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Opinnäytetyömme aiheena on yhteisöllisyyden merkitys lapsiperheiden sosiaali-
seen hyvinvointiin Lehtimäen Rannankylän lapsiperheiden kokemana. Tavoitteena 
oli selvittää, miten Rannankylän kyläyhdistyksen tapahtumiin ja toimintaan osallis-
tuvat perheet kokevat sosiaaliset suhteensa sekä mitkä tekijät lisäävät tai vähentä-
vät näiden lapsiperheiden sosiaalista hyvinvointia. Lisäksi selvitimme missä määrin 
kyläyhdistyksen järjestämät tapahtumat ja toiminta lisäävät osallistujien näkökul-
masta kylän yhteisöllisyyttä sekä miten kyläyhteisöllisyys vaikuttaa heidän sosiaali-
seen hyvinvointiinsa. Teoriapohjana opinnäytetyössämme on sosiaalinen hyvin-
vointi lapsiperheissä, yhteisöllisyys, kolmas sektori hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden 
tuottajana sekä sosiaalinen pääoma. 

Tutkimuksemme on pääasiassa laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus, mutta se si-
sältää myös määrällistä eli kvantitatiivista aineistoa. Aineiston keräsimme järjestä-
mässämme perhepäivässä kyselylomakkeiden avulla. Kyselylomakkeet sisälsivät 
niin avoimia kuin suljettujakin kysymyksiä. Suljetuissa kysymyksissä oli sekä moni-
valinta- että asteikkokysymyksiä. Perhepäivä toteutettiin toukokuussa 2015 ja mu-
kana sitä järjestämässä oli Rannankylän kyläyhdistys. 

Tutkimuksen tulosten perusteella Rannankylän kyläyhdistyksen tapahtumat ja toi-
minta ovat haluttuja ja toivottuja kylän perheiden keskuudessa. Tapahtumat ja toi-
minta tarjoavat perheille mahdollisuuden luoda uusia sosiaalisia verkostoja ja yllä-
pitää jo olemassa olevia. Näin ollen kyläläiset kokevat yhteisöllisyyttä ja myös sosi-
aalista hyvinvointia. Monet vastaajista toivat esille, että esimerkiksi kyläilykulttuuri 
on vähentynyt ja, että kiire ja aikataulutukset tuovat haastetta ystävien ja muiden 
lapsiperheiden tapaamiselle. Rannankylän kyläyhdistys tarjoaa kuitenkin hyvän 
mahdollisuuden pitää yllä sosiaalisia suhteita muihin kyläläisiin ja lapsiperheisiin. 
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siaalinen hyvinvointi, kolmas sektori 



3 

 

SEINÄJOKI UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES 

Thesis abstract 

Faculty: School of Health Care and Social Work 

Degree programme: Degree programme in Social Services 

Specialisation: Bachelor of Social Services 

Author/s: Jenna Tienpää and Emmi Tynjälä 

Title of thesis: Significance of the communality for social welfare in families with 
children: Rannankylä’s villagers’ experiences 

Supervisor(s): Katariina Perttula 

Year: 2015  Number of pages: 71  Number of appendices: 2 

The topic of our thesis is the significance of communality for social welfare in families 
with children who lives in Lehtimäki Rannankylä.  

The goal was to find out how families who participate to the events and activities 
arranged by Rannankylä Village Association experience their social relationships. 
Furthermore, the purpose was to see the elements that increase and decrease so-
cial welfare in families with children. In addition, we wanted to investigate if the 
events and activities arranged by Rannankylä Village Association increase the vil-
lage’s communality and how the communality effects on villagers’ social welfare. 
The theory base in our thesis includes social welfare in families with children, com-
munality, the voluntary sector welfare and communality producer, as well as social 
capital. 

The study is mainly a qualitative research, but there is also quantitative material. 
We gathered the material at this event called A Family Day, which we organized 
together with Rannankylä Village Association. We used questionnaires to gather the 
material, which included both open and closed questions. As closed questions we 
used both multiple choice questions and scale questions. The Family Day event was 
organized in May 2015. 

