossa ihminen ei pysty toimimaan tahdonalaisesti (Tepsa-

Isokorpi 2015). Tässä teoriassa vagushermolla on kaksi haaraa: dorsaalinen 

sekä ventraalinen ja tämä hermo yhdistää aivomme kehoomme. Ihminen tekee 

tiedostamattaan koko ajan analyysia siitä, onko juuri tässä hetkessä turvallista 

olla vai ei. Tilanteesta riippuen kytkeytyvät päälle neuroanatomisesti erilaiset 

hermoston tilat, jotka määrittävät ihmisen psykologista tilaa ja käyttäytymistä. 

(Lassila 2017, 2.) 

 

Polyvagaalinen teoria jakaa parasympaattisen hermoston (tahdosta riippumaton 

hermosto) kahteen anatomisesti erillisiin ja fysiologisilta vaikutuksilta vastakkai-

siin rakenteisiin: ventraaliseen (VVK) ja dorsaaliseen (DVK) kiertäjähermo 

kompleksiin. VVK kiertäjä hermo löytyy vain nisäkkäiltä ja se säätelee sosiaali-

suuteen liittyvää fysiologiaa. VVK aktivoituu silloin, kun ihminen tuntee olonsa 
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turvalliseksi toimia toisten ihmisten läheisyydessä. DVK puolestaan löytyy myös 

matelijoilta ja se saa aikaan elintoimintojen lamaantumisen. Se ohjaa elintoimin-

toja sulkeutumaan, jos tilanne on tämän henkeä uhkaava eikä tilanteesta ole 

mahdollista paeta tai puolustautua. Eläimillä tätä kutsutaan valekuolemaksi. 

Sympaattinen hermosto sijoittuu toiminnallisesti näiden kahden hermoston väliin 

ja se aktivoituu uhkaavissa tilanteissa, jolloin se ohjaa energiankulutusta aktiivi-

seen puolustautumiseen, taisteluun tai pakoon. (Leikola, Mäkelä & Punkanen 

2016.)  

 
KUVIO 1 Polyvagaalinen teoria (Leikola, Mäkelä & Punkanen 2016.) 
 
RSA = Respiratorinen sinusarytmia, joka sisään hengittäessä nostaa sydämen 

sykettä ja ulos hengittäessä laskee sitä (Haataja 2016).  

VVK = Ventraalinen vagus kompleksi. 

HPA = Hypotalamus- aivolisäke- adrenaliiniakseli.  
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DVK = Dorsaalinen vagus kompleksi. (Leikola ym. 2016.) 

 

Tässä opinnäytetyössä polyvagaalinen teoria tulee vahvasti esiin joogan aikana 

tehdyissä harjoituksissa, joissa harjoitetaan tasaista rauhallista hengitystä ja 

parannetaan kehon liikkuvuutta.  

Progesin teoriassa vagushermoston viesti kulkee pääosin kehosta aivoihin, joka 

antaa joogan liikkeen ja hengityksen vuorovaikutukselle syvempää teoriapoh-

jaa. Lantioseudun hermopunos on suorassa yhteydessä autonomiseen hermos-

toon. Traumaattisessa tilanteessa keholla on tapana asettaa lantioseudun her-

mopunokset aivoja tärkeämpään asemaan. Tästä johtuen ihminen saattaa aistia 

tulevan vaaran ennen sen todellista tapahtumista. Silloin kehossa lantioseudun 

hermopunos lähettää aivoille singaaleja siitä, että niiden tulee valpastua. (Lassi-

la 2016, 2-6.) 

 

Lannelihaksia kutsutaan tämän takia myös pako/taistelulihaksiksi. Isoihin lanne-

lihaksiin voi jäädä helposti traumakokemuksista johtuvaa jännitystä, joita sano-

taan keholliseksi tunnemuistoksi. Mieleen jäänyt trauma saattaa aiheuttaa jat-

kuvaa jännittämistä. Tällöin lannelihakset supistuvat ja ihminen alkaa vetämään 

kehoaan kippuraan, jolloin kehon muutkin lihakset supistuvat. Keho yrittää vas-

tustaa kippuralle menoa, joka taas aktivoi selän ojentajalihakset, jotka yrittävät 

vetää kehoa taaksepäin takaisin pystyasentoon. Nämä kaksi liikettä alkavat pit-

källä aika välillä puristaa lannerankaa samalla vetäen alaselän nikamia yhteen. 

Riittävän pitkään kestänyt jännite aiheuttaa tästä johtuen kokonaisvaltaista ki-

pua myös hartioihin ja niskaan. (Lassila 2016, 2-6.) Tämän tietopohjan kautta 

joogan harjoittamisen merkitys kasvoi tärkeäksi osaksi traumanuorten kanssa 

tehtyä työtä, sillä se kertoo miksi sanaton traumatyö voi olla nuorelle todella 

suureksi hyödyksi.  

 

 

4 TUTKIMUSMENETELMÄT  

 

 

Opinnäytetyöni tutkimusmenetelmän tavoitteena on kehittää miten kahden nuo-

ren mielen ja kehon hallintaa voidaan edistää erilaisten harjoitteiden avulla. Hy-

väksi havaittujen harjoitteiden avulla kehitän pienkoti Aaltoon kortit, jotta harjoit-
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teita voidaan käyttää tulevaisuudessa näiden kahden sekä tarvittaessa muiden 

Aallossa asuvien nuorten kanssa. Työstämäni kortit toimivat toiminnallisen 

opinnäytetyöni produktina.  

 

Tässä luvussa perehdyn käyttämiini tutkimusmenetelmiin. Avaan laadullisen eli 

kvalitatiivisen ja määrällisen eli kvantitatiivisen tutkimuksen eroja, vaikka niitä on 

vaikea rajata toisistaan (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2015, 136). Lopuksi ker-

ron tekemästäni haastattelusta ja perustelen käyttämääni haastattelumenetel-

mää.  

 

4.1 Toiminnallinen tutkimus 

 

Toiminnallisella opinnäytetyöllä tarkoitetaan kehittämistyötä työelämään, joka 

tavoittelee kentän käytännöllistä kehittämistä, ohjeistamista, järkeistämistä tai 

järjestämistä. Toteuttamistapana voi toimia esimerkiksi kirja, opas, video, näyt-

tely, kehittämissuunnitelma tai jokin muu tuotos/tuote/produkti tai projekti. Tut-

kimus voi myös tapahtua järjestämällä ja suunnittelemalla jonkinlaisen tilaisuu-

den tai tapahtuman. (Lumme, Leinonen, Leino, Falenius & Sundqvist 2006.)  

