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1  JOHDANTO  

Työhyvinvointia edistävä toiminta on erittäin kannattavaa työkyvyttömyyden torjumisen 

ohella, sillä ne ovat erittäin vaikuttavia keinoja lisätä kansantalouden kasvua. Sosiaali- ja ter-

veysministeriön toimesta laatima selvitys vuonna 2000 työkykyä edistävän toiminnan vaiku-

tuksista on selvittänyt, että 1990-luvulla pelkästään työperäisten sairauksien ja työtapaturmien 

kustannukset olivat 3-4 % bruttokansantuotteesta. Työ- ja kansaneläkejärjestelmän työkyvyt-

tömyyseläke vuonna 2002 oli 2 853 miljoona euroa, joka on 18,5 % kokonaiseläkemenosta ja 

noin 2 % kansantuotteesta. Inhimillisiä voimavaroja tulee siis vaalia, jotta vältytään huonolta 

työkyvyltä, sairauspoissaoloilta ja ennenaikaiselta eläkkeelle siirtymiseltä. Työpaikkojen hen-

kilöstön tehokkuutta, osaamista ja hyvinvointia on kehitettävä tasapainoisesti. (Otala & 

Ahonen 2005, 18-19.) Yksi tapa kehittää työhyvinvointia ja henkilöstön keskinäisiä suhteita 

ovat virkistyspäivät. 

Tässä toiminnallisessa opinnäytetyössä käydään läpi virkistyspäivä, joka suunniteltiin ja toteu-

tettiin Oulun vastaanottokeskuksen Pudasjärven toimipisteen työntekijöille ja näin ollen itse 

virkistyspäivä on tämän opinnäytetyön toiminnallinen osuus. Työn keskeisimpänä tavoittee-

na oli luoda vastaanottokeskuksen työntekijöille virkistävä, leppoinen ja hauska päivä samalla 

antaen heille mahdollisuus elämyksen kokemiseen ja työyhteisön hyvinvoinnin parantami-

seen tiimityöskentelyn kohentamisen ohella. Toimeksiantajana työssä toimi siis Pudasjärven 

vastaanottokeskus (VOK) ja tarkemmin Pudasjärven vastaanottokeskuksen vastaava ohjaaja. 

Teoriapohja tässä opinnäytetyössä koostuu toiminnallisesta opinnäytetyöstä, työhyvinvoin-

nista, elämyksestä ja tapahtuman järjestämisestä. Toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksen 

ja työstämisen ymmärtämisessä on auttanut etenkin Vilkan ja Airaksisen teos Toiminnallinen 

opinnäytetyö (2003). Työhyvinvointia käsittelevässä osuudessa keskitytään enimmäkseen 

Furmanin ja Aholan (2002) kehittämään tuplatähteen ja siinä esiintyviin myönteisiä tunneko-

kemuksia tuottaviin tekijöihin ja elämyksen osalta suurempi painopiste keskittyy lapin elä-

mysteollisuuden osaamiskeskuksen LEO:n mallintamaan elämyskolmioon. Tapahtuman jär-

jestämisen havainnollistamisessa ja käytännön järjestelyissä on auttanut suurimmaksi osaksi 

Vallon ja Häyrisen teos Tapahtuma on tilaisuus – Tapahtuman markkinointi ja tapahtuman 

järjestäminen (2014). 
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Koska virkistyspäivän suunnittelussa ja toteutuksessa käytettiin teoriaa hyvin paljon apuna ja 

siitä saatuja näkökulmia pyrittiin sisällyttämään päivän ohjelmaan mahdollisimman paljon, 

muodostui päivästä elämyksellinen virkistyspäivä ja näin ollen siitä saatiin myös opinnäyte-

työn nimi. Nimeksi mietittiin myös elämyksellistä työhyvinvointipäivää, mutta koska työhy-

vinvoinnilla voidaan tarkoittaa niin montaa eri asiaa ja se on kaiken lisäksi erittäin vaikea 

määritellä, päädyttiin elämykselliseen virkistyspäivään, joka kuvaa työtä osuvammin. 

Toimeksiannon virkistyspäivän järjestämiseen sain itse lähettämällä sähköpostia vastaanotto-

keskukseen kuullessani, että heillä tällainen päivä on tulossa. Toimeksianto annettiin minulle 

innolla vastaan ja ensimmäinen tapaaminen toimeksiantajan kanssa järjestettiin heinäkuussa 

2014. Olin käynyt vastaanottokeskuksella aikaisemmin vierailemassa useita kertoja, sillä tut-

tujani on siellä töissä, joten tiesin suurin piirtein millaiselle ryhmälle pääsen virkistyspäivää 

suunnittelemaan, mutta jotta kohderyhmä kävisi entistä tutummaksi, sovimme toimeksianta-

jan kanssa, että vierailen vastaanottokeskuksella joka viikko mahdollisuuksieni mukaan en-

nen virkistyspäivää. Niinpä tein heinä- ja elokuun ajan ”työvuoroja” vastaanottokeskuksella 

ja pääsin tutustumaan työni kohderyhmään erittäin hyvin. Tämä helpotti suunnattomasti vir-

kistyspäivän suunnittelua ja toteutusta, sillä se auttoi hahmottamaan millaista ohjelmaa heille 

suurin piirtein voisi järjestää. 

Opinnäytetyössä käydään melko tarkkaan läpi eri vaiheet, joita virkistyspäivän suunnitteluun 

kuului. Tämä siksi, että olin ensimmäistä kertaa järjestämässä tapahtumaa ja koin tärkeäksi, 

että suunnitelma on tehty huolella ja että se on raportoitu tarkasti. Toivon hartaasti, että 

opinnäytetyöstäni on toimeksiantajalle apua tulevien virkistyspäivien suunnittelussa ja toteu-

tuksessa ja toivottavaa olisi, että opinnäytetyöni auttaa tulevia virkistyspäivästä kirjoittavia 

opinnäytetyöntekijöitä. 
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2  TOIMINNALLINEN OPINNÄYTETYÖ JA TOIMEKSIANTAJA 

Toiminnallinen opinnäytetyö ei ole vakiintunut tarkoittamaan tietynlaista opinnäytetyötä, 

sillä se voi tarkoittaa monenlaisia töitä kuten esimerkiksi esineen tai laitteen, oppaan, ohjei-

den, tapahtuman, näyttelyn, konferenssin tai koulutustilaisuuden suunnittelua tai toiminta-

mallin kehittämistä ja suunnittelua. Näin ollen toiminnallisen opinnäytetyön määrittely, 

luonne, muoto ja perusidea voivat vaihdella aiheen mukaan. (Kajaanin ammattikorkeakoulu 

n.d.) 

Kuitenkin kaikkien toiminnallisten opinnäytetöiden tavoitteena on tuottaa ja kehittää jotain 

uutta ja aikaisemmasta poikkeavaa, ei siis tehdä tutkimusta, kuten muilla opinnäytetöillä on 

tapana. Niinpä toiminnallisen opinnäytetyön yhteydessä usein käytetään termiä suunnittelu- 

ja kehittämishanke, jonka piirteitä ovat työelämälähtöisyys, sovellettavuus, käyttökelpoisuus, 

totuudenmukaisuus ja ennakoivuus. Ne ovat myös käytännöllisiä ja niillä on tiedon välinear-

voa. (Kajaanin ammattikorkeakoulu n.d.) Tämän lisäksi ne tavoittelevat käytännön toimin-

nan kehittämistä, ohjeistamista, järjestämistä tai järkeistämistä ammatillisessa kentässä ja on 

siis työelämän kehittämistyötä (Virtuaali ammattikorkeakoulu n.d.). Tärkeä seikka toiminnal-

lisille opinnäytetöille on vielä käytännön toteutuksen ja sen raportoinnin yhdistyminen tut-

kimusviestinnän keinoin (Vilkka & Airaksinen 2003, 9). Näiden seikkojen perusteella opin-

näytetyöntekijältä myös toiminnallisessa opinnäytetyössä edellytetään tutkivaa ja kehittävää 

otetta, vaikka toiminnallisessa opinnäytetyössä tutkimus usein onkin lähinnä selvityksen te-

kemistä ja selvitys tiedonhankinnan apuvälineistä. Tutkiva ote saadaan kuitenkin helposti 

näkyviin teoreettisen lähestymistavan valintana ja etenkin perusteltuna sellaisena sekä valin-

tojen ja ratkaisujen perusteluina että pohtivana ja kriittisenä suhtautumisena omaan tekemi-

seen ja kirjoittamiseen. (Virtuaali ammattikorkeakoulu n.d.) 

Yleensä toiminnallisella opinnäytetyöllä on toimeksiantaja. Toimeksiannetun opinnäytetyön 

avulla opinnäytetyön tekijällä on mahdollista luoda suhteita ja päästä kokeilemaan ja kehittä-

mään taitojaan työelämän kehittämisessä ja harjoittamaan innovatiivisuuttaan. (Vilkka & Ai-

raksinen 2003, 16.) Tässä toiminnallisessa opinnäytetyössä toimeksiantajana toimii Oulun 

vastaanottokeskuksen Pudasjärven yksikkö, joka on valtion rahoittama keskus, jonne turva-

paikanhakijat majoitetaan odottamaan turvapaikkahakemuksen hyväksymistä. Sitä odotelles-

sa vastaanottokeskus tarjoaa turvapaikanhakijoille majoituksen, taloudellista tukea ja muuta 

huolenpitoa kansainvälistä suojelua hakevan vastaanoton lain mukaisesti. Vastaanottokes-
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kuksissa työskentelee ammattihenkilöstöä sosiaali- ja terveysalalta. (Maahanmuuttovirasto 

2014a.) 

Vastaanottokeskuksia on ympäri Suomea yhteensä noin kaksikymmentä. Niiden määrä riip-

puu luonnollisesti turvapaikanhakijoiden määrästä. Vastaanottokeskuksiin majoittuneet tur-

vapaikanhakijat voivat liikkua vapaasti Suomessa, mutta pidempiä matkojaan varten heidän 

tulee aina ilmoittaa siitä oman vastaanottokeskuksensa työntekijöille. On myös tapauksia, 

jolloin turvapaikanhakijan henkilöllisyyttä ja matkareittiä Suomeen ei tiedetä tai siitä on epä-

selvyyttä joka johtaa siihen, että hänet voidaan majoittaa säilöönottoyksikköön Helsingin 

Metsälään asian selvittämisen ajaksi. Tämä yksikkö on suljettua aluetta, eikä sieltä ole mah-

dollisuutta poistua. Lokakuussa 2014 myös Joutsenon vastaanottokeskukseen avattiin säi-

löönottoyksikkö. On olemassa myös vastaanottokeskuksia, ryhmäkoteja, jotka on tarkoitettu 

alle 16-vuotiaille lapsille, jotka ovat tulleet maahan ilman huoltajaa sekä tukiasumisyksikköjä, 

jonne majoittuvat ilman huoltajaa saapuneet 16–17-vuotiaat. (Maahanmuuttovirasto 2014b.) 

Oman näkemykseni mukaan Pudasjärven vastaanottokeskuksen asiakaskunta on värikäs. On 

monista eri maista tulleita turvapaikanhakijoita, vanhoja ja nuoria, sekä moniin eri uskontoi-

hin kuuluvia turvapaikanhakijoita. Varsinkin uskontoon liittyvät asiat aiheuttavat monesti 

Pudasjärven vastaanottokeskuksen asiakkaiden välillä erimielisyyksiä. Turvapaikanhakijoita 

on myös yksin tulleita sekä koko perheensä kanssa tulleita. 

Kuten jo edellä mainittiin vastaanottokeskusten, Pudasjärven vastaanottokeskus mukaan lu-

ettuna, ensisijainen tehtävä on tarjota turvapaikanhakijoille majoitus, taloudellista tukea ja 

muuta huolenpitoa. Näiden palvelujen tarkoituksena on turvata turvapaikanhakijoiden perus-

tarpeet, lisätä ja ylläpitää hyvinvointia ja edistää toimintakykyä. Turvapaikanhakijoilla on käy-

tössään sosiaali- ja terveyspalveluita, joihin kuuluu neuvontaa, ohjausta, sosiaalisten ongelmi-

en selvittämistä sekä muita tukitoimia ja heillä on käytössään myös turvapaikkahakemuksen 

käsittelyyn liittyvää oikeusapua ja tulkkauspalveluita. Taloudellista tukea heille myönnetään 

elämiskustannuksiin ja he hakevat sitä omasta vastaanottokeskuksestaan. Työ- ja opintotoi-

mintaan, muun muassa suomen kielen opetukseen, osallistuminen on heille pakollista ja siitä 

kieltäytyminen voi johtaa taloudellisen tuen vähenemiseen. Tiettyjen aikarajojen puitteissa he 

voivat tehdä myös palkkatyötä Suomessa. Heillä on lisäksi mahdollisuus palata vapaaehtoi-

sesti kotimaahansa missä tahansa hakemuksen käsittelyvaiheessa, jolloin hakemuksen käsitte-

ly keskeytetään. (Maahanmuuttovirasto 2014a.) 
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Tässä opinnäytetyössä voitaisiin tutkia mitkä tekijät vastaanottokeskuksen työoloissa vaativat 

työhyvinvointiin perehtymistä ja elämyksellisen virkistyspäivän järjestämistä, jolloin vastaan-

ottokeskuksen työympäristöön, toimintaan ynnä muuhun tulisi paneutua enemmän. Tällöin 

opinnäytetyöstä tulisi kuitenkin liian laaja, ja itse virkistyspäivän osuus työssä supistuisi. 

Toiminnallisella opinnäytetyöllä on vielä yksi omalaatuinen piirre. Siihen kuuluu kaksi osaa. 

Yksi osa on opinnäytetyön raportti eli teksti, josta selviää, mitä, miksi ja miten on tehty, mil-

lainen työprosessi on ollut ja millaisiin tuloksiin ja johtopäätöksiin on päädytty. Toinen osa 

opinnäytetyössä on itse produkti eli tuotos, joka on usein kirjallinen, kuten vaikkapa portfo-

lio. (Vilkka & Airaksinen 2003, 65.) Produktin tuottamisen prosessi esitetään kirjallisesti ra-

portoituna siten, että siitä käy ilmi työssä käytetty tietoperusta ja se, miten esimerkiksi kehit-

tämishanke tai tapahtuma on suunniteltu toteutettu ja arvioitu (Jyväskylän ammattikorkea-

koulu 2013). Tässä työssä produkti on virkistyspäivä sisältöineen, ja kaikki sen suunnittelun 

aikana syntynyt muu materiaali. 

Toiminnallisen opinnäytetyön erikoisuuksista huolimatta on sillä myös tutkimusviestinnän 

piirteitä kuten lähteiden käyttö ja merkintä, tarkkarajaiset käsitteet tai termit, jotka tulevat 

opinnäytetyön viitekehyksestä, argumentointi eli väitteiden, valintojen ja ratkaisujen peruste-

leminen sekä tiedon kriittinen tarkastelu joiden avulla tutkimuksesta kiinnostunut lukija pys-

tyy tulkitsemaan ja ymmärtämään tekstiä. Lukijan tulee myös pystyä perehtymään työproses-

siin, joka tuotteen aikana on käyty läpi. (Vilkka & Airaksinen 2003, 66.) 
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3  TYÖHYVINVOINTI 

Tänä päivänä työhyvinvointi tarkoittaa pitkälti työyhteisöä, jossa on tarjolla riittävästi haastei-

ta ja mahdollisuuksia ja jossa voi kokea turvallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä onnistumisia. 

Lisäksi työyhteisön tulisi tarjota kehitysmahdollisuuksia. Toisaalta se tarkoittaa myös jokaisen 

yksilön omaa henkilökohtaista hyvinvointia, tunnetta ja viretilaa ja samalla koko työyhteisön 

yhteistä viretilaa. Työhyvinvointi on siis ihmisten ja työyhteisön kehittämistä sellaiseksi, että 

jokaisella on mahdollisuus onnistumiseen ja työniloon. Työhyvinvointi voi kuitenkin tarkoit-

taa toiselle ihmiselle toista ja toiselle toista, joten käsitteen määritteleminen on hiukan vaike-

aa, sillä työhyvinvointi ei ole esimerkiksi koneiden ja rakennuksien tapaan konkreettinen asia. 

(Otala & Ahonen 2005, 23, 28.) 

Työhyvinvoinnille annetaan nykyään paljon huomiota, sillä työssä jaksamisesta on tullut hy-

vin monelle ihmiselle ongelma, vaikka työn fyysinen rasittavuus onkin vähentynyt huomatta-

vasti. Koneet ovat korvanneet raskaimmat ja yksitoikkoisimmat työtehtävät, joita ihmiset 

ennen hoitivat. Työssä jaksamisen ongelmaa selittää se, että työn tekemisen laatu on muuttu-

nut fyysisiä ponnisteluja vaativista tehtävistä henkisiä ponnisteluja vaativiin tehtäviin, jotka 

aiheuttavat yksipuolisen kuormituksen. Samanaikaisesti arkiliikunta on vähentynyt autojen ja 

joukkoliikenteen myötä. Selittävä tekijä työssä jaksamisen ongelmaan on myös se, että tekni-

nen kehitys on kiihtynyt ja kiihtyy edelleen, jopa niinkin voimakkaasti, että sen uusiin toimin-

taympäristöihin ei ehditä sopeutua ennen kuin toinen on jo tullut tilalle. Esimerkiksi uudet 

tiedonsiirtojärjestelmät ovat tällaisia jatkuvasti muutoksen alla olevia teknisiä toimintaympä-

ristöjä, joihin jokainen työympäristö tänä päivänä jollakin tavalla kuuluu. (Salomäki 2002, 59.) 

Tilastokeskuksen laajat työolotutkimukset ovatkin osoittaneet, että työelämässä on monia 

kielteisiä pitkän aikavälin kehityskulkuja, mikä merkitsee sitä, että työ paremman työelämän 

ja hyvinvoinnin lisäämiseksi on käynyt yhä haastavammaksi (Kinnunen, Feldt & Mauno 

2005, 7,9). 

Jussi Vahtera on Salomäen kanssa samoilla linjoilla siinä, mitkä aiheuttavat työssä väsymisen. 

Hän luettelee syiksi kiristyvän kilpailun, nopean teknologisen kehityksen, toistuvat taloudelli-

set lamat ja julkisten palvelujen yksityistämisen jotka ovat johtaneet uudelleenorganisoitumi-

seen monilla tuotannonaloilla ja yrityksissä sekä epätyypillisten työsuhteiden nopeaan lisään-

tymiseen ja henkilöstösupistuksiin.  Hän kirjoittaa, että 1990-luvun loppupuolella jo kolman-

nes ammattiryhmistä työskenteli psykososiaalisella riskialueella. (Elo, Liira, Karjalainen, Nik-
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karinen, Nygård, Vahtera & Varonen 2001, 18.) Keskiöön työhyvinvoinnissa ovatkin nous-

seet juuri psykososiaaliseen työympäristöön liittyvät ongelmat, sillä työympäristön terveelli-

syys ja turvallisuus ovat keskimäärin parantuneet viimeksi kuluneiden vuosikymmenten aika-

na (Kinnunen ym. 2005, 9). Voidaan siis vain kuvitella, miten tilanne on nyt vuonna 2014. 

Henkilöstön terveyteen voidaan vaikuttaa myönteisesti kehittämällä terveyden edistämista-

voitetta palvelevia tekijöitä, jotka ovatkin usein psykososiaalisia (Elo ym. 2001, 18). 

Työhyvinvointiin vaikuttaa suuresti myös työpaikan ilmapiiri ja se, miten työssä viihdytään. 

Ilmapiirin ollessa hyvä ja työviihtyvyyden korkea ovat työntekijät yleensä terveempiä, he py-

syvät samassa työpaikassa pidempään, tekevät enemmän yhteistyötä keskenään, ovat aloite-

kykyisempiä, innovatiivisempia ja saavat enemmän aikaiseksi. Jos taas työilmapiiri on huono 

ja työviihtyvyys alhainen on todennäköisempää, että työntekijöiden vaihtuvuus on suuri, heil-

lä on paljon poissaoloja, he siirtyvät herkemmin ennenaikaiselle eläkkeelle, heidän työtasonsa 

on alhaisempi kuin se voisi olla ja heidän yhteistyönsä ei toimi. Näin ollen yrityksen tär-

keimmän voimavaran, eli henkilöstön, henkisestä hyvinvoinnista huolehtiminen ja sen edis-

täminen on tärkeää. (Furman & Ahola 2002, 7.) Työyhteisön hyvinvointia voidaankin ylläpi-

tää ja edistää työterveyshuollolla, työturvallisuustoiminnalla, virkistystoiminnalla, liikunnalla, 

työpaikan ruokailuilla ja työympäristön viihtyisyydellä. Tärkeässä roolissa työhyvinvoinnin 

kannalta ovat myös työvälineet, tietoverkot ja työprosessit. (Otala & Ahonen 2005, 33.) 

Viihtyäkseen työyhteisössään paremmin ihmiset luonnollisesti haluaisivat kokea enemmän 

tiettyjä myönteisiä asioita ja vähemmän tiettyjä kielteiseksi kokemiaan asioita, jonka pohjalta 

Furman ja Ahola (2002, 12-13) ovat tutkineet ihmisten toiveita ja tavoitteita ja päätyneet nä-

kemykseen, jonka mukaan henkinen hyvinvointi koostuu positiivisista elämyksistä ja valmiu-

desta kohdata rakentavalla tavalla tilanteita, jotka vaikuttavat työyhteisön henkiseen hyvin-

vointiin negatiivisella tavalla. Heidän tutkimuksissaan on käynyt ilmi, että henkisen hyvin-

voinnin tuottamiseen ei riitä yksinomaan työssä koetut myönteiset asiat. He ovat tunnista-

neet työnsä tuloksena neljä henkisen hyvinvoinnin kannalta keskeisintä myönteisiä tunteita 

tuottavaa tekijää sekä neljä keskeisintä ongelmaa, jotka uhkaavat tätä työyhteisön henkistä 

hyvinvointia, jos niitä ei kohdata rakentavalla tavalla. Myönteisiä tunnekokemuksia ja yhtei-

syyden tunnetta tuottavia tekijöitä ovat heidän mukaansa arvostus, onnistuminen, välittämi-

nen ja huolenpito sekä hauskuus ja huumori. Hyvinvointia uhkaavat ongelmakohdat ovat 

puolestaan ongelmista keskusteleminen, kritiikin antaminen ja sen vastaanottaminen, louk-

kaaminen ja loukkaantuminen ja erilaiset epäonnistumiset ja muut vastoinkäymiset. Näissä 

ongelmakohtien tilanteissa tulisi osata toimia viisaasta ja diplomaattisesti. Kritiikki pitäisi esit-
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tää hienotunteisella ja rakentavalla tavalla ja keskinäiset loukkaantumiset tulisi osata selvittää 

samaa hienotunteisuutta ja rakentavuutta käyttäen. Näiden tulosten pohjalta Furman ja Aho-

la ovat kehittäneet kuvion, jolle ovat antaneet nimeksi Tuplatähti (kuva 1). Tuplatähden jo-

kaiselle sakaralle he ovat asettaneet ne myönteiset ja kielteiset tekijät, jotka vaikuttavat 

työyhteisön hyvinvointiin. 

 

Myös Otala ja Ahonen (2005, 124) ovat sitä mieltä, että myönteiset tunteet ovat työhyvin-

voinnin kannalta tärkeitä, sillä ne mahdollistavat keskittymisen ja näin ollen paremman työs-

kentelyn. Myönteisillä tunteilla on lisäksi oppimiskykyä parantavia vaikutuksia ja ne liittyvät 

aivokemialliseen reaktioon, jossa niin kutsuttu hyvä stressi lisää katekoliamiinia, joka innostaa 

toimintaan, pitää yllä huomiokykyä ja kiinnostusta, saa aikaan intomielisyyttä ja antaa aivoille 

energiaa pitkäksi aikaa. Aalto (2006, 17) sen sijaan korostaa Furmanin ja Aholan tapaan työs-

sä koettujen kielteisten kokemusten rakentavaa käsittelytapaa, jota hänen mukaan jokaisen 

työntekijän tulisi harjoitella. Hänen mielestään syyllisten etsiminen erinäisiin ongelmiin on 

turhaa, sillä ongelmanratkaisun kannalta tulisi ennemminkin etsiä ongelmien syitä. Asioista 

on osattava tai ainakin opeteltava puhumaan niiden oikeilla nimillä. Aallon mielestä ketään ei 

tarvitse kuitenkaan loukata, sillä palautteen voi antaa rakentavasti ja positiivisessa mielessä 

tavoitteena pyrkiä negatiivisesti kritiikistä kohti oppimispalautetta. 

Kuva 1. Tuplatähti (Furman & Ahola 2002, 13). 
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Tässä opinnäytetyössä keskitytään Furmanin ja Aholan esittämiin myönteisiä tunnekoke-

muksia ja yhteisyyden tunnetta tuottaviin tekijöihin, ja näitä tekijöitä on pyritty saamaan vir-

kistyspäivän sisältöön mahdollisuuksien mukaan ja työn onnistumista on arvioitu osaksi näi-

den tekijöiden pohjalta havainnoinnin avulla sekä muutamalla kysymykselle palautekyselyssä. 

3.1  Arvostus 

Arvostus on laaja käsite. Yksinkertaisesti selitettynä se tarkoittaa kaikkea sitä, mikä liittyy 

myönteiseen palautteeseen, mutta oikeastaan käsite on paljon laajempi. Se on oleellinen osa 

kaikkea sellaista vuorovaikutusta, joka edistää ihmisen henkistä hyvinvointia, sitä, että ihmi-

nen huomataan ja häntä palkitaan panoksesta, jolla hän on osallistunut yhteisesti aikaansaa-

tuun edistykseen ja menestykseen. Arvostus välittyy usein rivien välistä, mutta sen voi huo-

mata siinä miten toista ihmistä kohdellaan, miten kiinnostuneita hänestä ollaan ja siinä miten 

hänen osaamistaan, ammattitaitoaan ja asiantuntemustaan osoitetaan pidettävän arvossa. Ar-

vostuksen voidaan kuvailla olevan sitä, että toiselle välitetään kokemus siitä, että hän on tar-

peellinen ja hänen työpanostaan tarvitaan. Arvostetuksi tulemisen tunteeseen vaikuttaa kui-

tenkin paljon se, keneltä arvostusta saadaan, sillä sitä halutaan usein joltakin enemmän ja jol-

takin taas sitä ei kaivata ollenkaan. Usein se halutaan sellaiselta ihmiseltä, jota itse arvostam-

me ja jonka mielipide on tärkeä. (Furman & Ahola 2002, 20-28.) Arvostus työelämässä pe-

rustuu siis pitkälti osaamiseen ja ammattitaitoon, sillä juuri osaamisen perusteella ihminen 

yleensä valitaan tiimeihin, työryhmiin ja työhön. Arvostus luo myös turvallisuutta ja tukee 

sosiaalista hyvinvointia. (Otala & Ahonen 2005, 30.) 

3.2  Onnistuminen 

Furmanin ja Aholan (2002, 43-44) mukaan ihmiset usein kertovat saavansa työniloa siitä, kun 

he onnistuvat siinä, mitä tekevät eli toisin sanoen heidän työnilonsa on onnistumisen iloa. 

Vaikka ihminen onnistuukin päivän aikana monissa asioissa, ei hän välttämättä koe niistä 

onnistumisen iloa vaan sitä kokeakseen hänen täytyy huomata onnistumisensa itse ja hänen 

täytyy tämän huomatakseen pitää onnistumista huomaamisen arvoisena. Tämän edellytykse-

nä ihminen tarvitsee jonkinlaisen näkemyksen siitä, mitä arvoa tai hyötyä työstä on hänelle 

tai muille ja lisäksi hänellä tulisi olla tilaisuus jakaa onnistumisen ilo muiden kanssa. 
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Työssä onnistumisen kokemukset voivat olla henkilöstä riippuen hyvinkin erilaisia. Ne syn-

tyvät muun muassa työkavereista, työn monipuolisuudesta, haasteellisuudesta ja vastuusta ja 

lisäksi niihin vaikuttavat työn ulkoiset seikat, kuten työskentelyvälineet. Myös motivaatiolla 

on osuutensa onnistumisen tunteen saavuttamisessa. (Näkövammaisten keskusliitto ry n.d.) 

3.3  Välittäminen ja huolenpito 

Hyvin toimivassa työyhteisössä työyhteisön jäsenet välittävät ja pitävät huolta toisistaan. Ku-

ten arvostuksen käsite on myös välittämisen käsite vaikea määritellä. Sekin pitää sisällään 

monenlaisia asioita. Furmanin ja Aholan (2002, 53-54) näkemyksen mukaan se on asenne ja 

ajattelutapa, jossa työtovereiden henkinen hyvinvointi koetaan niin tärkeäksi, että sen takia 

ollaan valmiita näkemään tarvittaessa myös vaivaa. Välittäminen on heidän mukaansa toisten 

huomioimista, kiinnostusta muita ihmisiä kohtaan, kuuntelemista, lohduttamista, rohkaise-

mista, kannustamista, opettamista, auttamista sekä surujen ja murheiden jakamista ja joskus 

myös kipeiden totuuksien ääneen sanomista. Työpaikan arjessa se heidän mielestään tarkoit-

taa karkeasti ottaen sitä, että työntekijät tervehtivät toisiaan, osoittavat kiinnostusta toisiaan 

kohtaan ja ovat valmiita tarpeen vaatiessa auttamaan ja tukemaan toisiaan.  Myös Aalto 

(2006, 20) mainitsee työhyvinvoinnin pysyvän parempana, kun työtovereita tervehditään töi-

hin tullessa ja töistä lähtiessä. 

3.4  Hauskuus ja huumori 

Huumori, nauraminen, hymyileminen, leikinlasku ja kaikenlainen hassuttelu vaikuttavat 

myönteisesti ihmisen hyvinvointiin hyvin monien tutkimusten perusteella. Huumori vaikut-

taa myönteisesti immuunijärjestelmään, se auttaa sietämään paremmin hankalia elämäntilan-

teita, se vähentää stressiä ja ehkäisee uupumusta, se parantaa ongelmanratkontakykyä ja lisää 

luovuutta ja kekseliäisyyttä mistä päästään tulokseen, että huumori parantaa elämän laatua ja 

edistää sekä henkistä että fyysistä terveyttä. (Furman & Ahola 2002, 33-34.) 

Työpaikoilla huumori on yksi tärkeimmistä välineistä sillä se auttaa työntekijöitä tuntemaan 

yhteenkuuluvuuden tunnetta, joka taas edistää tiimityötä ja yhteistyötä. Huumori siis yhdistää 

ihmisiä toisiinsa. Näin tietenkin silloin, kun huumoriin ei liity vahingoniloa, vinoilua, pilkkaa, 
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piikittelyä tai sarkasmia. Tällaisella kyseenalaisella huumorilla on ominaista, että siinä ei nau-

reta ihmisten kanssa vaan ihmisille saattamalla heidät naurunalaisiksi. Joissakin tilanteissa ky-

seenalainen huumori voi olla hauskaa kaikkien kannalta, mutta toisissa yhteyksissä se voi 

puolestaan olla syvästi loukkaavaa. Siksi kyseenalaisen huumorin käyttöä kannattaa varoa, 

vaikka on toki olemassa työpaikkoja, joissa työntekijöillä on tapana laskea niin sanottua hurt-

tia huumoria, jossa leikillisessä mielessä pilkataan toista. Hurtissa huumorissa ei ole mitään 

vikaa jos se toimii hyvin, ja kaikki ymmärtävät, että kyse on keskinäisestä kiusoittelusta, joka 

ymmärretään vitsiksi. Huumorin käytössä on huomioitava myös se, että sen viljelyn tulee olla 

kohtuullista. Kun käsitellään tärkeitä asioita, ei ole suotavaa laskea niistä leikkiä. (Furman & 

Ahola 2002, 36-37.) 

Pirjo Vesan hoitotieteen alaan kuuluva väitöstutkimus on tuottanut aineistolähtöisen teorian 

hyvää oloa edistävästä huumorista työpaikalla ja se myötäilee Furmanin ja Aholan ajatuksia 

huumorista ja sen käytöstä, sillä sen mukaan tilannetaju ja huumorin laatu vaikuttavat vuoro-

vaikutukseen. Se toteaa, että hyväntahtoiseksi tulkittu huumorin käyttö lisää työpaikan keski-

näistä avointa vuorovaikutusta ja myönteistä ilmapiiriä ja että tilanteeseen sopivalla huumo-

rilla luodaan, ylläpidetään ja vahvistetaan toveruutta. Sen todetaan myös lisäävän työntekijöi-

den yhteisöllisyydenkokemista ja me-henkeä. (Suomen sairaanhoitajaliitto ry 2014.) 

Väitöstutkimuksessa on tultu myös siihen tulokseen, että huumorilla säädellään henkilökoh-

taisia ja työyhteisön rajoja. Kussakin työpaikassa tulee esille tilanteet, joissa huumorin käyttö 

on sallittua ja jopa suotavaa sekä tilanteet, joissa huumoria ei saa käyttää lainkaan. Huumoril-

la on väitöstutkimuksen mukaan lisäksi korostunut merkitys tunteiden ja työssä jaksamisen 

tasapainottamisessa. (Suomen sairaanhoitajaliitto ry 2014.) 
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4  ELÄMYS 

Elämyksistä on tullut viime vuosina monella niin talouden kuin kulttuurin alalla avainsana, 

vaikka se itse asiassa on jo melko vanha käsite, sillä elämys juontaa sanana juurensa suomen-

kielessä 1500-luvulle Mikael Agricolan suomen kirjakielen kehittämistyöhön. Agricola käytti 

tällöin elämystä merkityksessä ”elämä, elämän sisältö”. 1800-luvulla K.A. Gottlund toi sanan 

esiin merkityksessä ”elämäkerta”. Historiastaan huolimatta on elämyksen nykymerkitys 

muuttunut ja elämykset ovat vahvasti psykologisoituneet, sillä 1960-luvulla elämys –termiä 

on käytetty ilmentäessä monin eri aistein saatavaa kuvaa fyysisestä maailmasta. Nykysuomen 

sanakirjan mukaan elämyksellä tarkoitetaan muun muassa voimakkaasti vaikuttavaa koke-

musta tai tapahtumaa. (Saarinen 2002, 5.) 

Elämyskäsitteistö on siis ollut käytössä jo vuosisatojen ajan, vaikka se onkin huomattavasti 

arkipäiväistynyt. Ehkä juuri tämän takia elämyksen ja kokemuksen käsitteet ovat vaikeita 

erottaa toisistaan, kun ne jo yksinään ovat vaikeita selittää ja ymmärtää.  Varsin mielenkiin-

toista onkin vertailla eri kielten eroja näiden käsitteiden määrittelyssä. Suomessa, saksassa ja 

skandinaavisissa kielissä annetaan omat sanansa kokemukselle (Erfahrung, erfarenhet) ja 

elämykselle (Erlebnis, upplevelse) kun taas englannissa ja latinalaisissa kielissä käytetään mo-

lemmista samaa sanaa (experience). Elämys-sanan selittäminen on siis hyvin haasteellista, 

eikä sitä tulisi sekoittaa kokemus-sanaan, vaikka elämys onkin kokemus. Voidaan kuitenkin 

todeta, että elämys on tavallista vaikuttavampi kokemus, johon liittyy voimakas subjektiivi-

nen luonne. Se kehittyy riittävän vaikuttavan tai vaikuttavien kokemusten seurauksena, se on 

yksilöllinen ja henkilökohtainen, sosiaalinen ja kulttuurinen, opittu ja yhteisöllisesti arvostettu 

kokemus. (Tarssanen & Kylänen 2007, 100-103.) 