 

Toiminnallinen ja tutkimuksellinen opinnäytetyö eroaa toisistaan siten, että toi-

minnallisessa opinnäytetyössä luodaan produkti eli tuotos opinnäytteen lisäksi, 

kun taas tutkimuksellisessa työssä tutkitaan jotain aihetta (Vilkka & Airaksinen 

2003, 9). Toiminnallinen työ vaatii aina kaksiosaisen työvaiheen. Ensimmäinen 

on toiminnallinen osuus eli produkti ja toinen on opinnäytetyön raportin teko eli 

prosessin dokumentointi ja arviointi tutkimusviestinnän keinoin. Toiminnallisen 

opinnäytetyön pohjana toimivat ammattiteoriat ja sen tuntemukset, jonka takia 

raportin tulee sisältää myös niin sanottu teoreettinen viitekehysosuus. (Lumme 

ym. 2006.) 

 

Tekijältään toiminnallinen tutkimus vaatii tutkivaa ja kehittävää työotetta, vaikka 

suurin osa työstä tapahtuukin käytännössä. Tutkivan otteen tulee näkyä toimin-

nallisessa työssä erilaisina teoreettisten lähestymistapojen valintoina, proses-

sissa tehtyjen ratkaisujen ja valintojen perusteluina sekä pohdiskelevana ja kriit-

tisenä suhtautumisena omaan kirjoittamiseen sekä ohjaamiseen. Työn tietope-

rustaa ja siitä tarkentuvan viitekehyksen rakentumista ohjaa teoreettinen lähes-
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tymistapa. Tekijä itse vastaa siitä, että työn kokonaisilmeestä voi visuaalisin ja 

viestinnällisin keinoin tunnistaa sen tavoitellut päämäärät. (Lumme ym. 2006.) 

 

4.2 Laadullisen ja määrällisen tutkimuksen määrittely 

 

Laadullisessa eli kvalitatiivisessa tutkimuksessa halutaan korostaa kentältä saa-

tavan aineiston merkitystä ja siinä voidaan katsoa olevan kyse vähitellen tapah-

tuvan tutkittavan ilmiön käsittelemisestä. Tämänkaltaisesta aineistonkeruusta 

huolimatta ovat tutkijan teoreettiset näkökulmat mukana suuntaamassa tutki-

muksen kulkua. Kvalitatiiviselle tutkimukselle on usein ominaista tutkimuskent-

tään syventyminen esimerkiksi havainnoinnin avulla todellisissa tilanteissa. (Ki-

viniemi 2018, 77-79.) Tutkimuksessa valitaan kohderyhmä tarkoituksen mukai-

sesti ja aineiston hankinnassa suositaan tapaa, jossa tutkittavien näkökulma ja 

ääni pääsee esille (Hirsjärvi ym. 2015, 164).  

 

Laadullisessa tutkimuksessa on tarkoitus etsiä ihmisten merkityksiä heidän 

omassa toiminnassaan sekä löytää todenmukaisia kuvauksia, miten joku kokee 

erilaisia asioita. Haasteena laadullisessa tutkimuksessa on kokemukset ja käsi-

tykset sekä se kumpaa näistä halutaan tutkia. Kokemus on aina omakohtainen 

ja yksilöllinen, mutta käsitys jostakin voi kertoa yleisestä tavasta ajatella. Sub-

jektiivisuus on laadullisen tutkimuksen yhtenä lähtökohtana. Tällä tarkoitetaan 

sitä, että tutkijan oma ymmärrys sekä näkemykset tutkittavaa asiaa kohtaan 

vaikuttuvat tutkimuksen tulkintaan ja johtopäätöksiin. (Vilkka 2015 67-118.) 

 

Määrällinen eli kvantitatiivinen tutkimus on yleinen tutkimustapa sosiaali- ja yh-

teiskuntatieteissä. Keskeisiä asioita siinä ovat muun muassa aiemmat teoriat 

sekä johtopäätökset muista tutkimuksista, käsitteiden määrittely ja hypoteesien 

esittäminen, aineiston keruun suunnitelma, tarkkaan määritetyt koehenkilöt, ai-

neiston saattaminen tilastollisesti käsiteltävään muotoon sekä näiden tilastojen 

analysointi. (Hirsjärvi ym. 2015, 139-140.) 

 

Määrällisessä tutkimuksessa pääpiirteitä ovat ihmisen toiminnan selittäminen 

tilastollisesti sekä teknisesti. Sen avulla voidaan selittää muun muassa miten 

jokin asia voi vaikuttaa toiseen ja miten tutkittava asia on muuttunut. Yleisiä 

käytettyjä metodeja ovat esimerkiksi erityyppiset internet- tai sähköpostikyselyt, 
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kasvokkain tehdyt sekä kyselylomakkeella tehdyt kyselyt. Muita metodeja ovat 

jo olemassa olevan tutkimusaineiston käyttö ja systemaattinen havainnointi. 

(Vilkka 2015, 94-97.) 

 

Omassa opinnäytetyössäni on käytetty pääosin laadullista tutkimusta, jonka 

pystyi havainnoimaan jo tutkimuksen alkuvaiheessa nuoria valitessa. Käyttä-

mäni teemahaastattelumenetelmä sekä osallistuva havainnointi tukee laadulli-

sen metodin käyttöä aineiston hankinnassa. (Hirsjärvi ym. 2015,164.) 

 

4.3. Teemahaastattelumenetelmä 

 

Teemahaastattelu, jota kutsutaan myös puolistrukturoiduksi haastatteluksi tar-

koittaa keskustelunomaista haastattelumenetelmää. Teemahaastattelussa on 

nuorten kanssa se etu, että menetelmä ei pakota menemään aiheessa liian sy-

välle vaan se voi yksityiskohtaisten kysymysten sijaan edetä tiettyjen erilaisten 

teemojen varassa. Nuorten tulkinnat asioista sekä asioille antamat merkitykset 

ovat keskeisiä asioita tässä haastattelumuodossa. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 48.) 

 

Teemahaastattelua kutsutaan puolistrukturoiduksi menetelmäksi siksi, että 

haastattelun näkökanta, aihepiirit sekä teema-alueet ovat kaikille samat. Tässä 

haastattelutavassa ei käytetä strukturoitua lomakehaastattelun muotoa, jossa 

kysymyksille on tarkka muoto ja järjestys, mutta se ei ole myöskään täysin va-

paa niin kuin syvähaastattelu. (Hirsjärvi ym., 48.) 