Borg, Kivi ja Partti (2002, 25) määrittelevät elämyksen emotionaaliseksi kokemukseksi, jolla 

on positiivinen, kohottava vaikutus ja joka liittyy ihmiseen yksilönä ja jossa on kyse inhimilli-

sestä kokemuksesta. Emotionaalinen kokemus onkin nykyisissä länsimaalaisissa kulttuureissa 

korostunut päätöksenteossa ja ahdistuksen laukaisijana. Toisin kuin ennen, tunteet nähdään 

mielellään päätöksenteon perustana kuin järkeilyä hämärtävinä. Myös Lapin elämysteollisuu-

den osaamiskeskus määrittelee elämystä samalla tavalla. Sen mukaan elämys on moniaistinen, 

muistijäljen jättävä, myönteinen, kokonaisvaltainen ja yksilöllinen kokemus. (Saarinen 2002, 

12.) Myönteisyytensä takia elämys edistää hyvinvointia ja tasapainottaa elämää ja tukee jak-

samista (Perttula 2002, 33). Toisaalta monet matkailuelämykset, eli elämykset, jotka liitetään 
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matkailuun, ovat negatiivisia, eivätkä näin ollen tue yleistä määritelmää elämyksen positiivi-

suudesta. Esimerkiksi monet menneisyydestä kertovat matkakohteet liittyvät kielteisiin ilmi-

öihin kuten sotiin, veritekoihin ja onnettomuuksiin ja ovat näin ollen positiivisuuden sijaan 

negatiivisia, vaikka suurella todennäköisyydellä jättävätkin muistijäljen matkailijaan. Kuiten-

kin on melko varmaa, että elämys on yksilöllinen kokemus johon vaikuttavat yksilön psyko-

logiset piirteet. (Kostiainen 2002, 17-18.) 

Yhtä yksiselitteistä tapaa kokea elämyksiä ei siis ole. Tekemisen kohde määrittää kokemisen 

luonteen. Elämyksien suunnittelussa luodaan niiden kokemiselle mahdollisuus ja olosuhteet, 

joissa elämys voi tapahtua, mutta sen laatua ei voida määrittää, sillä siihen vaikuttaa ihminen 

itse, yksilönä. (Borg ym. 2002, 29.) 

Elämyksen määrittelyn monimutkaisuudesta huolimatta tukeudun henkilökohtaisesti ajatuk-

seen, joka mainitaan Komppulan (2002, 56) kirjoituksessa. Tämän ajatuksen mukaan elämys 

on tilannesidonnainen ja ainutkertainen, sillä se koostuu tapahtumista, jotka usein seuraavat 

toisiaan prosessina. Sitä ei siis voi tilata, varata eikä noutaa, sillä se vaatii niin fyysisen kuin 

mentaalisen läsnäolon toteutuakseen. 

4.1  Elämyksen tasot 

Elämystä ja sen syntyä voidaan kuvailla psykologian avulla, joka keskittyy ihmisen sisäisen 

maailman kuvaamiseen ja etenkin ihmisen tietoisuuteen, jonka avulla ihminen käsittelee ym-

päristöstä saamiaan viestejä ja tuottaa niihin sopivaa toimintaa. Psykologit ovat erottaneet 

kolme tietoisuuden tasoa, johon elämys, ja yleensäkin kokemuksen ulottuvuudet voidaan 

rinnastaa. (Borg ym. 2002.) 

Ensimmäisellä tietoisuuden tasolla ollaan tietoisia ympäröivästä maailmasta, otetaan vastaan 

havaintoja ja reagoidaan niihin. Elämys tällä tasolla tarkoittaa siis sitä, että havaitaan jotakin. 

Se voi tapahtua eri aistein esimerkiksi näkemällä tai kuulemalla, hajuna tai makuna tai tunto- 

tai tasapainoaistimuksena. Elämyksen synnyssä nämä aistihavainnot ovat peruslähtökohtia ja 

tärkeitä ulottuvuuksia, sillä niihin reagoidaan ensimmäisenä ja ne pysyvät mukana tietoisuu-

den seuraaville tasoille saakka. Tietoisuuden toisella tasolla reflektoidaan oman tietoisuuden 

tasoa eli ymmärretään, mistä ollaan tietoisia, jolloin symbolinen tietämys vapautuu reaalimaa-

ilman esineistä ja tapahtumista ja antaa tilaa mielikuvitukselle. Tällöin voidaan havainnollis-
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taa, suunnitella ja keksiä. Elämyksessä toisella tietoisuuden tasolla aistihavainnoille annetaan 

merkitys ja näin kokemus on syntynyt. Kolmannella eli tietoisuuden korkeimmalla tasolla 

ollaan tietoisia omasta itsestä ja siitä, että henkilökohtaisilla kokemuksilla on yksilöllinen 

luonne. Oman itsensä tiedostaminen antaa tunteen omasta henkilökohtaisesta historiasta ja 

identiteetistä ja näin ollen kolmannella tietoisuuden tasolla yksilöllä on oma tietty maailman-

kuvansa ja toiminta. Ratkaisut valitaan tämän maailmankuvan mukaisesti. Elämyksen koke-

misessa korostuu siis kunkin kokijan henkilökohtainen tausta ja historia, johon liittyy myös 

alitajuinen taso, joka voi säädellä elämyksen kokemista. Elämyksen kokeminen on siis yksilön 

toimintaa ja sen ymmärtämisessä on kyse toiminnan psykologiasta, vaikka elämykselle onkin 

mahdotonta antaa täydellistä psykologista selitystä tai syy-seuraus-mallia. (Borg ym. 2002, 25-

27.) 

4.2  Elämyskolmio 

Elämyksen ymmärtämisessä ehkä kaikkein käytetyin malli on elämyskolmio (kuva 2), jonka 

on mallintanut lapin elämysteollisuuden osaamiskeskus LEO. Se on eräänlainen ideaalityyp-

pi, joka kuvaa täydellistä tuotetta, jonka kaikilla tasoilla elämyksen elementit ovat edustettui-

na ja näin ollen se on hyvä työkalu tuotteen kriittisten kohtien tai puutteiden löytämiseksi ja 

sen avulla on myös helppo analysoida tuotetta ja löytää tapoja kehittää sitä. (Tarssanen & 

Kylänen 2005, 8.) Se auttaa erottamaan elämyksen ja kokemuksen toisistaan kuitenkin raken-

taen niiden välille voimakkaan siteen (Tarssanen & Kylänen 2007, 112). 

 

 

henkinen taso 
MUUTOS 

emotionaalinen taso 
ELÄMYS 

älyllinen taso 
OPPIMINEN 

fyysinen taso 
AISTIMINEN 

Motivaation taso 
KIINNOSTUMINEN 

yksilöllisyys aitous tarina moniaisti-
suus 

kontrasti vuoro-
vaikutus 

Kuva 2. Lapin elämysteollisuuden osaamiskeskuksen mallintama elämyskolmio (Tarssa-
nen & Kylänen 2005, 8). 
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Elämyskolmiossa elämystä tarkastellaan kahdesta näkökulmasta, ensimmäisessä tuotteen 

elementtien tasolla ja toisessa asiakkaan kokemuksen tasolla (Tarssanen & Kylänen 2005, 9). 

Mallin alareunassa kuvataan elämyksen syntyyn vaikuttavat tekijät eli ne tunnuspiirteet, joi-

den seurauksena kokemuksesta muodostuu elämys (Tarssanen & Kylänen 2007, 113). 

4.2.1  Elämyksen elementit 

Elämyskolmiossa (kuva 2) elämyksen elementtejä on listattu viisi kappaletta. Nämä ovat yksi-

löllisyys, aitous, tarina, moniaistisuus, kontrasti ja vuorovaikutus. Yksilöllisyydellä tarkoite-

taan tuotteen ainutkertaisuutta ja ainutlaatuisuutta siten, ettei täysin samaa tai samanlaista 

kokemusta löydy muualta. Tämä näkyy asiakaslähtöisyytenä, joustavuutena ja mahdollisuute-

na muokata tuotetta jokaisen asiakkaan mieltymysten ja tarpeiden mukaan. (Tarssanen & Ky-

länen 2005, 8.) 

Aitoudella tarkoitetaan tuotteen uskottavuutta, joka on yksinkertaisimmillaan olemassa ole-

vaa ja todellista olevaa esimerkiksi jonkin alueen omaa elämäntapaa ja kulttuuria. Aitouden 

määrittää viimekädessä asiakas itse, sillä tuote on aito vasta silloin, kun asiakas kokee sen us-

kottavana ja aitona. Tuotteen markkinoijalla on suuri osuus tuotteen uskottavuuden luomi-

sessa ja siksi onkin tärkeää, että tuottajat tuntevat tarjoamansa elämyksen luontevaksi osaksi 

omaa, paikallista identiteettiään. Tuotteen aitouteen liittyy läheisesti tuotteen tarina. Koko-

naisuuden eri elementit on nimittäin tärkeää sitoa toisiinsa yhtenäisellä tarinalla, jolloin ko-

kemuksesta tulee tiivis ja mukaansatempaava. Tarinan tulee olla aito ja uskottava, sille se an-

taa tuotteelle ja kokemukselle sosiaalisen merkityksen ja sisällön sekä asiakkaalle syyn kokea 

kyseessä oleva tuote. Tarina siis perustelee asiakkaalle sen, mitä tehdään ja missä järjestykses-

sä. Monesti tarinat ovat sekoituksia faktasta ja fiktiosta ja ne houkuttelevat asiakkaan tunne-

tasolla osaksi kokemusta. Niinpä tarina tulisi käsikirjoittaa huolellisesti, siten etteivät yksityis-

kohdat ole ristiriidassa keskenään. Tätä käsikirjoittamista on kutsuttu elämyksen harmo-

nisoinniksi ja teemoitteluksi. (Tarssanen & Kylänen 2005, 8-11.) 

Tuotteen koettavuutta mahdollisimman monin aistein kutsutaan moniaistisuudeksi. Jotta 

tuote voitaisiin aistia mahdollisimman monin aistein, tulisi tuotteen aistiärsykkeiden olla 

luonnollisesti tasapainossa keskenään siten, että ne vahvistavat osaltaan haluttua teemaa ja 

tukevat tuotteen mukaansatempaavuutta. Jos aistiärsykkeitä on liikaa tai ne eivät ole harmo-

niassa keskenään voi kokonaisvaikutelma tuotteesta kärsiä. (Tarssanen & Kylänen 2005, 11.) 



16 

Kontrasti tarkoittaa vastakohtaa ja jyrkkää erilaisuutta asioiden välillä esimerkiksi erämaan 

rauha kontrastina kaupungin melulle (Suomisanakirja 2013). Elämyksessä se tarkoittaa erilai-

suutta asiakkaan näkökulmasta, sillä tuotteen on oltava erilainen asiakkaan arkeen verrattuna 

ja hänen on voitava kokea jotakin uutta, eksoottista ja tavallista poikkeavaa, sillä uuden ja 

erilaisen kokeminen mahdollistaa oman itsen näkemisen toisesta näkökulmasta, joka voi va-

pauttaa näkemään ja kokemaan erilaisella tavalla arkeen suhteutettuna. Kontrastia tuotettaes-

sa on otettava huomioon asiakkaan kansallisuus ja kulttuuri, josta hän tulee, sillä yhdelle ek-

soottinen voi olla toiselle liiankin tuttua. (Tarssanen & Kylänen 2005, 11.) 

Viimeinen elämyskolmion elementti on vuorovaikutus. Se on vuorovaikutusta oppaan ja/tai 

toisten palvelunostajien kesken sekä onnistunutta kommunikaatiota tuotteen ja sen tuottajien 

kanssa. Se liittyy olennaisena osana yhteisöllisyyden tunteeseen, mutta on myös tärkeä yksi-

löllisyyden luomisessa, sillä henkilökohtaisella vuorovaikutuksella oppaan ja palvelunostajan 

välillä on ratkaiseva merkitys kokemuksen, tuotteen fyysisen ympäristön ja puitteiden, ja nii-

den tarjoamien haasteiden välittämisessä asiakkaalle mahdollisimman onnistuneella tavalla. 

(Tarssanen & Kylänen 2005, 11-12.) Yksinkertaisimmillaan vuorovaikutus on ajatusten il-

maisemista sanoman muodossa, sanoman vastaanottamista ja tulkitsemista sekä siihen rea-

goimista oppaan ja palvelunostajana välillä. (Työterveyslaitos n.d.). 

4.2.2  Kokemuksen tasot 

Elämyskolmion (kuva 2) vertikaaliselle akselille on asetettu kokemuksen tasot. Ne kuvaavat 

asiakkaan kokemuksen rakentumisen impulssista kiinnostuksen, kokemisen ja tietoisen pro-

sessoinnin kautta tunnepitoiseen elämykseen, joka johtaa henkiseen muutoskokemukseen. 

Elämystuotteen kaikki peruselementit, jotka esittelin edellisessä kappaleessa, ovat mukana 

jokaisella kokemisen tasolla, jos halutaan hyvä ja toimiva elämystuote. Kokemuksen tasot 

ovat alimmasta ylimpään motivaation taso, fyysinen taso, älyllinen taso, emotionaalinen taso 

ja henkinen taso. (Tarssanen & Kylänen 2005, 12.) 

Motivaation taso tarkoittaa asiakkaan kiinnostuksen herättämistä. Tällä tasolla luodaan asiak-

kaan odotukset tuotetta kohtaan sekä hänen halunsa ja valmiutensa osallistua ja kokea. Tuote 

siis tuodaan asiakkaan tietoisuuteen. Jo tällä tasolla tuotteen tulisi olla mahdollisimman yksi-

löllistä, monistista, aitoa, vuorovaikutuksellista ja kontrastista eli tuotteen tulisi täyttää suurin 

osan elämyskriteereistä. (Tarssanen & Kylänen 2005, 12.) 
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Toisella eli fyysisellä tasolla asiakas kokee ympäristöään aistiensa kautta ja tällä tasolla tuote 

otetaan vastaan, koetaan, havaitaan ja tiedostetaan. Ymmärretään missä ollaan, mitä tapahtuu 

ja mitä tehdään. Fyysisellä tasolla tuotteen tekninen laatu tulee nähdyksi ja jos laatu on hyvä, 

takaa fyysinen taso miellyttävän ja turvallisen kokemuksen. Älyllisellä tasolla ympäristön an-

tamat aistiärsykkeet prosessoidaan ja niiden mukaan toimitaan, opitaan, ajatellaan, sovelle-

taan tietoa ja muodostetaan mielipiteitä. Tällä tasolla määräytyy se, ollaanko tuotteeseen tyy-

tyväisiä vai ei. Tuotteen ollessa hyvä se tarjoaa asiakkaalle oppimis- ja harjaantumiskokemuk-

sen, mahdollisuuden oppia jotakin uutta, kehittyä ja saada uutta tietoa tiedotetusti tai tiedos-

tamatta. (Tarssanen & Kylänen 2005, 12-13.) 

Varsinainen elämyksen kokeminen tapahtuu neljännellä tasolla eli emotionaalisella tasolla. 

Jos kaikki asiat olisi tähän asti otettu huomioon tuotteeseen liittyen niin peruselementtien 

kuin alempien tasojen suhteen, on todennäköistä, että asiakas saa tuotteesta positiivisen tun-

nereaktion, kokee riemua, onnellisuutta ja onnistumisen ja oppimisen iloa tai yleensäkin jota-

kin sellaista, jonka kokee merkityksellisesti. On kuitenkin muistettava, että yksilöiden tunne-

reaktioita on vaikea ennustaa ja hallita. (Tarssanen & Kylänen 2005, 13.) 

Ylin tasoista on henkinen taso. Positiivinen ja voimakas tunnereaktio, esimerkiksi juuri elä-

mys, voi mahdollisesti johtaa melko pysyviin muutoksiin elämyksen kokijan olotilassa, mie-

lentilassa tai elämäntavassa, jolloin hän kokee muuttuneensa ihmisenä, omaksuneensa osaksi 

persoonaansa tai maailmankuvaansa jotakin uutta ja hän voi kokea muuttuneensa. Elämyk-

sen kautta voi esimerkiksi löytää uuden harrastuksen. (Tarssanen & Kylänen 2005, 13-14.) 

Jos elämys toteuttaa elämyskolmion ylimmän tason, eli kyseessä olevan henkisen tason, voi-

daan elämystuotetta pitää erittäin onnistuneena. 
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5  TAPAHTUMAN JÄRJESTÄMINEN 

Tapahtumia on montaa erilaista. Ne voivat olla monelle sadalla hengelle suunniteltuja tai ne 

voivat olla alle kymmenelle hengelle suunniteltuja, ne voidaan kohdistaa vanhoihin tai nuo-

riin, ne voivat olla juhlia tai infoa sisällään pitäviä ja niin edelleen. Tapahtumia voidaan kui-

tenkin luokitella erilaisiin tapahtumalajeihin, ja tapahtumilla, olivat ne sitten minkälaisia ta-

hansa, on yleensä samoja piirteitä. (Vallo & Häyrinen 2014.) Kaikki tapahtumat ovat joka 

tapauksessa hyvin samankaltaisia kuin palvelut ja siksi niiden voidaan ajatella olevan palvelu-

tuotteita, sillä ne ovat enemmän tai vähemmän aineettomia. Niistä jää osanottajalle ainoas-

taan hänen kokemuksensa. Tämän vuoksi jokaisella tapahtumaan osallistuneella on siitä 

myös oma mielipiteensä. (Iiskola-Kesonen 2004, 16.) 

Tapahtumia järjestettäessä on hyvä ottaa huomioon erilaiset lupa-asiat. Tapahtumien koosta 

ja tarkoituksesta riippuen voi olla välttämätöntä muun muassa jättää poliisille kirjallinen il-

moitus yleisötilaisuuden järjestämisestä, hankkia ulkoilmatapahtumaan maanomistajan lupa, 

tehdä meluilmoitus, hankkia anniskelulupa, ottaa huomioon tupakkalaki ja järjestyksenval-

vonnanlaki ja/tai laatia pelastussuunnitelma. Lisäksi voi olla tarvetta ensiavun ja jätehuollon 

järjestämiseen. (Kulttuurin kehittämiskeskus – Etelä-Pohjanmaan liitto n.d., 12-19.) Elämyk-

sellistä virkistyspäivää järjestettäessä ei pitänyt huolehtia mistään lupa-asioista, sillä tapahtu-

ma järjestettiin hyvin pienelle ryhmälle ja erilaisia ohjelmia varattiin yritykseltä, jolla itsellään 

oli kaikki tarvittavat luvat kunnossa. 

Tapahtuman järjestämistä on helppo verrata projektiin, sillä se on tyypillinen projektityö sel-

keine tavoitteineen ja erillisine aikatauluineen. Tapahtuma on projektin tapaan yleensä myös 

kertaluonteinen, jossa on sitä varten valitut päättäjät tai kokonainen organisaatio ja jolla on 

oma budjetti. Jos tapahtuma kuitenkin muuttuu kertaluonteisesta usein toistuvaksi, ei sitä 

enää voi verrata tapahtumaan, sillä siitä tulee osa organisaation vakituista toimintaa. (Iiskola-

Kesonen 2004, 8.) 

5.1  Tapahtumalajit 

Tapahtumia voidaan järjestää eri tavoin ja moniin eri tarkoituksiin. Joka paikka on pullollaan 

erilaisia ohjelma- ja elämyspalvelujen tarjoajia, joten valinnanvaraa riittää. Ohjelmapalveluja 
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voidaan käyttää tapahtumien runkoina tai vaikka vain oheisohjelmana ja siksi onkin mietittä-

vä tarkkaan, mitä ollaan järjestämässä ja miten tapahtuma toteutetaan. Tapahtuman voi ni-

mittäin toteuttaa itse alusta loppuun, se on mahdollista ostaa räätälöitynä ulkopuoliselta ta-

pahtumantarjoajalta tai sen voi toteuttaa myös ostamalla tapahtuman eri osaset eri ohjelman-

tarjoajilta ja näin rakentaa ketjutapahtuman. Toteutuksessa voidaan hyödyntää myös kattota-

pahtumia, kuten esimerkiksi näyttelyä tai konserttia. (Vallo & Häyrinen 2014, 61.) 

Tapahtumalajit on luokiteltu tapahtumamarkkinoinnin Evento Awards –kilpailussa neljään 

eri sarjaan, jotka ovat yritystapahtuma, kuluttajatapahtuma, henkilöstötapahtuma ja lanseera-

ukset ja promootiot. Ne voidaan luokitella myös asiatapahtumiin, viihdetapahtumiin ja nii-

den yhdistelmiin. Tapahtumalajit toteuttamistavan mukaan ovat jo yllä mainitut itse raken-

nettu tapahtuma, ulkoistettu tapahtuma, ketjutettu tapahtuma ja kattotapahtuma. Itse raken-

nettu tapahtuma on oman organisaation itse suunnittelema ja itse rakennettu tapahtuma kun 

taas ulkoistetussa tapahtumassa tapahtuma ostetaan tapahtumatoimistolta, jolta tulee tapah-

tuman idea ja teema ja joka myös koordinoi ja valvoo tapahtumaa. Ketjutettu tapahtuma on 

tapahtuma, jossa organisaatio ostaa valmiita tapahtuman osia ja linkittää ne yhteen toimivaksi 

kokonaisuudeksi siten, että osat luovat toimivan tapahtumaketjun ideaan ja teemaan sopivak-

si. Kattotapahtumassa teema ostetaan valmiina. Esimerkiksi jos yrityksen henkilöstölle oste-

taan pääsyliput jääkiekon MM-kisoihin, on teema ilmiselvästi jääkiekko. (Vallo & Häyrinen 

2014, 63-66.) 

5.2  Strategiset ja operatiiviset kysymykset 

Tapahtumaa järjestettäessä pyritään aina siihen, että tapahtuma onnistuu. Eihän kukaan halua 

järjestää tapahtumaa, jonka jälkeen osanottajat katuvat tapahtumaan osallistumista. Niinpä 

onnistuneen tapahtuman lähtökohtina tulee ensin vastata niin strategisiin kuin operatiivisiin 

kysymyksiin. Jos niihin ei osaa vastata, tulee miettiä onko tapahtumaa mitään mieltä järjestää 

lainkaan. (Vallo & Häyrinen 2014.) 

Strategiset kysymykset ovat miksi, kenelle ja mitä. Miksi tapahtuma järjestetään? Kenelle ta-

pahtuma järjestetään? Mitä järjestetään ja missä ja milloin? Miksi-kysymys antaa vastauksen 

siihen, mitä tapahtumalla tavoitellaan ja mitä sillä halutaan viestiä ja nämä asiat tulee pitää 

mielessä koko tapahtuman suunnittelun ajan. (Vallo & Häyrinen 2014, 103.) Tavoitteiden 

määrittely on tärkeää, sillä hyvän idean on jalostuttava konkreettisiksi tavoitteiksi joihin pääs-
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tään huolellisesti suunnittelemalla (Iiskola-Kesonen 2004, 9). Kenelle-kysymys vastaa siihen, 

kuka on tapahtuman kohderyhmä. Se voi koostua suuresta yleisöstä, rajatusta kutsuvieras-

joukosta tai avoimesta kutsuvierasjoukosta. Jotta tapahtuma ajaisi tarkoitustaan, on sen pe-

rusolemus muokattava kohderyhmän oloiseksi, sillä jos näin ei tehdä ja tapahtuma ja kohde-

ryhmä eivät kohtaa, on seurauksena jossain määrin huonosti onnistunut tapahtuma. (Kult-

tuurin kehittämiskeskus – Etelä-Pohjanmaan liitto n.d.) Mitä-, missä- ja milloin-kysymykset 

ovat ne lähtökohdat, joista lähdetään liikkeelle. Millainen tapahtuma kohderyhmälle ja tavoit-

teelle on oikeanlainen, missä tapahtuma on mahdollista järjestää muun muassa budjetin suh-

teen ja milloin tapahtuma olisi viisainta järjestää. Esimerkiksi jotakin jouluun liittyvää tapah-

tumaa ei ole järkevää järjestää keskellä kesää, ellei sille ole jotain järkevää perustelua. Strategi-

siin kysymyksiin vastattaessa syntyy usein myös vastaus siihen, mikä on tapahtuman idea, 

jonka ympärille tapahtuma keskittyy. (Vallo & Häyrinen 2014, 105.) 

Operatiiviset kysymykset vastaavat kysymyksiin miten, millainen ja kuka. Miten tapahtuma 

järjestetään? Millainen tapahtuman ohjelma tai sisältö on? Kuka toimii vastuuhenkilönä? Mi-

ten-kysymykseen vastattaessa saadaan käsitys tapahtumaprosessista eli siitä, miten tapahtuma 

toteutetaan niin, että haluttu tavoite saavutetaan ja miten tapahtuma järjestetään niin, että 

idea näkyy läpi tapahtuman. Tapahtumaprosessiin kuuluu kolme eri vaihetta, jotka ovat 

suunnitteluvaihe, toteutusvaihe ja jälkimarkkinointivaihe. Sisältö ja ohjelma muodostuvat 

millainen-kysymyksen avulla. Ne riippuvat täysin tapahtuman tavoitteesta, kohderyhmästä ja 

ideasta. Tärkeintä on kuitenkin sisältöä ja ohjelmaa mietittäessä ottaa huomioon kohderyh-

mä. Kuka-kysymys kertoo kuka tai ketkä ovat tapahtuman vastuuhenkilöt. Niitä voi olla ta-

pahtuman koosta riippuen useampia ja lisäksi tapahtumalla voi olla isäntiä. Isäntänä olemi-

nen tarkoittaa henkilökohtaista vaikuttamista ja myyntityötä ja isännällä on tärkeä rooli siksi, 

että onnistunut isäntä voi pelastaa tapahtuman, vaikka kaikki muu olisikin mennyt pieleen. 

(Vallo & Häyrinen 2014, 106-107.) Projektipäällikkö on kuitenkin suunnitteluvaiheen avain-

henkilö, sillä hänen vastuullaan on aikataulun ja erilaisten tapahtumaan liittyvien järjestelyjen 

eteneminen suunnitelmien mukaan. Projektipäällikkö ei saa kiinnittää itseään tapahtuman 

aikana mihinkään kiinteään tehtävään, sillä hänen on oltava valmis ratkomaan ongelmatilan-

teita ja tarkkailemaan tapahtuman onnistumista. Hänen on siis hallittava kokonaisuus ja pys-

tyttävä yhdistämään asiat jotka vaikuttavat tapahtuman onnistumiseen. Hän tarvitsee organi-

sointikykyä ja hän on tärkeä tiedon välittäjä, sillä hän yleensä tietää tapahtumasta kaikkein 

eniten. Hänen on myös osattavat delegoida tehtäviä muille, jottei tapahtuman järjestäminen 

käy ylivoimaiseksi. Tapahtumaprojektin toteuttaminen mittaa näin ollen projektipäällikön 
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ammattitaitoa. (Iiskola-Kesonen 2004, 11, 38.) Operatiivisten kysymysten miettiminen on siis 

tapahtuman toteuttamista, josta ovat vastuussa projektipäällikkö ja hänen projektiryhmänsä, 

jos hänellä sellainen on. Operatiiviset kysymykset muodostavat myös tapahtuman teeman, 

josta muodostuu tapahtumailmeen kattoajatus. (Vallo & Häyrinen 2014, 108.) 

Strategisten ja operatiivisten kysymysten tulisi olla toistensa kanssa tasapainossa, aivan kuin 

sitä kuvastavassa onnistuneen tapahtuman mallissa (kuva 3). Virkistyspäivän strategiset ja 

operatiiviset kysymykset sekä idea ja teema käydään läpi kappaleessa kuusi. 

 

 

5.3  Tapahtumaprosessi 

Tapahtumaprosessiin kuuluu kolme vaihetta, jotka ovat suunnitteluvaihe, toteutusvaihe ja 

jälkimarkkinointivaihe. Suunnitteluvaihe on tapahtumaprosessista kaikkein aikaa vievin ja 

todennäköisesti myös tärkein, sillä onhan hyvin suunniteltu jo puoliksi tehty. Suunnittelu tu-

lee aloittaa riittävän ajoissa ennen tapahtumaa, sillä se on enimmäkseen ajattelutyötä ja aivoil-

ta voi viedä jonkin aikaa käydä läpi kaikki ideat ja valita niistä parhaat. (Vallo & Häyrinen 

2014, 161.) Tämän takia tapahtuman suunnitelma myös muuttuu kaiken aikaa prosessin ede-

tessä, mutta kunnollisella perussuunnitelmalla paketti pysyy kuitenkin kasassa kaiken aikaa 

(Kehitysvammaisten Tukiliitto ry, n.d.). Tapahtuman kulku pitää pystyä ajattelemaan alusta 

Miksi? 
tavoite ja viesti 

Millainen? 
sisältö ja ohjelma 

Kenelle? 
kohderyhmä 

Kuka? 
vastuuhenkilöt 

Mitä? 
lähtökohdat 

Miten? 
prosessi 

Kuva 3. Onnistuneen tapahtuman malli (Vallo & Häyrinen 2014, 109). 
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loppuun siten, kuin sen haluaisi todellisuudessa menevän, mutta samalla tulee ottaa huomi-

oon myös mahdolliset sudenkuopat, joiden perusteella on kyettävä tekemään varasuunnitel-

ma. Suunnitteluvaiheeseen kuuluu vahvasti myös niin kutsuttu tapahtumabrief, jonka aikana 

kootaan tapahtuman suunnitteluun osallistuvien henkilöiden kesken ne reunaehdot, jotka 

ovat tiedossa, kun tapahtumaa ryhdytään suunnittelemaan. Se on asiakirja, joka vastaa strate-

gisiin ja operatiivisiin kysymyksiin. Suunnitteluvaihe pitää lyhyesti sisällään projektin käynnis-

tyksen, resursoinnin, ideoinnin, vaihtoehtojen tarkistamisen, päätökset ja varmistamiset ja 

käytännön organisoinnin. (Vallo & Häyrinen 2014, 162-164.) 

Tapahtuman toteutus on hyvin pieni osa tapahtumaprosessia. Se on se hetki tai ne hetket, 

jotka tekevät suunnitelmasta toden. Toteutuksessa on kolme erillistä vaihetta ja ne ovat ra-

kennusvaihe, itse tapahtuma ja purkuvaihe. Rakennusvaiheessa kaikki siis laitetaan kohde-

ryhmää varten valmiiksi, itse tapahtuma, jossa tapahtumat vierivät eteenpäin mahdollisista 

vastoinkäymisistä huolimatta ja purkuvaihe, jossa tapahtuman jälkeen paikat siivotaan ja lai-

tetaan kuntoon, aivan kuin tapahtumaa ei tapahtumapaikalla olisi ollutkaan. Tapahtuman jär-

jestämisessä kannattaa muistaa se, että hyvin suunnitellussa ja toteutetussa tapahtumassa pa-

rasta on yllätyksellisyys, jolla saadaan tapahtumaan elävyyttä ja piristystä. (Vallo & Häyrinen 

2014, 168-172.) Iiskola-Kesonen (2004, 23) kirjoittaa totuuden hetkistä, joilla hän tarkoittaa 

tilanteita, jolloin osallistuja ja tapahtuman järjestäjä ovat vuorovaikutuksessa. Tällöin ollaan 

siis tilanteessa, jossa itse tapahtuma on käynnissä. Hänen mukaansa nämä totuuden hetket 

kertovat tapahtuman todellisen laadun ja näitä hetkiä voi olla tapahtuman aikana useampia, 

jotka kaikki muokkaavat osallistujan mielipidettä tapahtumasta. Koska jo aikaisemmin todet-

tiin, että tapahtuman ollessa käynnissä asiat vierivät eteenpäin eikä niihin voi enää paljon vai-

kuttaa, on tapahtuman vastuuhenkilön ainoa keino hallita totuuden hetkiä kouluttamalla ja 

perehdyttämällä kaikki tapahtumassa työskentelevät henkilöt hyvin. 

Jälkimarkkinointivaihe alkaa heti tapahtuman jälkeen ja siitä ovat vastuussa tapahtuman vas-

tuuhenkilöt (Iiskola-Kesonen 2004, 12 ; Vallo & Häyrinen 2014,185). Siihen voi kuulua kii-

toskortit tai giveaway-lahjan toimittaminen tai lähettäminen osallistujille, mutta kuitenkin 

aina siihen kuuluu palautteen kerääminen sekä suunnittelijoilta, että osallistujilta. Kerätystä 

palautteesta kootaan yhteenveto, joka analysoidaan ja jonka pohjalta opitaan seuraavia tapah-

tumia varten. Palautteen avulla saadaan myös tietää, miten osallistujat kokivat tapahtuman, 

päästiinkö tavoitteisiin, mitä olisi voitu tehdä toisin ja mikä oli osallistujien mielestä kaikkein 

parasta. Palaute voidaan kerätä sähköisesti tai kirjallisesti. Niin tai näin, tulisi palaute kerätä 

mahdollisimman pian tapahtuman jälkeen, mieluiten heti tapahtuman lopuksi, ennen kuin 
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osallistujat poistuvat paikalta. (Vallo & Häyrinen 2014, 185-189.) Lisäksi dokumentointi on 

yksi tärkeä osa jälkimarkkinointivaihetta. Kaikki oleellinen tieto tulisi dokumentoida huolelli-

sesti ja tehdyt suunnitelmat ja mitatut tulokset laitettava talteen valokuvien ohella, joita tulisi 

tapahtuman aikana ottaa runsaasti. Dokumentointi tulisi tehdä mahdollisimman pian tapah-

tuman jälkeen, sillä yksityiskohdat unohtuvat yllättävän nopeasti vaikka siltä ei tuntuisikaan. 

(Iiskola-Kesonen 2004, 12.) 
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6  VIRKISTYSPÄIVÄN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 

Tämänkin opinnäytetyön aloitusvaiheessa toimeksiantaja ja opinnäytetyöntekijä pitivät tapah-

tubriefin Pudasjärven vastaanottokeskuksen työntekijöiden virkistyspäivästä, jonka aikana 

käytiin läpi opinnäytetyön tavoitteet, kohderyhmä ja budjetti sekä keskusteltiin mahdollisista 

paikoista, joissa virkistyspäivä olisi mahdollista järjestää ja päivän sisällöstä sekä aikaisemmis-

ta virkistyspäivistä, joita kohderyhmällä oli ollut. Lisäksi sovittiin heti alkuun virkistyspäivän 

tapahtuma-ajankohta, joksi määräytyi tiistai 9.9.2014. Sovittiin myös alkukyselyn pitämisestä 

työntekijöille, jotta saataisiin selville, mitä työntekijät itse haluavat virkistyspäivältä. Päivän 

ideana oli luonnollisesti virkistyspäivä eli työntekijöiden virkistäminen ja teemana yhdessäolo 

ja yhdessä tekeminen. Tapahtuma luonteeltaan oli sekä henkilöstötapahtuma että ketjutettu 

tapahtuma. 