 

Nuoria haastatellessa heidän luottamus on pitänyt saada puolelleen, jotta he 

motivoituvat vastaamaan rehellisin ja todenmukaisin vastauksin. Heidän vas-

tauksistaan pitää olla kiinnostunut ja heille pitää osata välittää tunne siitä, että 

kysymyksillä sekä nuorella on merkitystä tutkimuksen onnistumisen kannalta. 

Jotta tähän tilanteeseen päästäisiin saattaa parhain vaihtoehto olla haastatella 

nuoria useaan otteeseen. (Hirsjärvi ym., 132.) 

 

Haastattelin kahta teini-ikäistä nuorta teemahaastattelumenetelmällä, sillä koin 

sen helpoimmaksi tavaksi nuorten kanssa keskustella heille ehkä vaikeistakin 

asioista. Haastattelun aikana huomasin ensimmäinen haastateltavan nuoren 

jännityksen helpottuneen, kun haastattelu ei ollutkaan niin vakavaa vaan jutte-
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limme asioista tavallisesti ilman haastateltavan ja haastattelijan roolia. Tein 

haastattelun tietoisesti nuorten omissa huoneissa, jotta saisimme olla rauhassa 

ja että nuorella olisi mahdollisimman rento olo. Toisen nuoren kohdalla jouduin 

lopettamaan haastattelun kesken, sillä nuorella oli vaikeuksia keskittyä erityi-

sesti tulevaisuutta koskeviin kysymyksiin. Tämän haastattelun kesken jääminen 

vaikuttaa mielestäni myös tutkimuksen tuloksiin, sillä nuoren asenne tulevia 

joogatunteja kohtaan olisi voinut olla positiivisempi käydyn keskustelun jälkeen. 

Nuori olisi voinut hyötyä tunneista enemmän, jos olisin osannut haastattelun 

perusteella päätellä mitkä harjoitukset olisivat tukeneet erityisesti häntä ja hä-

nen tulevaisuuttaan. 

 

 

 

5 NUORTEN TAUSTAT JA KOKEMUKSET 

 

 

Tässä osiossa olen avannut nuorille tekemäni alkuhaastattelun sekä kerron 

heidän kokemuksistaan ja kommenteistaan, joita joogan aikana kävimme läpi. 

 

5.1 Alkuhaastattelu 

 

Alkuhaastattelun ideana oli kartoittaa nuorten tämän hetken ajatuksia ja tunte-

muksia tulevaa joogaa varten. Samalla kävimme läpi tulevaisuuden suunnitel-

mia, joiden kautta olisi helpompaa alustaa minkälaiset keholliset harjoitteet tuki-

sivat nuorten kasvua ja kehitystä. Käytän tekstissä nuorista nimitystä nuori 1 ja 

nuori 2.  

 

Nuori 1 ja nuori 2 ovat molemmat teini-ikäisiä nuoria. Molemmat nuoret ovat 

hyvin erilaisia, mutta tulevat pääosin toimeen keskenään ja heidän kanssaan on 

helppo toimia ryhmässä. Molemmat ovat todella sosiaalisia ja ottavat uudet ih-

miset lähes poikkeuksetta hyvin vastaan. Olin alustavasti kertonut näille nuoril-

le, että olemme lähdössä kokeilemaan joogaa viideksi kerraksi ja tämän kaiken 

takana on opiskeluuni liittyvä lopputyö. Nuori 1 otti uuden lajin kokeilemisen in-

nolla vastaan, mutta nuori 2:sta piti hieman suostutella enemmän. Nuoria moti-
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voidaksemme olimme sopineet, että molemmat saavat kesän aikana tehdä ke-

säretken heidän itse valitsemaansa paikkaan.  

 

Halusin tehdä alkuhaastattelusta rennon tilanteen, joten päätin, että aikaa ei 

entuudestaan haastatteluun määrätä. Nuorten ollessa omassa huoneessa ajat-

telin, että he pystyvät keskustelemaan tutun aikuisen kanssa helpommin itselle 

tärkeistä asioista, kun muut talon asukkaat eivät ole kuulemassa.  

 

Omasta mielestäni haastattelu meni yllättävästi. Olin ajatellut, että nuori 1:stä 

haastatellessa olisi vaikeuksia saada häneltä vastauksia ja nuori 2 selittäisi asi-

at todella pitkästi, mutta kävikin toisin päin. Nuori 1:llä oli todella selkeät ajatuk-

set niin lähitulevaisuudesta, kuin pitkän ajan päämäristäkin. Nuori 2 ei pystynyt 

keskittymään haastatteluun yhtään ja vastauksista sekä tunnelmasta aistien 

päätin keskeyttää haastattelun. Nuori 2:en kanssa haastattelua olisi voinut yrit-

tää vielä myöhemmin uudestaan, mutta luulen, että tulokset olisivat olleet lähes 

samanlaiset.  

 

Nuori 1:sen haastattelu oli todella mukava hetki hänen huoneessaan. Aluksi 

kysyin mitä hän oikein odottaa joogalta, mitä siellä toivoisi oppivansa ja mikä on 

tämän hetken lempi laji?  

 

”Haluun oppia spagaatin tai spiraalin. Opetella venyttelemään. Lentopallo on 

mun lempi laji.”  

 

Seuraavaksi kysyin mitkä voisivat olla hänen vahvuutensa tässä lajissa ja mikä 

häntä motivoi?  

 

”Jaksan olla kärsivällinen, jos näen jotain hyötyä asiassa. Haluan tivoliin ja 

syömään. Ylipäätänsä, että pääsee pois arjesta.”  

 

Kysyessä odotuksia tunnista heräsi nuorelle paljon ajatuksia tunnin luonteesta 

ja siitä, että häntä ei saa pakottaa. Nuori 1 kertoo, että tulee sitten kyllä mu-

kaan, kun muut jatkavat, sillä häntä alkaa oma mökötys ja muiden kiva tekemi-

nen ärsyttää.  
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”Eniten odotuksia siitä, että miten vapaata tunti on, että saa rauhassa tehdä. 

Muhun ei toimi komentaminen. Haluan tehdä omaan tahtiin. (Ohjaaja) Jatkaa 

hommia ”Juha-Pekan” (ohjattavan) kanssa, koska tämä ärsyttää ja tuun sitten 

mukaan.” 