6.1  Alkukysely 

Virkistyspäivän suunnittelun alkuvaiheessa suoritettiin siis alkukysely (liite 1), jonka tarkoi-

tuksena oli työntekijöiden toiveiden kuuleminen kyselylomakkeen avulla. Kyselyssä tiedustel-

tiin alkajaisiksi sitä, oliko kyselyyn vastaajalla aikomusta osallistua virkistyspäivään. Seuraa-

vaksi kysyttiin, millä alueella vastaaja haluaisi virkistyspäivän järjestettävän, millaista ohjelmaa 

tai millaisia aktiviteetteja hän haluaisi päivän sisältävän ja haluaisiko hän niiden tapahtuvan 

ulko- vai sisätiloissa. Lisäksi kysyttiin mahdollisista erityisruokavalioista sekä siitä, olisiko vas-

taaja valmis maksamaan omavastuuta. Tämä siksi, että budjetti päivän järjestämiseen oli hy-

vin pieni. 

Alkukyselyn perusteella saatiin selville osanottajien määrä virkistyspäivään, ja lopullinen 

summa yhdestätoista työntekijästä oli kymmenen. Tapahtumapaikaksi haluttiin Pudasjärven 

aluetta tai lähikuntia, kuten Oulua tai Taivalkoskea. Päivän ohjelman suhteen ei tullut julki 

mitään erityisiä vaatimuksia, yleinen mielipide oli, että kaikki käy. Toisaalta haluttiin kuiten-

kin toimintaa, joka vahvistaisi tiimityöskentelyä sekä toimintaa, joka olisi maanpinnalla tapah-

tuvaa, ei siis mitään extremeä. Pääosin haluttiin viettää päivä ulkona. Alkukyselyn perusteella 

päädyttiin myös perimään jokaiselta osanottajalta omavastuuta 15 euroa, sillä lähes jokainen 

oli vastannut olevansa valmis maksamaan sitä korkeintaan 20 euroa. Alkukyselyn avulla selvi-
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si myös erityisruokavaliot, joiden pohjalta päivän lounaaseen tilattiin laktoositonta ja glu-

teenitonta ruokaa. 

6.2  Tavoitteet 

Tämän opinnäytetyön keskeinen tavoite on ollut tuottaa Pudasjärven vastaanottokeskuksen 

työntekijöille virkistyspäivä, joka on virkistävä, leppoinen ja hauska siten, että se kasvattaa 

koko työporukan yhteistä viretilaa sekä jokaisen omaa henkilökohtaista tunnetta ja viretilaa 

vaikuttaen työhyvinvointiin positiivisesti työhyvinvointia käsittelevän teorian mukaisesti. Päi-

vän toisena tavoitteena on ollut vahvistaa työporukan yhteishenkeä ja tiimityöskentelyä, sillä 

työpaikan ilmapiirin todettiin vaikuttavan suuresti työhyvinvointiin ja työssä viihtymiseen. 

Teoriassa kerrottiin, että tiimityöskentelyn täytyy toimia ja työntekijöiden välillä täytyy vallita 

hyvä yhteishenki, jotta tämä ilmapiiri voisi olla hyvä. Sen luomisessa auttaa apuna myönteisiä 

tunnekokemuksia tuottavat tekijät arvostus, onnistuminen, välittäminen ja huolenpito sekä 

hauskuus ja huumori. Kolmantena tavoitteena on ollut luoda päivään osallistujille mahdolli-

suus elämyksen kokemiseen tai ainakin sen eri tasoille pääsemiseen elämyskolmion mallin 

(kuva 2) mukaisesti. Näihin kolmeen tavoitteeseen on pyritty pääsemään päivän sisällöllä. 

Toimeksiantajan tavoite on ollut selvittää, onko virkistyspäivä jatkossa parempi järjestää Pu-

dasjärven VOK:n työntekijöiden kesken vai yhdessä Oulun VOK:n työntekijöiden kesken, 

kuten monena aikaisempana vuotena on ollut tapana. Se onkin selvinnyt myöhemmin läpi-

käytävässä palautekyselyssä, joka jaettiin kaikille virkistyspäivän osanottajille virkistyspäivän 

lopuksi. Opinnäytetyöntekijän henkilökohtainen tavoite on ollut linkittyminen työelämään. 

Tavoitteen saavuttamisessa on opinnäytetyön tekemisen aikana auttanut yhteistyö Pudasjär-

ven VOK:n ja Syötekeskuksen, josta tilattiin päivään erilaisia ohjelmapalveluita ja lounas, 

kanssa. 

6.3  Kohderyhmä 

Kohderyhmä virkistyspäivälle oli opinnäytetyön otsikon mukaisesti Pudasjärven vastaanot-

tokeskuksen työntekijät. Heidän ikähaarukkansa oli 23:sta 47:ään ikävuoteen, joista kaikkien 

peruskunto oli hyvä. Vakituisia työntekijöitä virkistyspäivän suunnitteluvaiheen aikaan vas-
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taanottokeskuksessa oli yksitoista, joista kuusi oli naisia ja viisi miestä. Kohderyhmän koko 

oli siis yksitoista henkilöä, mutta kuten alkukyselyssä kävi ilmi, jättäytyi yksi päivästä pois. 

Kuitenkin päivää ennen virkistyspäivää mukaan ilmoittautui yksi henkilö lisää vastaanotto-

keskuksen ylemmältä taholta ja näin ollen osallistujamäärä virkistyspäivään oli yksitoista hen-

kilöä. 

6.4  Vastuuhenkilöt 

Virkistyspäivän suunnittelun ja toteutuksen vastuuhenkilöinä toimivat opinnäytetyöntekijä ja 

toimeksiantaja. Heillä oli siis yhdessä vastuu virkistyspäivän suunnittelusta, aikataulussa py-

symisestä ja virkistyspäivän toteutuksesta. Opinnäytetyöntekijä sai kuitenkin suuren vastuun, 

sillä hän sai lähestulkoon itse suunnitella päivän sisällön ohjelmineen. Luonnollisesti hän kui-

tenkin hyväksytti kaikki ideansa toimeksiantajalla ennen lopullisten päätösten tekemistä. Ilta-

päivän mökkiohjelman hän sai järjestää salassa, jotta se tulisi kaikille yllätyksenä. Sitä hän ei 

siis hyväksyttänyt toimeksiantajalla, mutta toimeksiantaja suostui tällaiseen järjestelyyn, joten 

se ei tuottanut ongelmia. 

Vastuuta päivän onnistumisessa oli myös luonnossa liikkujan selviytymistaitojen ja jousiam-

munnan oppaalla. Hänen tuli pitää osallistujien mielenkiintoa yllä ja saada heidät osallistu-

maan esimerkiksi hätämajoituksen tekemiseen luonnossa. Isäntiä ei tässä tapahtumassa ollut. 

6.5  Ohjelma ja sisältö 

Tapahtuman suunnitteluvaiheessa käytiin luonnollisesti keskusteluja siitä, mitä virkistyspäivä 

tulee pitämään sisällään. Ensinnäkin piti miettiä paikka, jossa se pidetään sekä ohjelmaa, jota 

se tulisi pitämään sisällään. Alkukyselyn perusteella tapahtumapaikaksi valittiin Pudasjärven 

Pikku-Syötteen alue Pohjois-Pohjanmaalla ja ryhdyttiin ottamaan selvää, millaisia palveluita 

Pikku-Syötteellä on tarjolla. Huomio keskittyi etenkin ohjelmapalvelutarjontaan ja niitä tilat-

tiinkin lopulta Syötekeskus Oy:ltä, joka omien nettisivujensa mukaan harjoittaa korkeatasois-

ta majoitus-, vapaa-ajan-, hiihtokeskus- sekä Nuorisokeskustoimintaa (Pikky-Syöte n.d.). 

Koska päivä haluttiin suurimmaksi osaksi viettää ulkona luonnossa, valikoitui päivän ohjel-

maan Syötekeskuksen ohjelmapalveluista luonnossa liikkujan selviytymistaidot – ohjelma-
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numero sekä jousiammunta. Jousiammunta pidettiin kuitenkin loppujen lopuksi sisätiloissa. 

Myös lounas tilattiin Syötekeskukselta. Ohjelmaan kuului lisäksi niin sanottua mökkiohjel-

maa, sillä Pikku- Syötteeltä varattiin Oulun Seudun Poliisit ry:ltä mökki nimeltään Eskontupa 

vuorokaudeksi, jonne jokaisella päivään osallistuneella oli virkistyspäivän päätteeksi mahdol-

lista jäädä vaikka koko yöksi. Mökkiohjelman laati opinnäytetyöntekijä ja se sisälsi askartelu-

tehtävän, jossa jokaisella osanottajalla tuli tehdä yhdestä työkaveristaan posteri esimerkiksi 

otsikolla ”Pentti on hyvä työkaveri, koska…”. 

Päivän pituudeksi oli määrätty kahdeksan tuntia kello kahdeksasta neljään. Tämä tuli tieten-

kin ottaa huomioon päivän suunnittelussa ja varsinkin lounaan ajoittamisessa oikeaan koh-

taan. Oli myös varauduttava välipalaan, sillä pitkä päivä ulkona vaatii enemmän kuin yhden 

ruokailun. 

Ohjelmapalveluiden valinnassa käytettiin edellä kirjoitettua teoriaa apuna ja näiden pohjalta 

virkistyspäivästä haluttiin muodostaa elämyksellinen virkistyspäivä. Varsinkin luonnossa liik-

kujan selviytymistaidot – ohjelmanumeron ja jousiammunnan ajateltiin edistävän työhyvin-

vointia ja antavan mahdollisuuksia elämyksen kokemiseen. Työhyvinvointi tarkoitti tänä päi-

vänä pitkälti työyhteisöä, jossa on tarjolla riittävästi haasteita ja mahdollisuuksia ja jossa voi 

kokea turvallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä onnistumisia. Toisaalta sen todettiin tarkoittavan 

myös jokaisen yksilön omaa viretilaa, mutta samalla kuitenkin myös koko työyhteisön yhteis-

tä viretilaa. Todettiin myös, että työhyvinvointiin vaikuttaa suuresti työpaikan ja työyhteisön 

ilmapiiri. Vaikka virkistyspäivä yksinään ei suuresti yhtenä ainoana päivänä voi vaikuttaa ai-

nakaan kovin pitkäjaksoisesti yksilön ja samalla koko työyhteisön viretilaan, ajateltiin, että se 

kuitenkin hetkellisesti voi kasvaa valituilla ohjelmanumeroilla, eli luonnossa liikkujan selviy-

tymistaidoilla, jousiammunnalla ja askartelulla. Näissä ohjelmissa ajateltiin myös olevan riit-

tävästi haastetta ja mahdollisuuksia sekä suuri todennäköisyys yhteisöllisyyden ja onnistumi-

sen kokemiseen. Koska ohjelmanumerot haluttiin valita varsinkin Furmanin ja Aholan löy-

tämiin myönteisiä tunnekokemuksia tuottaviin tekijöihin, arvostukseen, onnistumiseen, välit-

tämiseen ja huumoriin nojautuen, tuli varmistaa, että valitut ohjelmat sisälsivät näitä element-

tejä. Kävi kuitenkin ilmi, että ohjelmiksi oli vaikea valita sellaista tekemistä, jossa nämä kaik-

kia elementit tulisivat selvästi näkyviin. 

Arvostuksen saaminen näkyväksi osaksi päivän ohjelmaa oli vaikeaa, todettiinhan sen muu-

tenkin olevan vaikea huomata ja ylipäätään määritellä. Sen todettiin kuitenkin liittyvän kaik-

keen myönteiseen palautteeseen ja siihen, miten toista ihmistä kohdellaan, miten kiinnostu-
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neita hänestä ollaan ja siihen, miten hänen osaamistaan, ammattitaitoaan ja asiantuntemus-

taan pidetään arvossa. Askartelutehtävässä arvostus olisi ollut mahdollisuus saada suureen 

osaan, mutta loppujen lopuksi tehtävä kääntyi huumoripainotteiseksi, joten siinäkään arvos-

tuksen elementti ei päässyt kovin suureen rooliin. Onnistumisen elementin tuominen päi-

vään kävi sen sijaan helpommin kuin arvostuksen kohdalla. Arveltiin, että varsinkin jou-

siammunnassa jokainen virkistyspäivään osallistuja onnistumisen kokemuksia varmasti saisi, 

sillä pienen taustatutkimuksen tuloksena saatiin selville, ettei sitä Pudasjärven VOK:n työn-

tekijöistä suurin osa ollut kokeillut. Luonnossa he kaikki olivat liikkuneet ja osa heistä oli ah-

keria patikoijia ja vaeltajia, mutta koska tiedettiin, että selviytymistaidoissa tullaan harjoitta-

maan esimerkiksi ansojen tekoa, uskottiin onnistumisen kokemuksia syntyvän myös siinä 

ohjelmanumerossa. Ansoja kun ei tänä päivänä saa Suomessa luontoon asettaa paria paikka-

kuntaa ja hätätapauksia lukuun ottamatta. 

Välittämistä oli arvostuksen tapaan elementtinä vaikea asettaa ohjelmanumeroihin, mutta 

senkin ajateltiin arvostuksen tapaan tulevan luonnostaan. Furmanin ja Aholan mukaan se 

tarkoitti toisten huomioimista, kiinnostusta muita ihmisiä kohtaan, kuuntelemista, lohdutta-

mista, rohkaisemista ja kannustamista, opettamista ja auttamista sekä surujen ja murheiden 

jakamista. Hauskuuden ja huumorin todettiin myös vaikuttavan työhyvinvointiin suuresti. 

Sen asettamisessa päivään hyvinvointia lisäävänä tekijänä ei tarvinnut miettiä, kun senkin ta-

pauksessa arveltiin sen tulevan luonnostaan. Toisaalta ohjelmanumeroiden niitä valittaessa 

ajateltiin olevan hauskoja ja mielenkiintoisia, ei siis lähtökohtaisesti lähdetty hakemaan päi-

vään sisältöä, jossa ei olisi mahdollisuutta myös pieneen hauskan pitoon 

Arvostuksen, onnistumisen, välittämisen ja huumorin elementtejä enemmän päivän sisällön 

valinnassa otettiin huomioon elämykseen liittyvä teoria. Pudasjärven vastaanottokeskuksen 

työntekijöille haluttiin saada mahdollisuus elämyksen kokemiseen, varsinkin elämyskolmioon 

nojautuen. Näin ollen valituissa ohjelmanumeroissa tuli olla elämykselle tunnusomaiset piir-

teet ja sen syntyyn vaikuttavat tekijät. Ohjelman tuli näin olla yksilöllistä, aitoa ja moniaistista 

ja sen piti pitää sisällään tarina, kontrastia ja vuorovaikutusta. Ohjelmassa tuli elämyksen saa-

vuttamiseksi olla myös mahdollisuus kokea eri kokemuksen tasoja, jotka ovat motivaation, 

fyysinen, älyllinen, emotionaalinen ja henkinen taso. 

Yksilöllisyys oli elämyskolmiossa tuotteen ainutkertaisuutta ja ainutlaatuisuutta, jota ei täysin 

samanlaisena löydy muualta. Luonnossa liikkujan selviytymistaitoja on varmasti olemassa 

myös muilla ohjelmapalvelujen tarjoajilla, mutta etuutena Syötekeskuksella oli se, että ohjel-
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maa pystyi muokkaamaan asiakkaan mieltymysten mukaan ja etenkin ryhmän koon ja aika-

taulun mukaan. Tässä tapauksessa opinnäytetyöntekijä sai valita erilaisista luonnossa tapah-

tuvista selviytymistaidoista, kuten ansojen teosta, veden ylityksestä ja hätämajoituksen teke-

misestä, Pudasjärven VOK:n työntekijöille kaikkein soveltuvimmat. Näin esimerkiksi veden 

ylitystä ei valittu selviytymistaitoihin. Jousiammuntaa ei puolestaan löydy muualta Pudasjär-

ven alueelta ja on näin ollen sekin yksilöllinen tuote samoin kuin askartelutehtävä, sillä se oli 

opinnäytetyöntekijän ideoima ja josta virkistyspäivään osallistuneet pääsivät loppujen lopuksi 

itse luomaan yksilöllistä. 

Niin luonnossa liikkujan selviytymistaidot, jousiammunta ja askartelutehtävä täyttivät muut-

kin elämyksen syntyyn vaadittavat elementit. Jokaisella niistä oli oma tarinansa, jota johdatti 

eteenpäin opas sekä opinnäytetyöntekijä. Tarinat perustelivat kulloinkin hyvin mitä tehtiin, 

miksi tehtiin ja missä järjestyksessä. Ne olivat sekoitus fiktiosta ja faktasta elävöittäen ohjel-

manumeroiden etenemistä. 