 

Olin valinnut mukaan hieman vaikeamman kysymyksen, jossa nuorten olisi tar-

koitus kertoa mitä heille tarkoittaa, kun puhutaan kehosta ja mielestä yhdessä ja 

ovatko ne yhteydessä toisiinsa. Nuori 1:sen vastaus oli seuraava:  

 

”Todellakin. Mieli ja keho. Mielellä pystyy hallitsemaan kehoa ja keholla hallita 

mieltä. Kun liikkuu, mieli aktivoituu. Kun mielelle tekee hyvää, keho voi hyvin ja 

toisinpäin. Mielen on hyvä olla. Jos tekee jotain mistä tulee hyvä mieli esimer-

kiksi, kun pyöräilee pitkän matkan, on kehossa hyvä olo.”   

 

Eniten nuori 1:llä ajatuksia ja vastauksia tuotti kuitenkin kysymys tulevaisuudes-

ta. Hän oli selkeästi pohtinut sitä mitä elämältään haluaa ja missä hän haluaa 

tulevaisuudessa olla.  

 

”Haluaisin opiskella hyvään ammattiin, koska mulla on silloin todennäköisesti 

enemmän rahaa, kun perus tallaajalla. Sitten, jos mulla on joskus oma perhe ei 

olis hätää rahasta eikä muutenkaan hätää. En halua lapsille huonoa lapsuutta, 

jos on rahaa voi viedä apuun.”  

 

Tässä vaiheessa kysyin millaista apua hän haluaisi lapsilleen ja nuori 1 vastaa, 

että:  

 

”Jos on huono olla voisi hakea apua.”  

 

Tämän jälkeen hän jatkaa omista haaveistaan ja tavoitteista liittyen asumiseen 

ulkomailla.  

 

”Haluaisin olla hyvä puhumaan espanjaa ja englantia ja muuttaa Losiin. Asuisin 

hienossa talossa, jossa olisi hieno piha ja se tekisi mut onnelliseksi.”  
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Kysyin olisiko talossa muita, kun vain hän ja pystyykö siellä kotona rentoutu-

maan?  

 

”Eläimiä. Ainakin kaksi lammasta, 10 koiraa, viisi kissaa, kaksi hamsteria ja 10 

kania. Pystyn rentoutuu. Rentouttaa oma koti, sen tuoksu, omat tavarat ja eläi-

met. Perhe olisi mukana. Töissä ja koulussa päivät.”  

 

Lopuksi nuori 1 pohti miten näitä unelmia kohti voisi päästä:  

 

”Pitää opiskella ahkerasti ja kärsivällisyyttä. Pieni koira, jota voi hoitaa, kun tu-

lee koulusta.” 

 

Nuori 2:en haastattelu oli paljon lyhyempi sillä häntä ei kiinnostanut puhuminen 

vaan legoilla leikkiminen. Ensimmäiseen kysymykseen joogaan liittyvistä odo-

tuksista ja mielipiteistä nuori 2 vastasi:  

 

”Tylsää. Joogassa on aina tylsää, kun ollaan aina eri asennoissa. Samoissa 

asennoissa 5 minuuttia” 

 

Kysyin jännittääkö joogaan meno, jos negatiivisuus olisi johtunut siitä.  

 

”Ei jännitä. Minusta harjoitukset on tyhmiä, kakkamaisia ja perseestä. Selkä 

menee muun muassa jumiin.”  

 

Yritin vielä kysyä ajatuksia mielestä, kehosta ja siitä onko ne yhteydessä toisiin-

sa.  

 

”Ei ole. Voisitko nyt jättää minut rauhassa leikkimään.”  

 

Päätin jättää haastattelun tähän, sillä kysymykset alkoivat olla haastavampia 

enkä halunnut tulevista tunneista aiheuttaa jo valmiiksi pelkkää negatiivista tun-

netta nuori 2:lle.  

 

5.2 Nuorten kommentit ja kokemukset joogasta  
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Joogaa aloittaessa olimme sopineet ohjaajien kanssa, että jokaisen tunnin jäl-

keen pitäisimme noin 10-15 minuutin purun, jossa joogaa ohjannut kyselisi miltä 

harjoitukset olivat tuntuneet ja mitä ajatuksia nuorilla tuli tunneista. Palautekier-

roksen ohjasi sovitusti sama henkilö, joka oli jooga-tunnilla ohjaajana, sillä 

koimme, että ohjaajan vaihtuvuus tuntien aikana toisi vain epäselvyyttä ja levot-

tomuutta tunnin rakenteeseen. Minä sain myös samalla aikaa kirjoittaa nuorten 

tuntemukset heti ylös.  

 

Aivan ensimmäisen tunnin aluksi ohjaaja kyseli nuorilta mitä heille tulee mieleen 

sanasta jooga. Nuoret kertoivat, että heille tulee mieleen: venytys, hengitys, 

avokado ja tylsää. Ohjaajan kertoessa, että osa sanoista piti hyvinkin paljon 

paikkaansa, kertoivat nuoret, että minun kanssa käydyt keskustelut sekä alku-

haastattelu olivat selkeyttäneet myös heidän ajatuksiaan tulevasta tunnista.  

 

Ensimmäisen tunnin jälkeen kävimme fiiliskierroksen korttien avulla. Nuori 1 otti 

kuvakortin, jossa oli puu. Puu kuvasti sitä rauhaa, joka hänelle oli tullut tunnin 

aikana ja sen jälkeen. Hän kertoi myös tunnilla hengityksen alkavan tulla jo pie-

nen harjoituksen jälkeen itsestään liikkeiden mukana ja kuinka rentoutusharjoi-

tuksissa nukahtaminen oli ollut todella lähellä. Nuori 1 kertoi myös ensimmäisen 

kerran jälkeen, että haluaisi jatkaa joogan harrastamista tulevaisuudessakin ja 

mainitsi, että sitä voisi tehdä Aallossa alakerrassa. Tämä oli tutkimukseni kan-

nalta tärkeää, sillä se kertoi, että nuori haluaa ja kokee tarvitsevansa pysähty-

mistä ja rauhoittumista jatkossakin. Nuori 2 kertoi, että kokee voivansa käyttää 

erilaisia hengitys harjoitteita jännittävissä tilanteissa sekä rauhoittumisessa.  

 

Toisella tunnilla molemmilla nuorilla oli ollut hieman levottomampi olo kuin en-

simmäisellä.  Nuori 1 kertoikin lopuksi, että: ”Ensin mulla oli levoton olo, mutta 

nyt oon levollinen”. Nuori 2 pohti tunnilla loppurentoutuksessa käytettyä tuulikel-

loa: ”Jos mulla olisi sellainen tuulikello niin ehkä mä voisin siihen nukahtaa.” 

Nuori 2 käyttää joka ilta musiikkia nukahtamisen apuna, joten mielestäni tuuli-

kellon hankinta olisi myös Aaltoon erittäin hyvä vaihtoehto, sillä kellon ääni on 

todella rentouttava ja nuoren ei tarvitsisi miettiä esimerkiksi laulun sanoja vaan 

hän voisi rentouttaa mielen ja ajatukset vain kuuntelemalla tuulikellon ääntä.  
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Kolmannella tunnilla huomasin, että nuoret olivat jo hieman rennompia, sillä 

paikka oli käynyt tutuksi ja nuoret tiesivät, miten tunti etenee. Tunnilla oli käy-

tössä jälleen tuulikello, joka herätti ajatuksia nuori 2:ssa. Hän pohti, että rentou-

tumiseen oli tuulikellon ääni auttanut ja kuinka rentoutuksen aikana hän oli aja-

tellut olevansa omassa sängyssä, josta herännyt vasta ohjaajan pyydettyä. 

Nuori 2 kertoi loppukeskustelun aikana, kuinka hän toivoisi tulevansa tautiin, 

jotta tunnille ei tarvitsisi osallistua. Kuitenkin hän tunneilla osallistuu oman 

osaamisen ja jaksamisen mukaan, sekä lähtee tunneille ilman, että siitä täytyy 

sen suuremmin keskustella. Luulen, että nuorelle oli vain vaikea myöntää, että 

rauhoittuminen ja rentoutuminen tuntuu hyvältä.  

 

Neljännellä tunnilla olimme rentoutusharjoitusta, jossa piti kuvitella kuinka val-

koinen väri sisään hengittäessä täyttää kehon. Tämä oli molemmalle nuorelle 

vaikeaa ja he kertoivat, etteivät osanneet kuvitella valkoista tai mitään muuta-

kaan väriä. Tällä kerralla nuori 2 alkoi löytämään mieleisiä asioita tunnilta. Hän 

kertoi, että: ”Kaikki oli mukavia, jalka-asento ei ollut hyvä jalat ylhäällä. Meinasi 

mennä mukkelis makkelis.” Hän oli myös huomannut, että joogassa käynnillä on 

merkitys myös loppupäivään: ”Pysyn loppupäivän rauhallisena, kun käyn täällä” 

ja ”Aina kun mä tuun tänne oon levoton. Sit ku mä oon täällä ni en oo niin levo-

ton.” Nuori 1 huomasi hengityksen syventyneen ja sen, että hengitystä voi itse 

säädellä.   

 

Viimeisellä kerralla kävimme heti aluksi läpi nuorten tuntemuksia. Nuori 1 kertoi, 

että silmät painaa ja nuori 2 kertoi olevansa jo joogatilassa, koska oli väsynyt. 

Kävimme myös läpi mitä jooga tuo nuorille nyt mieleen ja että onko ajatukset 

muuttuneet ensimmäisestä kerrasta. Nuori1 kertoi, että ”Ensi ei tuu mielee enää 

avokado. Mulle tulee mieleen uni. Ei tuu hiki, kun on niin rentoo.” Nuori 2:lle tuli 

mieleen sana matto. Lopuksi nuorilta kysyttiin mitä he vievät mukanaan näiltä 

tunneilta. Nuori 1 vastasi, että tyytyväistä oloa ja nuori 2 rauhallisuutta. Keskus-

telimme myös siitä, onko hengitys nuorille nyt tutumpaa. Nuori 1 kertoi, että ei 

mieti koskaan arjessa omaa hengitystään, ellei ole jännittävissä tai pelottavissa 

tilanteissa. Nuori 2 jatkoi tästä keskustelua kertomalla kokemuksia siitä, että 

kun hän itkee niin hengitys muuttuu nopeaksi ja sitten laskee. Tämän jälkeen 

nuoret kertoivat vielä, että parasta joogassa oli ollut tuulikellon soitto sekä erilai-

set lepoasennot.  
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6 PRODUKTIN ESITTELY 

 

 

Toiminnallisen opinnäytetyöni tulos on pelikortit, joiden avulla ohjaajien on jat-

kossa helpompi ohjata nuorille erilaisia venytys, hengitys ja rentoutumisharjoi-

tuksia pienkoti Aallossa. Pelikortit aktivoivat mielestäni nuoria tekemään harjoit-

teita myös itsenäisesti, sillä korteista on helpompi ja mielekkäämpi lukea erilai-

sia harjoituksia kuin paperilta. Kortit on helppo ottaa mukaan esimerkiksi ulos tai 

käyttää muissa tiloissa toisin kuin alun perin suunnitellussa ollut harjoitusvideo.  

 

Pelikortit tuovat jotain konkreettista harjoitusten tekemiseen ja mielestäni harjoi-

tukset eivät tunnu liian pitkiltä tai vaikeilta, kun ne ovat kirjoitettu pieneen kort-

tiin. Harjoite on helppo ja selkeä lukea eikä se tarvitse liikaa keskittymistä. Har-

joituksen tekemiseen voi ottaa mukaan korteilla pelaamisen esimerkiksi siten, 

että nuori saa valita yhden harjoitteen kustakin pakasta ja ohjaaja yhden. Näin 

harjoitteita tulee käytyä läpi jo 6 kappaletta. Myös nuori itse voi toimia kortin lu-

kijana ja päästä tätä kautta toimimaan itse ohjaajana. 

 

Korttien työstäminen alkoi erilaisten harjoitteiden kartoittamisella. Olin kirjoitta-

nut joogassa käymämme harjoitukset läpi, joista käytin osaa pelikorteissa. Näi-

den korttien taakse sain nuorten kertomia kommentteja, jotka kertovat silloisia 

tuntemuksia harjoitteista ja auttavat näin poikia muistamaan harjoitteen parem-

min. Loput harjoitteet löysin lukemalla erilaisia oppaita sekä netistä. 