Moniaistisuus tuli ohjelmanumeroissa myös selkeästi ilmi. Luonnossa päästiin kokemaan ha-

juja ja jopa makuja, sillä mustikat olivat juuri parhaimmillaan ja luonnossa ollessa keitettiin 

nuotiokahvit ja samalla saatiin myös tunto- ja näköärsykkeitä. Jousiammunnassa varsinkin 

näköaistilla oli suuri rooli, sillä taulun keskelle osuminen vaati tarkkuutta ja silmillä kohdis-

tamista. Askartelutehtävässä aisteista ehkä eniten pääsivät ilmi tunto-, ja näköaistit. Nämä 

aistihavainnot olivat elämyksen ensimmäiselle tasolle pääsemisen peruslähtökohtia, sillä nii-

hin reagoidaan ensimmäisenä ja ne pysyvät mukana koko kokemisen ajan. Kontrastia virkis-

tyspäivän ohjelmista ei varmasti tullut puuttumaan, sillä kaikki päivän sisällössä oli sellaista, 

mitä VOK:n työntekijät eivät ainakaan sellaisenaan tai sellaisena kokonaisuutena olleet koke-

neet. Päivä oli erilainen työntekijöiden arkeen verrattuna ja he pääsivät kokemaan jotain uut-

ta ja tavallisuudesta poikkeavaa. Päivän aikana vuorovaikutuksella oli suuri rooli, sillä ilman 

opasta ja hänen kanssaan käytyä sujuvaa kommunikaatiota olisi päivän ja ohjelmanumeroi-

den laatu ollut huomattavasti heikompi, samoin opinnäytetyöntekijän ja työntekijöiden väli-

sessä vuorovaikutuksessa. Työntekijät tarvitsivat vuorovaikutustaitojaan myös keskenään 

esimerkiksi tehdessään hätämajoitusta yhdessä. 

Koska päivään valitut ohjelmat sisälsivät kaikki elämyksen peruselementit, luotiin mahdolli-

suus kokonaisvaltaisen elämyksen kokemiseen, tai ainakin mahdollisuus joidenkin kokemuk-

sien tasolle pääsemiseen. Motivaation tasolle oli helppo päästä, sillä ohjelma oli sellaista, että 

se pyrki herättämään työntekijöiden kiinnostuksen koko virkistyspäivää kohtaan ja myös hei-
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dän halunsa ja valmiutensa osallistua siihen. Oikeastaan tälle motivaation tasolle työntekijät 

pyrittiin pääsemään jo ennen virkistyspäivää kertomalla heille siitä etukäteen. Ohjelmat täyt-

tivät myös fyysisen tason kriteerit helposti, sillä tällä tasolla tuote, eli tässä tapauksessa luon-

nossa liikkujan selviytymistaidot, jousiammunta ja askartelutehtävä, otetaan vastaa, koetaan, 

havaitaan ja tiedostetaan. Fyysiselle tasolle pääsi siis välttämättä, jos oli osallistunut virkistys-

päivään. Älylliselle tasolle pääsemisestä ei ollut varmuutta etukäteen ainakaan kaikkien osan-

ottajien puolesta. Tällä tasolla nimittäin opitaan, ajatellaan, sovelletaan tietoa ja muodoste-

taan mielipiteitä. Ohjelma valittiin kuitenkin päivään siten, että näihin on mahdollisuus. 

Varsinaisen elämyksen kokeminen tapahtuu neljännelle eli emotionaalisella tasolla. Mitään 

ohjelmaa ei voinut valita siten, että olisi voitu olla varmoja, että päivään osallistujat saavuttai-

sivat tämän tason, sillä yksilöiden tunnereaktioita on vaikea ennustaa ja hallita. Emotionaali-

sella tasolla nimittäin tuotteesta saadaan positiivinen tunnereaktio, koetaan riemua ja iloa ja 

onnistumisen ja oppimisen iloa. Emotionaalisen tason lailla myöskään henkisen tason saa-

vuttamista ei voinut taata, sillä se olisi jo vaatinut sellaisen ohjelman suunnittelua päivälle, 

jossa olisi voinut saada osanottajat tuntemaan melko pysyviä muutoksia olotilassaan tai elä-

mäntavassaan. Toisaalta, ei voida olla varmoja, onko joku virkistyspäivään osallistuneesta 

ottanut vaikkapa jousiammunnasta itselleen uuden harrastuksen tai innostunut luonnossa 

liikkumisesta tai omaksunut luonnossa liikkumiseen aivan uusia näkökulmia. 

Tavoitteet tuli teorian tapaan ottaa huomioon virkistyspäivän ohjelmanumeroita valittaessa. 

Päivästä haluttiin siis hauska, leppoinen ja virkistävä ja samalla haluttiin myös vahvistaa työ-

porukan yhteishenkeä. Jokainen päivään valittu ohjelmanumero myötäili näitä tavoitteita, 

sillä niiden ajateltiin olevan juuri edellä mainittua: hauskaa, leppoista ja virkistävää. Yhteis-

henkeä ajatellen päivä oltiin lähes koko ajan tiiviisti yhdessä ja myös ruokailu tapahtui yhdes-

sä saman pöydän ääressä. 

Koska virkistyspäivä päätettiin järjestää suurimmaksi osaksi ulkona maastossa, oli tehtävä 

vaarasuunnitelma huonon sään varalle, jolloin luonnossa liikkujan selviytymistaidot olisi tip-

punut pois ohjelmanumerosta. Se olisi korvattu sisä-olympialaisilla Eskontuvassa. Sisä-

olympialaiset olisi sisältänyt erilaisia kilpailuja joukkueissa, joista olisi saanut pisteitä suoritus-

ten mukaan, ja luonnollisesti eniten pisteitä saanut joukkue olisi voittanut. Ongelmana tässä 

varasuunnitelmassa olisi ollut se, ettei se välttämättä olisi auttanut työporukan yhteishengen 

luomisessa, sillä joukkueissa pelaaminen harvoin sitä tekee. Varasuunnitelmaa ei kuitenkaan 
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loppujen lopuksi tarvinnut ottaa käyttöön ja näin ollen päivä pysyi alkuperäisen suunnitel-

man mukaisena. 

6.6  Päivän kulku 

Viikkoa ennen itse virkistyspäivää opinnäytetyöntekijä toimitti toimeksiantajalle tiedotteen 

(liite 2) päivään liittyen sekä ohjelma-aikataulun (liite 3), jotka toimeksiantaja sitten toimitti 

eteenpäin jokaiselle virkistyspäivään osallistuvalle henkilölle. Tiedotteessa käytiin läpi ohjel-

ma-aikataulu ja annettiin reittiohjeet (liite 4) sekä Syötekeskukseen että Eskontupaan. Tiedot-

teessa kehotettiin varautumaan sään mukaan, sillä päivä vietettiin maastossa. Lisäksi tiedotet-

tiin mahdollisuudesta jäädä Eskontupaan päivän päätyttyä näin halutessaan ja kehotettiin täl-

löin ottamaan esimerkiksi saunassa käymiseen tarvittavat varusteet mukaan. Ohjelma-

aikataulussa oli luonnollisesti kerrottu mitä päivän aikana tapahtuu mihinkin aikaan. 

Päivä aloitettiin siis virallisesti tiistaina 09.09.2014 kello kahdeksan aamulla, jolloin kokoon-

nuttiin yhdessä Syötekeskuksen vastaanottoon. Vastaanotossa tavattiin päivän aikana virkis-

tyspäivän ohjelmanumeroissa toimiva opas ja hänen johdollaan lähdettiin suorittamaan 

luonnossa liikkujan selviytymistaitoja. 

Luonnossa liikkujan selviytymistaidoissa käveltiin muutama kilometri Pikku-Syötteen kau-

niissa maisemissa välillä pysähtyen, jolloin opas kertoi mahdollisista uhista, joita ihminen voi 

kohdata eksyttyään metsään, ja siitä, miten niistä voi selviytyä. Pudasjärven VOK:n työnteki-

jät pääsivät itse kokeilemaan erätaitojaan rakentamalla oppaan ohjeistuksella ansoja esimer-

kiksi maalintuja varten, pystyttämällä hätämajoituksen ja kokeilemalla erilaisia tulentekotapo-

ja ilman tulitukkuja tai sytytintä. Luonnossa vietettiin aikaa noin kaksi ja puoli tuntia ja oh-

jelman lopuksi opas keitti vielä nuotiokahvit, jotka nautittiin luonnossa mukavia jutellen. 

Luonnossa liikkujan selviytymistaidot tarjosi lähes jokaiselle uutta tietoa luonnosta ja siellä 

selviytymisestä, jos sinne sattuu eksymään pitemmäksi aikaa. Lisäksi samalla saatiin liikuntaa 

maastossa rauhallisesti kävellen ja maisemia ihaillen. 
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Kuva 4. Luonnossa liikkujan selviytymistaidot –ohjelmanumero tapahtui Pikku-Syötteen 
maastossa. 
 
Luonnossa liikkujan selviytymistaitojen jälkeen oli vuorossa lounas kello yksitoista aamupäi-

vällä, mutta koska maastosta päästiin pois noin puoli tuntia ennen virallista päättymisaikaa, 

päästiin myös aikaisemmin syömään. Lounas oli tarjolla Ravintola Purossa Syötekeskuksen 

tiloissa ja se tarjoiltiin seisovasta pöydästä. Tarjolla oli laaja valikoima salaattia ja kasviksia, 

kanaa ja riisiä, perunoita sekä leipää. Jälkiruoaksi oli tarjolla marjakiisseliä sekä kahvia tai tee-

tä. Koska lounas päästiin aloittamaan etuajassa, syntyi lounaan ja seuraavan ohjelman eli jou-

siammunnan välille turhan pitkä tauko. Toisaalta siitä ei ollut mitään haittaa sillä ilma oli 

kaunis ja Syötekeskuksen terassilta oli hieno näkymä Syötteen maisemiin, joten aika kyllä ku-

lui yhdessä rupatellen. Tosin porukka hieman jakaantui lounaan jälkeen, mutta se yhdistyi 

uudelleen, kun päästiin kokeilemaan jousella ampumisen saloja. 

Jousiammunta olikin erittäin mielenkiintoinen ohjelmanumero ja se nousi kaikkien suosikiksi 

päivän ohjelmistosta. Sama opas aamupäivältä antoi ryhmälle selvät ohjeet ja neuvoi jokaisel-

le selvästi ja rauhallisesti kuinka jousta käsitellään. Jokainen osanottaja innostui lajista ja mo-

nia napakymppejä saatiin ammuttua puolentoista tunnin sisällä, jonka aikana käytiin myös 

leikkimielinen kisa kaikkien osanottajien kesken ja sen voitti porukan nuorimmainen työnte-

kijä. Jousiammunnan jälkeen lähdettiin päivää jatkamaan kahden aikaan päivällä Eskontuval-

le. 
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Kuva 5. Jousiammunta vaati tarkkuutta ja vakaata kättä. 
 
Eskontuvassa opinnäytetyöntekijä antoi jokaiselle osallistujalle tehtävän, jonka he saivat teh-

dä yhdestä työkaveristaan. Tämä työkaveri valittiin arpomalla siten, että jokaiselle jaettiin ni-

milaput. Tehtävänä oli tehdä nimilapusta löytyvästä henkilöstä posteri, jonka otsikkona oli 

esimerkiksi ”Pentti on hyvä työkaveri koska…”. Posterin tekemiseen olin varattu Pudasjär-

ven VOK:lta paperia, kartonkeja, saksia, liimaa ja kyniä ja lisäksi käytössä oli iso pino eri ai-

kakausilehtiä. Iltapäivä vietettiin näin ollen leikaten ja liimaten ja lopuksi jokainen sai esittää 

posterinsa koko porukalle ja luovuttaa sen henkilölle, josta sen oli tehnyt. Askartelun lomas-

sa keitettiin kahvit ja tarjottiin välipala, joka oli vaatimattomasti leipää ja keksejä. Päivän lo-

puksi ennen kello neljää jokainen sai vielä täytettäväkseen palautekyselylomakkeen (liite 5), 

jonka pohjalta opinnäytetyöntekijällä on ollut helpompi arvioida omaa onnistumistaan päi-

vän suunnittelussa ja toteuttamisessa. Virallisen ohjelma päätyttyä osa Pudasjärven VOK:n 

työntekijöistä jäi vielä Eskontupaan jatkamaan virkistyspäiväänsä. 
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Kuva 6. Posterien tekeminen kävi leikaten ja liimaten. 

6.7  Budjetti 

Virkistyspäivän budjetti oli suhteellisen pieni, sillä rahaa oli käytettävissä virkistyspäivärahas-

tosta juuri tähän kyseiseen päivään 25 euroa jokaista vakituista työntekijää kohden eli yhteen-

sä 275 euroa, siitäkin huolimatta, että yksi työntekijöistä ilmoitti jättävänsä päivän väliin. 

Budjetin pienuuden takia alkukyselyssä kysyttiinkin olisivatko työntekijät valmiita maksa-

maan päivästä omavastuuta ja kyselyn perusteella päivään osallistujilta perittiin 15 euroa hen-

kilöltä. Tämä raha kerättiin ennen virkistyspäivää Pudasjärven VOK:n kahvioon jätetyn raha-

lippaan avulla, jonka mukaan oli myös laitettu lappu, johon jokaisen rahan maksaneen tuli 

allekirjoittaa oma nimensä. Näin varmistettiin, että jokainen maksoi oman osuutensa oma-

vastuusta. Koska päivästä jättäytyi yksi pois, saatiin rahaa kerättyä 150 euroa, mutta päivää 

ennen itse virkistyspäivää mukaan ilmoittautui kuitenkin vielä yksi henkilö lisää, joka muiden 

tapaan maksoi omavastuuosuuden ja näin rahaa kerättiin 165 euroa. Budjetti oli siis yhteensä 

440 euroa. 
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Oulun Seudun Poliisit ry:ltä saatiin vuokrattua kaksiosainen mökki, Eskontupa, sopimushin-

taan 180 euroa. Luonnossa liikkujan selviytymistaidot kustansi 12 euroa henkilöltä eli olisi 

siis tehnyt 144 euroa, sillä myös opinnäytetyöntekijältä otettiin osallistumismaksu. Kuitenkin 

kävi niin, että yksi Pudasjärven vastaanottokeskuksen työntekijöistä sairastui, eikä päässyt 

ollenkaan osallistumaan luonnossa liikkujan selviytymistaitoihin eikä lounaaseen, joten hänen 

osuutensa vähennettiin laskusta näiden osalta. Jousiammuntaan hän kuitenkin osallistui. 

Näin ollen luonnossa liikkujan selviytymistaidot kustansi yhteensä 132 euroa ja lounas 8 eu-

roa per henkilö eli yhteensä 88 euroa. Jousiammunnasta perittiin 100 euroa. Kaikki virkistys-

päivän menot yhteensä tekivät 500 euroa. Mukaan ei ole laskettu Eskontuvassa tarjoiltua vä-

lipalaa, sillä siitä pitivät huolen ne osallistujat, jotka aikoivat jäädä mökille yöksi ja näin ollen 

syödä samoja eväitä vielä illalla ja seuraavana aamuna. Mukaan ei myöskään laskettu Eskon-

tuvassa pidetyssä askartelutehtävässä kuluneita materiaaleja, jotka tulivat Pudasjärven vas-

taanottokeskukselta. 

Lopputuloksena budjetista jäätiin miinukselle 60 euroa. Siitä piti kuitenkin huolen Pudasjär-

ven vastaanottokeskus, kuten koko muustakin laskusta. Budjettilaskelma on tehty alla ole-

vaan taulukkoon 1. 

Taulukko 1. Virkistyspäivän budjetti. 
 

Käytettä-

vissä oleva 

raha: 

Virkistyspäivära-

hasto 

Omavastuu   Yhteen-

sä: 

275 € 165 €   = 440 € 

Kulut: Majoitus Luonnossa 

liikkujan sel-

viytymistaidot 

Jousiam-

munta 

Lou-

nas 

 

- 

180 € 132 € 100 € 88€ = 500 € 

Yhteensä: -60 € 
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7  VIRKISTYSPÄIVÄN PALAUTE JA ARVIOINTI 

Virkistyspäivän suunnittelun ja toteutuksen onnistumisen sekä virkistyspäivälle asetettujen 

tavoitteiden saavuttamisen arvioinnissa on käytetty apuna palautekyselyä (liite 5), joka jaettiin 

jokaiselle päivään osallistuneelle virkistyspäivän päätteeksi. Palautekyselyn lisäksi on päivän 

onnistumisen arvioinnissa auttanut myös havainnointi, sillä opinnäytetyöntekijä oli Pudasjär-

ven VOK:n työntekijöiden mukana virkistyspäivässä alusta loppuun ja on näin ollen päässyt 

seuraamaan osanottajien reaktioita päivän aikana toteutettuihin ohjelmiin. Päivästä oli tarkoi-

tus käydä myös palautepalaveri toimeksiantajan johdolla, johon opinnäytetyöntekijä ei olisi 

päässyt itse osallistumaan, mutta valitettavasti palautepalaveri peruuntui muiden kiireiden 

vuoksi. 

Päivän onnistumisen mittaamisessa ja sen arvioinnissa on auttanut myös tässä opinnäyte-

työssä läpi käyty teoria, sillä sitä käytettiin pohjana virkistyspäivän suunnittelussa ja etenkin 

ohjelmapalveluiden valinnassa. On siis luonnollista, että tämäkin näkökulma on otettu huo-

mioon. 

Palautekysely laadittiin teoriaan ja päivän ohjelmaan nojautuen. Se pyrittiin pitämään mah-

dollisimman lyhyenä ja yksiselitteisenä, jotta päivään osallistuneilla riittäisi energiaa ja mielen-

kiintoa paneutua jokaiseen kysymykseen huolellisesti. Tämä puolestaan auttaisi opinnäyte-

työntekijää työssään, sillä näin saataisiin mahdollisimman rehellisiä mielipiteitä ilmi ja tulok-

set olisivat luotettavampia. Lopulliseen palautekyselyyn päätyi yhteensä 18 kysymystä, jotka 

olivat niin monivalintakysymyksiä kuin avoimia kysymyksiä. Kyselyyn vastaaminen vei kor-

keintaan noin viisi minuuttia. Kaikki päivään osallistuneet kymmenen henkilöä vastasivat 

palautekyselyyn saaden mielipiteensä kuuluviin. Vastaajia oli siis yhteensä kymmenen. Palau-

tetta ei saatu sairastuneelta henkilöltä, joka osallistui vain jousiammuntaan. 