 

Joogan aikana harjoittelimme erityisesti venyvyyttä, hengitystä sekä rentoutus-

ta, jonka mukaan tein kortteihin teemat. Kortteja tuli yhteensä 29 ja ne sisältävät 

erilaisia, helppoja ja kaikille soveltuvia harjoituksia, joidenka avulla nuorella on 

matala kynnys lähteä kokeilemaan joogaa itsenäisesti tai hänelle tutun ohjaajan 

avulla. Kortit löytyvät liitteenä työni lopusta.   

 

 

6.1 Tutkimusprosessin kulku  
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Idea opinnäytetyöstäni ja sen tekemisestä Aaltoon syntyi jo loppuvuodesta 

2017. Kevään 2018 aikana sovimme työntilaajan kanssa aiheen ja lähdimme 

miettimään sen erilaisia toteutusvaihtoehtoja. Loppukevään aikana ajatus työs-

täni selkeni ja touko-kesäkuun aikana kävimme kahden nuoren kanssa jooga-

tunneilla, joista keräsin tarvittavan tutkimusmateriaalin. Nuorten kanssa käytyjen 

tuntien jälkeen aloin kirjoittaa teoriaa opinnäytetyöhöni samalla pohtien mikä 

olisi produktin konkreettinen tuotos. Heinäkuun aikana käytyjen keskustelujen 

pohjalta päädyin pelikortteihin, joita aloin työstää heti idean tultua itselleni sel-

keämmäksi. Korttien valmistuessa kirjoitusprosessi on ollut koko ajan päällä. 

Kortit saapuivat painosta elokuun aikana ja olin iloinen saatuani jotain konkreet-

tista aikaan työhön liittyen. Korttien saavuttua esittelin ne työhyvinvointi päiväs-

sä, jossa aloimme alustavasti puhua siitä, kuinka kortteja olisi mahdollisuus 

käyttää Aallon arjessa. Syksyn alussa kävimme vielä työntilaajan kanssa läpi 

muutamia keskusteluja ajatellen korttien käyttöönottoa ja jatkoa. Olen selkeyt-

tänyt tutkimusprosessin kulkua tekemälläni kaaviolla, jossa avaan työni erilaiset 

vaiheet ja kerron tarkemmin opintopolustani. 
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KUVIO 2 Tutkimusprosessin kulku 

 

 

7 YHTEENVETO 

 

 

Valmis produktini ovat pelikortit, joiden avulla nuoret sekä ohjaajat voivat pien-

koti Aallossa harjoittaa teemoittain hengitystä, rentoutusta sekä venyvyyttä. 

Näiden korttien avulla nuoret oppivat muun muassa itsesäätelyä, keskittymisky-

kyä ja rauhallisuutta. Korttien toiselle puolelle halusin kirjoittaa nuorten omia 

kommentteja harjoitteista, jotta työssäni painottuisi myös nuorten itsensä osal-

listuminen ja tärkeys prosessini etenemisen sekä onnistumisen kannalta. Työni 
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tilaajalta sain tukea tehdä työn omalla tavallani ja uskoa siihen, että ymmärrän 

mitä juuri pienkoti Aaltoon työltäni haetaan.  

 

7.1 Oman oppimisen arviointi  

  

Tavoitteeni oli opinnäytetyössäni tutkia miten erilaisten mieleen ja kehoon vai-

kuttavien harjoitusten avulla lastenkodin nuoret voisi ymmärtää erilaisia trauma-

peräisiä kokemuksiaan. Huomasin jo aikaisessa vaiheessa, että työni aihe on 

minulle haastava, sillä yhteisöpedagogin koulutuksella ei ole pätevyyttä nuorten 

trauman hoitoon. Oli siis jo työn varhaisessa vaiheessa päätettävä, että työssä 

ei saa mennä liian syvälle aiheeseen, sillä siitä tulisi tällöin liian laaja sekä mi-

nun ammattitaidolle liian haastava. Pidin kuitenkin aiheesta sillä se oli todella 

mielenkiintoinen ja opin paljon uusia asioita, joista on tulevaisuudessa hyötyä 

erilaisissa työtilanteissa.  

 

Pelikortit, jotka valmistin työn produktina ovat tehty ajatellen Aallon tämän het-

kistä tarvetta sekä tulevaisuutta. Joogan, hengityksen ja meditoinnin tärkeyttä 

on uutisoitu paljon ja se on mielestäni noussut jo yhdenlaiseksi trendiksi. Minus-

ta tämä ei ole kuitenkaan huono asia sillä elämä lastenkodin arjessa tuntuu 

työntekijänkin näkökulmasta usein hektiseltä, jonka takia erilaisten rauhoittu-

misharjoitusten käyttöönotto olisi äärimmäisen tärkeää.  

 

Lastenkodin arjessa kiintymyssuhde on suuressa roolissa päivittäin. Sillä tarkoi-

tetaan mielestäni talossa asuvien nuorten ja työntekijöiden välistä suhdetta. 

Kiintymyssuhde korostuu erityisesti silloin, kun työskennellään lapsen ja tämän 

oma-aikuisen kanssa, johon nuorella on erityinen suhde, sillä oma-aikuinen 

huolehtii pääsääntöisesti omista nuoristaan talossa. Tästä johtuen olemme 

suunnitelleet korttien käyttöä jatkossa erityisesti nuoren oma-aikuisen kanssa, 

jolloin nuorella olisi helpompi ja rennompi olo harjoituksia tehdessä.  

 

Opinnäytetyöni aikana huomasin, että minun oli helpompaa työskennellä, kun 

olin jo valmiiksi tuttu aikuinen nuorille. Sekä alkuhaastattelussa, että joogan ai-

kana käydyt loppupalautteet olivat helpompi jakaa kaikkien kuullen, sillä nuorten 

ja aikuisten välille oli jo luotu kiintymyssuhde. Toisen nuoren kohdalla otimme 

huomioon vaikeudet uusissa tilanteissa ja otimme hänen oma-aikuisohjaajan 
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tunneille mukaan. Tähän ohjaajaan nuorella oli jo syvä monen vuoden kiinty-

myssuhde, jolloin nuoren tunnetta oli helpompi tutun aikuisen säädellä.  

 

Opinnäytetyössäni osallistavaa pedagogiikkaa käytetään erilaisten toimintojen 

kautta. Mielestäni osallistava pedagogiikka oli tärkeässä roolissa opinnäytetyöni 

aikana, sillä koen, että uuden oppiminen, tekeminen sekä näiden kahden kautta 

omien epävarmuuksien ja ajatusten käsittely auttaa nuorta tämän henkisessä 

sekä fyysisessä kasvussa ja kehityksessä.  