Ensimmäisessä palautekyselyn kysymyksessä kysyttiin, miten päivä oli osanottajan mielestä 

onnistunut. Vastausvaihtoehtoina oli tässä monivalintakysymyksessä seuraavat: erittäin hy-

vin, hyvin, kohtalaisesti, huonosti tai erittäin huonosti. Vastaajista yhdeksän kymmenestä piti 

päivää erittäin onnistuneena ja yksi kymmenestä hyvin onnistuneena (kuvio 1). 
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Kuvio 1 Vastaajien mielipide päivän onnistumisesta (n=10). 
 
Toisena kysymyksenä kysyttiin, oliko päivä vastannut odotuksia ja vastausvaihtoehtoina tässä 

monivalintakysymyksessä olivat samat, kuin edellä mainitussa kysymyksessä. Vastaajista kah-

deksan kymmenestä vastasi päivän vastanneen odotuksia erittäin hyvin ja kaksi kymmenestä 

hyvin (kuvio 2). 

 

Kuvio 2. Vastaajien mielipiteet miten päivä vastasi odotuksia (n=10). 
 
Seuraavaksi palautekyselyssä kysyttiin virkistyspäivästä niin monivalintakysymyksillä kuin 

avoimilla kysymyksillä. Luonnossa liikkujan selviytymistaidot – ohjelmanumero jakoi poruk-

kaa hieman, mutta yleensä ottaen siihenkin oltiin tyytyväisiä, sillä vastaajista seitsemän kym-

menestä oli sitä mieltä, että luonnossa liikkujan selviytymistaidot -ohjelmanumero sopi päi-

vään erittäin hyvin. Kaksi kymmenestä oli sitä mieltä, että se sopi päivään hyvin ja yksi kym-

menestä sitä mieltä, että se sopi päivään kohtalaisesti (kuvio 3). Sen kommentoitiin tuoneen 

antina uusia kokemuksia, hyviä ”niksejä” ja lisää hyödyllistä tietoa. Ohjelmanumeron aikana 

sanottiin olleen ”rento tunnelma” ja itse ohjelmanumeron mukava ja myös opasta kehuttiin. 

9 kpl 

1 kpl 
Erittäin hyvin

Hyvin

Kohtalaisesti

Huonosti

Erittäin huonosti

8 kpl 

2 kpl Erittäin hyvin

Hyvin

Kohtalaisesti

Huonosti

Erittäin huonosti
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Kuvio 3. Vastaajien mielipiteet, kuinka luonnossa liikkujan selviytymistaidot ohjelmanumero 
sopi päivään (n=10). 
 
Jousiammunta nousi kaikkien suosikiksi. Kymmenen kymmenestä vastaajasta kertoi sen so-

pineen päivään erittäin hyvin (kuvio 4). Se olikin ohjelmanumero, joka innosti osanottajia 

eniten ja sitä kehuttiin siihen liittyvässä avoimessa kysymyksessä. Sen kerrottiin olleen ”hieno 

kokemus” ja siitä tykättiin varsinkin sen takia, etteivät monet olleet sitä aikaisemmin kokeil-

leet. 

 

Kuvio 4. Vastaajien mielipiteet, kuinka jousiammunta ohjelmanumero sopi päivään (n=10). 
 
Luonnossa liikkujan selviytymistaitojen ja jousiammunnan tavoin myös askartelu-tehtävään 

oltiin tyytyväisiä. Seitsemän kymmenestä vastaajasta piti sitä erittäin sopivana ohjelmana vir-

kistyspäivään ja kolme kymmenestä vastaajasta hyvänä valintana (kuvio 5). Tosin saksia ja 

7 kpl 

2 kpl 

1 kpl 

Erittäin hyvin

Hyvin

Kohtalaisesti

Huonosti

Erittäin huonosti

10 kpl 

Erittäin hyvin

Hyvin

Kohtalaisesti

Huonosti

Erittäin huonosti
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liimoja olisi toivottu olevan enemmän, sillä niiden käyttöä joutui jonottamaan ja tämä viivytti 

tehtävän suorittamista. Tehtävän pelättiin aluksi vaativan taiteellisuutta, mutta kun ilmeni, 

ettei sitä todellisuudessa tarvittu, osoittautui tehtävä osanottajien mukaan mukavaksi. 

 

Kuvio 5. Vastaajien mielipiteet, kuinka askartelu tehtävä sopi päivään (n=10). 
 
Ruokatarjontaan oltiin myös pääosin tyytyväisiä. Viisi kymmenestä vastaajasta oli sitä mieltä, 

että ruokatarjonta päivän aikana, eli kotiruoka lounas Ravintola Purossa ja välipala Eskontu-

vassa, olivat erittäin hyviä, kolme kymmenestä sitä mieltä, että ne olivat hyviä ja kaksi kym-

menestä sitä mieltä, että ne olivat kohtalaisia (kuvio 6). 

 

Kuvio 6. Vastaajien mielipiteet päivän ruokatarjonnasta (n=10). 
 
Päivän aikana luonnossa liikkujan selviytymistaidoissa ja jousiammunnassa toimineeseen op-

paaseen oltiin kaikin puolin tyytyväisiä. Kahdeksan kymmenestä vastaajasta piti oppaan 

asennetta ja onnistumistaan tehtävässään erittäin hyvänä, kaksi kymmenestä hyvänä (kuvio 

7 kpl 

3 kpl 
Erittäin hyvin

Hyvin

Kohtalaisesti

Huonosti

Erittäin huonosti

5 kpl 

3 kpl 

2 kpl Erittäin hyvä

Hyvä

Kohtalainen

Huono

Erittäin huono
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7). Hänen kommentoitiin olleen ”todella mukava”, ja kertoneen asiansa rauhallisesti positii-

visella asenteella. 

 

Kuvio 7. Vastaajien mielipiteet oppaan asenteesta ja onnistumisesta (n=10). 
 
Kymmenen kymmenestä vastaajasta totesi kokeneensa päivän aikana onnistumisen koke-

muksia (kuvio 8) ja kymmenen kymmenestä vastaajasta oli sitä mieltä, että päivä oli kiinnos-

tava (kuvio 9). Yhdeksän kymmenestä vastaajasta totesi oppineensa jotakin uutta, vain yksi 

kymmenestä oli sitä mieltä, että näin ei hänen kohdallaan ollut käynyt (kuvio 10). 

 

Kuvio 8. Vastaajien mielipiteet siitä, kokivatko he päivän aikana onnistumisen kokemuksia 
(n=10). 
 

8 kpl 

2 kpl Erittäin hyvä

Hyvä

Kohtalainen

Huono

Erittäin huono

10 kpl 

Kyllä

En

En osaa sanoa
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Kuvio 9. Vastaajien mielipiteet siitä, oliko päivä kiinnostava (n=10). 
  

 

Kuvio 10. Vastaajien mielipiteet siitä, oppivatko ne päivän aikana jotakin uutta (n=10). 
 
Seitsemän kymmenestä vastaajasta oli sitä mieltä, että virkistyspäivä oli parantanut työporu-

kan yhteishenkeä, kolme kymmenestä ei puolestaan osannut sanoa, oliko näin käynyt (kuvio 

11). Siitä huolimatta vastaajista yhdeksän kymmenestä vastasi, että päivä paransi Pudasjärven 

vastaanottokeskuksen työyhteisön työhyvinvointia. Tähän yksi kymmenestä vastasi, ettei 

osaa sanoa (kuvio 12). 

10 kpl 

Kyllä

Ei

En osaa sanoa

9 kpl 

1 kpl 

Kyllä

En

En osaa sanoa
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Kuvio 11. Vastaajien mielipiteet siitä, paransiko päivä työporukan yhteishenkeä (n=10). 
 

 

Kuvio 12. Vastaajien mielipiteet siitä, paransiko päivä työyhteisön työhyvinvointia (n=10). 
 
Toimeksiantajan tavoitteena oli selvittää sitä, olisiko tulevat virkistyspäivät parempi järjestää 

pelkästään Pudasjärven VOK:n työntekijöiden kesken vai Pudasjärven VOK:n ja Oulun 

VOK:n työntekijöiden kanssa yhdessä. Tätä selvitettiin palautekyselyssä ja kahdeksan kym-

menestä vastaajasta vastasi, että haluaisi viettää virkistyspäivänsä mieluummin yhdessä oman 

porukkansa kanssa kuin yhdessä Oulun VOK:n kanssa. Kaksi kymmenestä vastaajasta ei 

osannut sanoa, kumpi olisi parempi järjestely (kuvio 13). Perusteluina vastauksille oli, että 

”oman porukan yhteishengen kohentamista ja säilyttämistä tarvitaan” ja että ”omalla poru-

kalla on rennompi meininki” sekä ”hyvä porukka keskenään”. Pudasjärven VOK:ssa sanot-

tiin myös olevan ”tiivis työyhteisö” sekä ”sopivan kokoinen porukka”, jolloin ”joukko ei ha-

jaannu eri ryhmiin”. En osaa sanoa -vastauksia perusteltiin sillä, että ”välillä virkistyspäivä on 

hyvä pitää yhdessä ja välillä omalla eli Pudasjärven VOK:n porukalla”. 

7 kpl 

3 kpl 
Kyllä

Ei

En osaa sanoa

9 kpl 

1 kpl 

Kyllä

Ei

En osaa sanoa
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Kuvio 13. Vastaajien mielipiteet siitä, tulisiko virkistyspäivät jatkossa järjestää yhdessä Pudas-
järven VOK:n työntekijöiden kesken vai yhdessä Oulun VOK:n kesken (n=10). 
 
Palautekyselyssä virkistyspäivää pyydettiin kuvailemaan viidellä adjektiivilla. Ilmitulleita ad-

jektiiveja olivat seuraavat: mielenkiintoinen, rentouttava, lomatunnelmainen, mukava, haus-

ka, iloinen, urheilullinen, leppoisa, rentouttava, aurinkoinen, hyvätahtinen, opettavainen, ren-

to, kiva, virkistävä, hyvä tunnelma, kiintoisa, elämänmyönteinen, positiivinen, lämminhenki-

nen, opettava, vaihtelu, onnistunut ja piristävä. Osa sanoista esiintyi useammin kuin yhdesti. 

Parasta päivässä kerrottiin olleen ”porukka”, ”tulenteko” ja ”kokonaisuus”, mutta suurim-

man osan mielestä parasta oli ”jousiammunta”. Parasta oli jonkun mielestä myös ”luonnossa 

liikkujan selviytymistaidot”. Parhaaksi mainittiin myös ”koko päivä”. Erään mielestä oli ”vai-

kea sanoa, mikä oli parasta, kun kaikki oli kivaa”. 

Tyytymättömiä oltiin siihen, että ruokailun ja jousiammunnan välillä oli hieman liian pitkä 

tauko sekä siihen, että opastus paikalle ei toiminut koko ajan ja näin ollen välillä jotkut eksyi-

vät. Vastauksesta ei kuitenkaan käynyt ilmi, tarkoitettiinko tällä opastusta Syötekeskukseen 

vai opastusta Syötekeskuksessa esimerkiksi Ravintola Purosta jousiammunta paikalle. 

Palautekyselyn lopuksi vastaajaa pyydettiin arvioimaan opinnäytetyöntekijän onnistumista 

virkistyspäivän suunnittelussa ja toteutuksessa sekä antamaan päivälle yleisarvosana asteikolla 

4-10. Opinnäytetyöntekijän vastatattiin ”vetäneen hyvät pohjat siten, että seuraavalla opin-

näytetyöntekijällä olisi pahat paikat pistää paremmaksi”, hänen kerrottiin ”paneutuneen hy-

vin tehtävään ja kohderyhmään” ja ”onnistuneen erittäin hyvin”, sillä ”asiat oli hyvin suunni-

teltu ja kaikkeen oli aikaa riittävästi siten, ettei tullut pitkästymistä”. Opinnäytetyöntekijän 

8 kpl 

2 kpl 

Pudasjärven kesken

Oulun kesken

En osaa sanoa
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onnistumista kuvailtiin myös sanoilla ”ei pöllömpi” ja joku oli myös sitä mieltä, että hän on-

nistui ”järkyttävän hyvin”. Yleisesti ottaen kokonaisuutta kehuttiin erittäin onnistuneeksi ja 

oltiin sitä mieltä, että opinnäytetyöntekijä onnistui hyvin ja otti kohderyhmänsä huomioon. 

Alin arvosana päivälle oli 8 ja ylin 10+. Keskiarvoksi muodostui 9½. Muuta palautetta osios-

sa opinnäytetyöntekijää vielä kiiteltiin onnistuneesta päivästä. 

7.1  Tavoitteiden saavuttaminen 

Virkistyspäivälle asetetut tavoitteet saavutettiin hyvin. Päivästä haluttiin saada virkistävä lep-

poinen ja hauska ja juuri näillä adjektiiveilla päivään osallistuneet henkilöt kuvailivat päivää 

palautelomakkeessa. Samalla haluttiin vahvistaa työporukan yhteishenkeä ja tiimityöskentelyä 

ja palautelomakkeen vastausten perusteella myös näihin tavoitteisiin päästiin, sillä seitsemän 

kymmenestä vastaajasta oli sitä mieltä, että virkistyspäivä paransi työporukan yhteishenkeä ja 

yhdeksän kymmenestä oli sitä mieltä, että se vahvisti Pudasjärven vastaanottokeskuksen työ-

yhteisön työhyvinvointia. Päivän aikana olikin selvästi havaittavissa työporukan yhteisen sekä 

jokaisen oman henkilökohtaisen viretilan nousu, mikä varmasti on vaikuttanut siihen, että 

päivän koettiin vaikuttaneen positiivisesti työporukan yhteishenkeen. 

Myös toimeksiantajan päivälle asettama tavoite saavutettiin. Hän halusi tietää, olisiko virkis-

tyspäivät jatkossa parempi järjestää yhdessä Pudasjärven VOK:n kesken vai yhdessä Pudas-

järven VOK:n ja Oulun VOK:n kesken. Tuloksena oli, että suurin osa työntekijät haluaisi ne 

mieluummin jatkossa järjestettävän ”oma porukan” eli Pudasjärven VOK:n kesken. 

Opinnäytetyöntekijän tavoitteena oli linkittyminen työelämään. Tämän tavoitteen saavutta-

misesta ei ole varmuutta, sillä vaikka hän tekikin tiiviisti yhteistyötä Pudasjärven vastaanotto-

keskuksen ja Syötekeskuksen kanssa ja sai niistä paljon arvokasta kokemusta tulevalle työ-

uralleen voi niistä saadun hyödyn nähdä vasta tulevaisuudessa, kun hän pääsee varsinaisesti 

kiinni työelämään opintojensa jälkeen. Todennäköisesti niistä on kuitenkin jonkinlaista hyö-

tyä ja jos ei muuten, niin ainakin hän oppi projektityöskentelystä ja tapahtuman järjestämises-

tä paljon, joista saadut kokemukset auttavat häntä tulevaisuudessa. 

Päivän tavoitteisiin kuului myös mahdollisuuden luominen elämyksen kokemiseen virkistys-

päivän osanottajille tai ainakin johonkin elämyskolmiossa mainittavalle kokemuksen tasolle 

pääsemiseen. Kokemuksen ensimmäiselle tasolle eli motivaation tasolle pääsivät varmuudella 
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kaikki, sillä kaikkien kymmenen palautekyselyyn vastanneen mielestä päivä oli kiinnostava. 

Lisäksi onnistumisen elementti Furmanin ja Aholan myönteisiä tunnekokemuksia herättävis-

tä tekijöistä tuplatähdessä onnistuttiin tuomaan päivän ohjelmaan, aivan kuten oli ennustettu. 

Yhdeksän kymmenestä vastaajasta vastasi oppineensa päivän aikana jotakin uutta, josta voi-

daan vetää johtopäätös, että he pääsivät elämyskolmiossa myös älylliselle tasolle. Tällä tasol-

lahan ympäristön antamat aistiärsykkeet prosessoidaan ja niiden mukaan toimitaan, opitaan, 

ajatellaan, sovelletaan tietoa ja muodostetaan mielipiteitä. 

7.2  Yhteenveto palautteesta 

Palautteen perusteella virkistyspäivä onnistui erittäin hyvin ja opinnäytetyöntekijä onnistui 

sen suunnittelussa ja toteutuksessa. Tästä kertoo myös päivälle asetettuihin tavoitteisiin pää-

seminen. Päivä vastasi suurimman osan mielestä odotuksia ja myös opinnäytetyöntekijän 

mielestä odotukset saavutettiin hyvin. Mitään yllättävää ei tapahtunut ja päivä kulki suurin 

piirtein aikataulun mukaan. 

Luonnossa liikkujan selviytymistaidoissa kuvailtu ”rento tunnelma” oli havaittavissa ohjel-

manumeron aikana, ja kaikki osallistuivat luonnossa tehtäviin, joita opas antoi. Varsinkin an-

san virittäminen näytti kiinnostavan osanottajia ja aiheeseen liittyen oppaalle tehtiin lisäky-

symyksiä, kuten muistakin aiheista. Vaikka osa osanottajista oli jo ennestään liikkunut paljon 

luonnossa ja tehnyt erilaisia vaellusreissuja, vaikutti siltä, että heillekin tuli ohjelmanumeron 

aikana uusia kiinnostavia tietoja. Monet harkitsivat ostavansa itselleen tulukset, joita käytet-

tiin tulenteon apuna. Välillä VOK:n työntekijät jopa yltyivät vitsailemaan joten hauskaakin 

oli infotulvan lomassa ja nuotiokahvi vaikutti olevan jokaiselle iloinen ja mukava yllätys. Päi-

vän aikana eri ohjelmapalveluissa toiminut opas sai myös hyvää palautetta, mutta hän kuiten-

kin välillä luonnossa unohti odottaa jokaisen ympärilleen, ennen kuin alkoi kertoa erilaisista 

selviytymistaidoista ja näihin liittyvistä asioista. Hän oli siis jo lähes ehtinyt kertoa asiansa 

loppuun, kun viimeinen osanottaja ehti polkua pitkin paikalle. Luonnossa nimittäin kuljettiin 

peräkkäin, koska polut olivat liian kapeita yhtenä joukkona kulkemiseen. 