 

Uuden oppimisen kannalta on hyvä ottaa huomioon nuoren oma kiinnostus ai-

hetta kohtaan. Ohjaajana tämä tulisi ottaa käytäntöön siten, että tehtävissä tai 

ohjatuissa tilanteissa tulisi aiheiden olla sellaiset, joita nuori pystyisi helposti 

liittämään sen hetkiseen elämäntilanteeseensa. Aiheen ajankohtaisuuden lisäk-

si nuoret haluavat aiheesta välitöntä omakohtaista hyötyä, joka parantaa nuoren 

motivaatiota ja innostusta aihetta kohtaan. (Meriläinen 2015, 52.) Nämä asiat 

huomioiden on tärkeää, että erityisesti joogassa tehtyjen harjoitusten aikana 

kerrotaan millaisissa arkipäiväisissä tilanteissa opittua voisi hyödyntää.  

 

Vaikka olen tyytyväinen tekemääni työhöni, olisi ollut mielenkiintoista jatkaa tut-

kimusta vielä hieman syvemmälle, jotta olisin voinut nähdä selkeämpiä tuloksia 

nuorissa korttien käytön jälkeen. Olen kuitenkin oppinut myös sen, että korttien 

käyttö vaatii, niiden helppoudesta huolimatta, ohjaajien perehtymisen, ajan ja 

kiinnostuksen aiheeseen. Nuorten on helpompi lähteä opettelemaan ja kokeile-

maan uusia asioita, jos tätä ohjaava aikuinen on itse kiinnostunut aiheesta ja 

osaa perustella sen minkä takia korteissa olevia harjoitteita olisi hyvä tehdä 

säännöllisesti.  

 

On vaikea sanoa näin lyhyellä ajalla, oliko joogan harjoitteluista hyötyä nuorten 

traumaattisen asioiden käsittelyyn, mutta uskon, että korttien käyttöönoton jäl-

keen nuorten vaikeudet itsesäätelyssä, keskittymisessä sekä rentoutumisessa 

helpottuvat jo lyhyellä aikavälillä. Toivon, että korteistani on hyötyä Aallon arjes-

sa sekä nuorille, että siellä työskenteleville.  
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7.2 Työn tilaajan arviointi  

 

Lähetin työni työn tilaajalle Jari-Pekka Thilille hyvissä ajoin ennen palautuspäi-

vää, jotta hänellä olisi hyvin aikaa lukea työni läpi ja antaa viimeiset vinkin ja 

ohjeet hänen näkökulmastaan työhöni. Sainkin hyviä ajatuksia häneltä ja tein 

tarvittavat muutokset työhöni. Lopuksi sain myös palautetta tekemästäni työstä:  

 

”Hienosti perustelet tutkimusprosessin tarpeen ja linkität sen yhteiskunnallisesti 

merkitykselliseksi. Tutkimuksesi on hyvin ajankohtainen, osallisuus ja asiakas-

lähtöisyys ovat tämän päivän ja sote-kentän laatuteemoja. Ne näkyvät työssäsi. 

Erityisesti olet ottanut asiakaslähtöisen näkökulman ja asiakkuudet tulevat tar-

peineen kuulluksi kehittämistyössäsi. Tutkimus – ja aineistonkeruu menetelmät 

ovat hyvin perusteltu sekä osuvia laadulliseen/toiminnalliseen opinnäytetyöhösi. 

Olet vastannut tilaajan tarpeeseen kehittää lasten ja nuorten itsesäätelyn taitoja. 

Produktiosi on selkeä ja yksinkertainen, visuaalisesti kaunis. Käytännön lähei-

nen ja asiakkuuksiasi tukeva, sekä oma-aikuisen perustehtävää kehittävä. Pro-

duktio tulee olemaan läsnä työryhmän kehittämispäivässä 12.10 – jolloin pro-

duktiota integroidaan menetelmäksi oma-aikuis työnkuvaan.” -Jari-Pekka Thil 

 

Saamastani palautteesta voin päätellä, että työni tilaaja on ollut tyytyväinen te-

kemääni työhön ja pelikortteja tullaan käyttämään Aallon arjessa osana oma-

aikuis toimintaa. Palautteeseen Jari-Pekka oli lisännyt vielä tekemänsä huomiot 

työskentelytavastani:  

 

”Yhteistyö kanssasi on ollut luontevaa, olet ollut hyvin itsenäinen. Kehittämis-

työn työnohjaukselliset keskustelut olet sisäistänyt ja löytänyt työllesi suunnat, 

sekä erityisesti kyennyt rajaamaan kehittämistehtävääsi, mistä olen erityisen 

ylpeä. Olet kyennyt olemaan myös reflektiivinen ja kriittinen kehittämistyötäsi 

kohtaan. Tavoitteemme oli saada aikaan asiakkuuksia ja henkilöstön perusteh-

tävää kehittävä tuote ja tämän saavutit erinomaisesti.” -Jari-Pekka Thil  

 

Olen tyytyväinen saamaani palautteeseen ja iloinen, että työni tilaaja kokee mi-

nun onnistuneen tilaamassaan työssä. On ollut vaikeaa opetella itsenäistä työn-

tekoa, sillä pidän ryhmässä työskentelystä ja se on minulle luontevampaa. Tä-
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män työn myötä olen kuitenkin oppinut, että pystyn tekemään erilaisia päätöksiä 

ja työskentelemään yksin. Koen kehittyneeni ammatillisesti työni aikana paljon.  

 

 

7.3 Työn luotettavuuden ja yleistettävyyden arviointi  

 

Tutkimuksissa pyritään välttämään virheitä, mutta silti monissa töissä tulosten 

pätevyys ja luotettavuus vaihtelevat. Tämän vuoksi tutkimuksessa tulee olla 

tekijän oman arvio työn luotettavuudesta. (Hirsjärvi ym. 2014, 231; Tuomi & Sa-

rajärvi 2013, 134.) 

 

Tutkimuksessa reliaabelius tarkoittaa mittaustulosten toistettavuutta eli sen ky-

kyä antaa ei - sattumanvaraisia tuloksia. Validius taas tarkoittaa työn pätevyyttä 

eli tutkimusmenetelmän kykyä mitata juuri sitä, mitä on tarkoituskin mitata. Me-

netelmät ja mittarit eivät aina vastaa sitä mitä tutkija on kuvitellut tutkivansa. 

Esimerkiksi kyselylomakkeen kysymyksiä ei ole ymmärretty täysin tutkijan kuvit-

telemalla tavalla. Tuloksia ei voi tällöin pitää pätevänä, jos tutkija tutkii tuloksia 

oman alkuperäisen ajatusmallin mukaisesti. (Hirsjärvi ym. 2014, 231-232; Ka-

nanen 2015, 112.) 

 

Mielestäni opinnäytetyöni aihe oli todella mielenkiintoinen ja olen yllättynyt siitä, 

kuin paljon kirjallisuutta siitä löytyi, mutta tutkimuksia sen sijaan ei. Omassa 

työssäni tutkimusmateriaalia on kerätty jooga-tuntien lopuksi, joka kertoo tutki-

mukseni luotettavuudesta sekä laadusta; nuorten kokemukset ovat aitoja ja he 

ovat saaneet omin sanoin kertoa omista tuntemuksistaan.  

 

Parempiin tutkimustuloksiin olisimme päässeet silloin, jos nuoria olisi ollut tutki-

muksessa mukana useita. Valitsimme kuitenkin nämä nuoret, sillä oli mietittävä 

nuoria, jotka olisivat kiinnostuneita aiheesta ja helppo motivoida. Tärkeää oli 

nuorten kohdalla ottaa huomioon myös nuorten väliset henkilökemiat, jotta yh-

teistyö nuorten välillä sujuisi ja tunnit menisivät rennoissa merkeissä. Olimme 

lisäksi miettineet sitä, ketä nuoria tällaiset harjoitteet palvelevat parhaiten ja ke-

nen kanssa harjoitteita olisi mahdollisuus jatkaa Aallossa mahdollisimman pit-

kään.  
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Työni luotettavuutta olisi lisännyt tutkimuksen jatkuminen Aallossa vielä joogan 

jälkeenkin. Tunteja olisi voinut jatkaa noin kerran viikossa nuorten kanssa Aal-

lon tiloissa. Korttien valmistuttua olisi ollut mielenkiintoista nähdä kuinka nuoret 

olisivat ottaneet kortit ja niiden käytön vastaan. Tätä kautta olisin päässyt tutki-

maan korttien toimivuutta sekä harjoitteiden vaikutuksia arjessa. En kuitenkaan 

ole pettynyt tekemääni työhön, sillä lastenkodin arkeen on usein vaikea saada 

aikaa ja nuorten kiinnostusta talossa tapahtuville harrastuksille. Toivon, että 

kortit tulevat kuitenkin jossain vaiheessa talossa tarpeen, etteivät ne jäisi käyt-

tämättä.  

 

7.4 Jatkotutkimusaiheet  

 

Tutkimuksen teon aikana tuli eteen monia mielenkiintoisia aiheita, joista olisin 

halunnut kirjoittaa. Alun perin mukaan oli tarkoitus ottaa muutaman Aallossa 

olevan nuoren käyttämä hevosterapia, mutta työstäni olisi tullut aivan liian laaja, 

jos tämänkin aiheen teoriat ja käytänteet olisivat otettu mukaan.  

 

Työssäni olisin voinut ottaa paremmin huomioon oman koulutukseni suhteessa 

traumatyöhön. Olisin voinut pohtia tarkemmin sitä, miten yhteisöpedagogina 

voisi toimia työympäristössä, jossa on traumaa kohdanneita nuoria. Yhteisöpe-

dagogina olisin voinut pohtia työtäni myös yhteiskunnallisten hyötyjen kannalta.  

 

Alussa kertomani lastenkodissa elänyt Pauli Karvinen painotti, että lasten ja 

nuorten kuuleminen on äärimmäisen tärkeää, sillä heillä paljon kerrottavaa, 

kunhan vain joku auttaa löytämään heidän ajatukset ja toiveet. (Talasterä 

2018.)  Nuorten ajatuksien kuuntelemista on painotettu myös syyskuussa 2018, 

kun Muhoksen koulukodista paljastui nuorten kertomana yllättävän paljon epä-

kohtia. (Valtavaara 2018.) Nämä uutiset kertovat mielestäni siitä, että nuoria 

tulisi kuulla enemmän eikä aikuisten ja nuorten tulisi asettua vastakkain. Aallos-

sa nuoria kuullaan paljon ja heidän kanssaan koitetaan välttää asetelmaa, jossa 

nuoret olisivat aikuisia vastaan. Työssäni tätä välttääkseni olisin voinut ottaa 

nuoret vielä aktiivisemmin mukaan erityisesti työni loppu vaiheessa esimerkiksi 

korttien suunnittelussa.  
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Työstäni olisi helppo tehdä erilaisia jatkotutkimuksia, sillä aihe on laaja ja olisin 

mielelläni jatkanut itsekin työni syventämistä. Kortteja voi helposti tehdä lisää 

erilaisten uusien harjoitteiden ja teemojen kautta. Lisäksi korteista voisi tehdä 

haastavampia, sillä minun kortteihin kirjoitetut harjoitteet ovat tehty ajatellen 

ensikertalaisia. Nuorten käyttäessä paljon älypuhelimia voisi kortit tehdä virtuaa-

liseksi, jolloin niiden käyttö voisi osalle nuorista olla luontevampaa ja hauskem-

paa. Jatkotutkimuksessa voisi tutkia korttien näkyviä hyötyjä pienkodissa sekä 

mahdollisesti jakaa osaamista Auran muissakin yksiköissä koko Jyväskylän 

seudulla.  

 

Tutkimusta olisi voinut viedä pidemmälle ja jatkaa paremmin tuloksin, jos olisin 

tehnyt nuorille loppuhaastattelut, jossa olisimme käyneet läpi heidän ajatuksi-

aan joogan hyödyistä nyt ja tulevaisuudessa. Korttien käyttöönoton jälkeen teki-

sin työn tilaajan sekä muiden ohjaajien kommenttien pohjalta laajemman tutki-

muksen korttien hyödyistä Aallossa pidemmällä aikavälillä.  

 

Kortit ovat suunnattu erityisesti Pienkoti Aaltoon, mutta ne eivät ole sidottuna 

tähän paikkaan millään tapaa, vaan kortteja voidaan vapaasti käyttää oikeas-

taan missä lastensuojelulaitoksissa tahansa.  
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LIITTEET  

LIITE 1: PELIKORTIT  
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