Jousiammunta tarjosi lähes jokaiselle oppimisen ja onnistumisen kokemuksia ja kaikilla näytti 

sen aikana olevan hauskaa. Toisia kehuttiin heidän onnistuessaan ja toisia myös neuvottiin 

esimerkiksi paremman jousen valinnassa, sillä ne olivat hieman erilaisia ja jotkut sopivat toi-

sille paremmin ja toisille huonommin. Tämän ohjelmanumeron aikana kaikki olivat erittäin 
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vapautuneita ja selvästi nauttivat olostaan. Opas osasi hyvin neuvoa alkuun, jonka jälkeen 

jousella ampuminen alkoi suurimmalla osalla sujua luonnostaan. Ruokailun tunnelmaa ravin-

tola Purossa häiritsi jonkin verran se, että Syötekeskuksen koulun oppilaat tulivat samaan 

aikaan syömään VOK:n työntekijöiden kanssa. 

Askartelu-tehtävä oli ainut päivän aikana ollut ohjelma, joka ei mennyt aivan odotusten mu-

kaisesti. Posterit eivät vastanneet tehtävän antoon, sillä niistä tuli suurimmalla osalla huumo-

ripainotteisia ja kertoivat jostakin muusta kuin siitä, miksi joku on hyvä työkaveri. Tästä huo-

limatta tehtävä onnistui siinä määrin, että jokainen pääsi tuomaan esille luovuuttaan ja jokai-

nen sai itselleen jonkun muiston päivästä, nimittäin heistä tehdyt posterit. Jotkut oikein in-

nostuivat askartelemaan. Postereita toisille esitellessään työntekijöillä oli hauskaa, sillä ne si-

sälsivät vitsejä ja hauskoja kuvia, joten ainakin Furmanin ja Aholan mainitseman huumorin 

elementti työhyvinvoinnin lisääjänä oli suuressa roolissa päivän aikana. 
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8  POHDINTA 

Ensimmäistä kertaa elämässäni pääsin tämän opinnäytetyön kautta järjestämään päivän mit-

taista tapahtumaa ja vieläpä noin kymmenen hengen ryhmälle. Ryhmä ei ollut iso, vaan itse 

asiassa erittäin pieni tapahtuman järjestämisen kannalta, mutta minulle se oli ihanteellinen. 

Hyvässä asemassa olin myös siihen nähden, että tiesin Pudasjärven vastaanottokeskuksessa 

työskenteleviä ihmisiä etukäteen, joka helpotti virkistyspäivän järjestämistä erittäin paljon. 

Nämä syyt vaikuttivat myös siihen, miksi alun perin lähdin tekemään opinnäytetyötä päiväs-

tä. Kaiken lisäksi sain vielä erittäin vapaat kädet päivän sisällön suhteen, minkä seurauksena 

myös vastuu päivän onnistumisesta oli minulla. Vaikka tämä vastuu aluksi hieman pelottikin, 

niin jälkeenpäin ajateltuna pidän sitä erittäin hyvänä asiana. Virkistyspäivän järjestämisen an-

siosta ja varsinkin siitä saadun palautteen perusteella olen valmis järjestämään tapahtumia 

lisää, jos vain sellaisia tilaisuuksia eteeni tuodaan enkä pelkää epäonnistumista niin paljon 

kuin ennen. 

Erittäin tyytyväinen olen etenkin päivästä saamaani palautteeseen. En ollut odottanut niin 

positiivista palautetta, vaikka pelasinkin varman päälle, enkä järjestänyt kaikkea ohjelmaa itse, 

vaan käytin ohjelmapalveluyrityksen tarjoamia palveluita apunani. Oletin kyllä, että päivä tu-

lee menemään hyvin ja että Pudasjärven vastaanottokeskuksen työntekijät pitäisivät valitse-

mistani ohjelmista, mutta en olettanut heidän pitävän siitä niin paljon, mitä palautteesta kävi 

ilmi. Tietenkin voi olla mahdollista, että arvioidessaan onnistumista päivän järjestämisessä he 

ottivat huomioon sen, että järjestin tällaista päivää ensimmäistä kertaa ja sen, että sillä budje-

tilla mikä päivään oli, ei olisi paljon muuta saanutkaan. Vaikka toisaalta, ohjelmanumerot oli-

vat ainakin omasta mielestäni ja palautteen perusteella erittäin hyviä. Ainut asia, mikä olisi 

mennyt erilailla rahamäärän ollessa suurempi, on ruokailu. Palautekyselystä käy ilmi, että ko-

tiruokalounas seisovasta pöydästä kyllä oli hyvää, mutta olisi voinut olla parempaa. Niinpä 

olisin järjestänyt ruokailun siten, että jokainen olisi itse saanut tilata ravintola Puron menusta 

mieluistaan ruokaa. Tärkeintä on kuitenkin se, että kokonaisuus onnistui hyvin. 

Tyytyväinen olen lisäksi yhteistyöhöni Pudasjärven vastaanottokeskuksen ja Syötekeskuksen 

kanssa. Kaikki sujui ongelmitta, aikataulussa ja hyvässä yhteisymmärryksessä. Mistään ei pi-

tänyt niin sanotusti vääntää kättä ja erimielisyyksiltä vältyttiin. Samoin Pudasjärven vastaan-

ottokeskuksen työntekijöihin olen erittäin tyytyväinen. He ottivat minut ja ideani hyvin vas-
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taan ja kulkiessani Pudasjärven vastaanottokeskuksella ennen virkistyspäivää tunsin olevani 

osa porukkaa. 

Vaikka sainkin virkistyspäivästä erittäin hyvää palautetta ja vaikka alkuasetelmat tähän opin-

näytetyöhön olivat kannaltani erittäin hyvät, löytyy kolikon toiselta puolelta myös niitä huo-

noja asioita. Ensinnäkin aloitin opinnäytetyöni työstämisen kesällä heti sen jälkeen, kun tulin 

puolen vuoden reissultani ulkomailta, ja koska virkistyspäivän ajankohdaksi määräytyi syys-

kuun yhdeksäs päivä, tuli minulle hieman kiire suunnitella kaikki ajallaan. Tämä johti siihen, 

että jouduin työskentelemään limittäin ja osin epäloogisessa järjestyksessä siten, että teorian 

hankinta ja päivän ohjelman valinta tapahtui hieman päällekkäin, joka johti puolestaan siihen, 

että ohjelman valinta teoriaan nojautuen kävi haastavaksi. Lopulta sain kuitenkin teoriaa 

hankittua sen verran, että pystyin miettimään ohjelmaa sen kannalta, mutta kaikkiin teoria 

osioihin en ehtinyt paneutua kovin tarkasti ennen kuin lopullinen ohjelma päivälle oli jo va-

littu. Toiseksi teoriapohjan osuudelta oli haastavaa myös se, ettei aiheesta löytynyt aikaisem-

paa tutkimusmateriaalia kyseiselle toimeksiantajalle. 

Lähdemateriaalin valinta oli siis toinen suuri ongelmani työtäni aloittaessani. Ei löytynyt ai-

kaisempaa tutkimusmateriaalia ja lisäksi olisin halunnut kirjoittaa nimenomaan virkistyspäi-

vistä ja niistä saaduista hyödyistä, mutta virkistyspäivistä ja niiden työhyvivointia lisäävistä 

vaikutuksista itsessään löytyi hyvin vähän tietoa, joten päädyin käsittelemään työhyvinvointia, 

joka on kuitenkin erittäin laaja ja monivivahteinen käsite. Virkistyspäivät ovat vain yksi mi-

nimaalinen siihen liittyvä osa-alue, ja yleensä työhyvinvoinnin yhteydessä puhutaan työstres-

sistä, työuupumuksesta, toimivasta työyhteisöstä ja työskentelyvälineistä ja virkistyspäivät 

mainitaan vain ohimennen työkykyä ylläpitävänä toimintana. Etsin siis turhaan lähdemateri-

aalia pelkästään virkistyspäivistä, joka vei aikaani. Teoriapohjan valinnassa suurena apuna 

olivat ohjaavat opettajani, jotka ehdottivat esimerkiksi elämyskolmion käsittelemistä. 

Opinnäytetyön tekeminen kokonaisuudessaan on ollut opettavainen kokemus. Projektin 

työstäminen ja prosessikirjoittaminen kävivät tutuksi ja etenkin aikatauluttaminen osoittautui 

erittäin tärkeäksi ja ilman sitä en olisi onnistunut työskentelemään limittäin. Yksityiskohtai-

sen aikataulun ja pienien tavoitteiden asettaminen auttoivat työn eri vaiheiden loppuun vie-

misessä ja varsinkin siinä, etteivät työt kasaantuneet liiaksi missään vaiheessa. Apua oli myös 

tapahtumaan liittyvän päiväkirjan pitämisestä, jonne merkitsin esimerkiksi kaikki tapaamiset 

toimeksiantajan kanssa ja hänen kanssaan läpi käymäni asiat. 
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Tulevaisuudessa haluaisin mahdollisesti työskennellä tapahtumien järjestämisen parissa, sillä 

huomasin sen olevan erittäin antoisaa ja palkitsevaa työtä. Siinä pääsee yhteistyöhön monien 

erilaisten työyhteisöjen ja yksityishenkilöiden kanssa, joista jokainen tuo tapahtuman järjes-

tämiseen mielenkiintoa ja auttaa luomaan uusia suhteita. Se vaatii ajattelutyötä, suunnittelua 

ja aikatauluttamista ja voi toisinaan olla myös erittäin haastavaa. Omasta mielestäni tärkeintä 

tapahtuman järjestämisessä on kohderyhmän tuntemus ja heidän toiveidensa kuuleminen. 
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LIITE 1: Alkukysely 

KYSELYLOMAKE VIRKISTYSPÄIVÄÄN LIITTYEN 

Vastaa kyselyyn perjantaihin 18.7. mennessä. 

 

1. Aiotko osallistua virkistyspäivään? (Virkistyspäivän ajankohta on 

viikolla 37.) 

 

2. Millä alueella haluaisit virkistyspäivän järjestettävän? 

 

 

3. Millaista ohjelmaa/aktiviteetteja haluaisit virkistyspäivän 

sisältävän? 

 

 

4. Haluaisitko ohjelmien/aktiviteettien tapahtuvan ulko- vai 

sisätiloissa? 

 

 

5. Oletko valmis maksamaan virkistyspäivästä omavastuuta? Jos olet, 

niin kuinka paljon? 

 

 

6. Onko sinulla jokin erityisruokavalio? Jos on, niin mikä?



LIITE 2: Lähetetty tiedote 

TIEDOTE     26.08.2014 

 

 

Hei! 

 

Virkistyspäivä tekee tuloaan, joten tässä olisi hieman infoa päivästä. 

 

Elikkä 09.09.2014 kello 07:00 auto lähtee VOK:lta ajelemaan kohti Pikku-Syötettä, 

jossa ohjelma alkaa kello 08:00. Osoite, jossa nähdään on Syötekeskuksentie 126, 

Syöte (navigaattori ei useinkaan löydä perille, joten kannattaa seurata kylttejä Pikku-

Syöte, Syötekeskus, Syötteen koulu, Kurssikeskus Syöte). Annan vielä myöhemmin 

kartan mukaan, vaikka moni teistä saattaa tietääkin, missä paikka sijaitsee. 

 

Aamupäivä vietetään ulkona maastossa, joten varustautukaa sään mukaan. Lounas 

nautitaan Ravintola Purossa, jonka jälkeen ohjelma jatkuu Pikku-Syötteellä. Iltapäi-

vällä siirrytään Eskontupaan (Kaahaintie 5), jossa jatketaan päivää vähän leikkimieli-

semmällä ohjelmalla. Tupa on varattu vuorokaudeksi, joten virallisen ohjelman pää-

tyttyä kello 16.00 voi mökille halutessaan jäädä vaikka koko yöksi. 

 

Muistakaa ottaa nämä kamat mukaan: 

 

- Säänmukaiset ulkoiluvaatteet ja kengät 

- Saunakamat (jos haluaa saunoa tuvassa) 

- Liinavaatteet (jos jää yöksi) 

- Jotain syötävää (jos jää yöksi, miksei muutenkin) 

- Rutkasti reipasta mieltä ja rentoa fiilistä! 

 

Lisäksi voi vielä ottaa mukaan esimerkiksi jotain pelejä, jos aikoo jäädä istumaan il-

taa Eskontupaan. 

 

Terkuin 

Suvi  

 

 



 

LIITE 3: Virkistyspäivän ohjelma 

 

VIRKISTYSPÄIVÄN OHJELMA 9.9.2014 

 

7:OO Lähtö VOK:lta Syötteelle (osoite Syötekeskuksentie 126) 

8:00 Luonnossa liikkujan selviytymistaidot 

11:00 Lounas ravintola Purossa 

12:30 Jousiammunta 

14:00 Mökkiohjelmaa 

16:00 Päivän päätös



LIITE 4: Reittiohjeet  1(2) 

PUDASJÄRVI – PIKKU-SYÖTE 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kartta Pudasjärven VOK:lta Pikku-Syötteelle. Navigaattori saattaa kuiten-
kin johtaa hieman harhaan, joten matkan varrella tulisi seurata opaskylt-
tejä, joissa lukee Pikku-Syöte, Syötekeskus, Syötteen koulu ja Kurssikeskus 
Syöte. 
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PIKKU-SYÖTE – ESKONTUPA 

 

 

 

Kartta Pikku-Syötteeltä Eskontuvalle. 

 



LIITE 5: Palautekysely  1(3) 

PUDASJÄRVEN VASTAANOTTOKESKUKSEN VIRKISTYSPÄIVÄN PALAUTEKYSELY 

Tämä kysely auttaa minua opinnäytetyössäni ja työni arvioinnissa, joten olisitko ystävällinen ja lu-

kisit jokaisen kysymyksen huolellisesti ja vastaisit niihin rehellisesti. Jos et voinut osallistua johon-

kin päivän aikana olleeseen ohjelmaan, älä vastaa sitä koskevaan kysymykseen. Kyselyyn vas-

taaminen vie korkeintaan viisi (5) minuuttia. 

 

Merkitse rasti ruutuun, mikä parhaiten mielestäsi kuvastaa kutakin arvioitavaa asiaa. 

1. Päivä onnistui 

Erittäin hyvin 

Hyvin 

Kohtalaisesti 

Huonosti 

Erittäin huonosti 

 

2. Päivä vastasi odotuksia 

Erittäin hyvin 

Hyvin 

Kohtalaisesti 

Huonosti 

Erittäin huonosti 

 

3. Luonnossa liikkujan selviytymistaidot –ohjelmanumero sopi päivään 

Erittäin hyvin 

Hyvin 

Kohtalaisesti 

Huonosti 

Erittäin huonosti 

 

Muuta lisättävää luonnossa liikkujan selviytymistaidoista: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________         

 

4. Jousiammunta –ohjelmanumero sopi päivään 

Erittäin hyvin 

Hyvin 

Kohtalaisesti 

Huonosti 

Erittäin huonosti 

 

Muuta lisättävää jousiammunnasta: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________          
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5. Askartelu tehtävä sopi päivään 

Erittäin hyvin 

Hyvin 

Kohtalaisesti 

Huonosti 

Erittäin huonosti 

 

Muuta lisättävää askartelusta: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________   

 

6. Ruokatarjonta oli mielestäsi 

Erittäin hyvä 

Hyvä 

Kohtalainen 

Huono 

Erittäin huono 

 

Muuta lisättävää ruokatarjonnasta: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________    

 

7. Oppaiden asenne ja onnistuminen 

Erittäin hyvä 

Hyvä 

Kohtalainen 

Huono 

Erittäin huono 

 

Muuta lisättävää oppaista: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________    

 

8. Koitko päivän aikana onnistumisen kokemuksia? 

Kyllä   En   En osaa sanoa 

 

9. Oliko päivä mielestäsi kiinnostava? 

Kyllä   Ei   En osaa sanoa 

 

10. Opitko päivän aikana jotakin uutta? 

Kyllä   En   En osaa sanoa 
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11. Paransiko päivä mielestäsi työporukan yhteishenkeä? 

Kyllä   Ei   En osaa sanoa 

 

12. Paransiko päivä mielestäsi työyhteisön työhyvinvointia?  

Kyllä   Ei   En osaa sanoa 

 

13. Haluaisitko virkistyspäivät jatkossa järjestettävän yhdessä Pudasjärven VOK:n työntekijöiden 

kesken vai yhdessä Oulun VOK:n työntekijöiden kesken? 

Pudasjärven kesken   Oulun kesken   En osaa sanoa 

Perustelut:___________________________________________________________________ 

 

14. Miten kuvailisit päivää esimerkiksi viidellä adjektiivilla:_________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

15. Mikä oli parasta? _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

16. Mihin olit tyytymätön? _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

17. Miten kuvailisit opinnäytetyöntekijän (Suvin) onnistumista virkistyspäivän suunnittelussa ja to-

teutuksessa? _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

18. Yleisarvosana päivälle (asteikolla 4 - 10):_________ 

 

Muuta palautetta:___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

ISO KIITOS KAIKILLE PÄIVÄÄN OSALLISTUNEILLE! 

Terveisin Suvi Vääräniemi 

 