The research results show that the events and activities arranged by Rannankylä 
Village Association are very popular and appreciated among villagers. The events 
and activities offer the chance to create new social connections and sustain the 
existing ones. Thus villagers experience communality and social welfare. Many re-
spondents brought up that visiting culture had decreased and it is difficult to find 
time to see friends and other families with children. Rannankylä Village Association 
offers a good base to maintain social relationships to other villagers and families 
with children. 
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1 JOHDANTO 

Ilman muita ihmisiä emme jaksa. Tarvitsemme ympärillemme ihmisiä, joilta saamme 

tukea arjessa jaksamiseen. Kotona pieniä lapsia hoitava vanhempi tai vanhemmat 

kaipaavat usein omaa aikuisyhteisöä. Samassa tilanteessa olevat ystävät ja tuttavat 

sekä sukulaiset voivat toimia turvaverkkona, mutta suhteiden ylläpitäminen voi olla 

kiireen ja aikataulujen vuoksi vaikeaa. (Väestöliitto 2015.) Järjestöjen kautta yksilöl-

listyneet kansalaiset löytävät toisensa yhteisten kiinnostusten kautta. Järjestöt näin 

ollen siis vahvistavat sosiaalista pääomaa ja yhteenkuuluvuutta. Järjestöt ja epä-

muodolliset yhteisöt muodostavat varsinaisen kansalaisyhteiskunnan, jossa on lu-

kuisia vertaisryhmiä, missä kansalaiset voivat kokea yhteisöllisyyttä. (Hautamäki 

2006, 9.)  

Opinnäytetyössämme selvitämme yhteisöllisyyden merkitystä lapsiperheiden sosi-

aaliseen hyvinvointiin. Idea opinnäytetyöhömme lähti kiinnostuksestamme yhteisöl-

lisyyteen sekä aiheen ajankohtaisuudesta. Päätimme lisäksi rajata aiheen alle kou-

luikäisiin lapsiperheisiin ja heidän näkökulmaansa ja kokemukseensa sosiaalisesta 

hyvinvoinnista. Yhteistyökumppanimme oli Lehtimäen Rannankylän kyläyhdistys, 

jonka kanssa yhteistyössä pystyimme järjestämään tapahtuman. Tapahtuma oli 

perheille suunnattu toiminnallinen päivä, jonka yhteydessä keräsimme opinnäyte-

työmme aineiston kyselylomakkeiden avulla. Opinnäytetyömme sisältää niin mää-

rällisen kuin laadullisenkin tutkimuksen piirteitä. Teoriaosiossa käsittelemme lapsi-

perheiden sosiaalista hyvinvointia, yhteisöllisyyttä, kolmatta sektoria hyvinvoinnin ja 

yhteisöllisyyden tuottajana sekä sosiaalista pääomaa.  

Opinnäytetyömme tavoitteena on selvittää, miten Rannankylän kyläyhdistyksen ta-

pahtumiin ja toimintaan osallistuvat perheet kokevat sosiaaliset suhteensa sekä 

mitkä tekijät lisäävät tai vähentävät näiden lapsiperheiden sosiaalista hyvinvointia. 

Lisäksi haluamme selvittää missä määrin kyläyhdistyksen järjestämät tapahtumat ja 

toiminta lisäävät osallistujien näkökulmasta kylän yhteisöllisyyttä sekä miten kyläyh-

teisöllisyys vaikuttaa heidän sosiaaliseen hyvinvointiinsa. 
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2 TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT 

Tässä luvussa käymme lävitse opinnäytetyömme taustaa. Selvitämme mistä idea 

opinnäytetyöhön lähti ja kuinka aihe rajautui sekä mitkä ovat tutkimuksemme tutki-

muskysymykset. Lisäksi esittelemme Rannankylän kyläyhdistyksen, joka toimii 

opinnäytetyömme yhteistyötahona. Lopuksi esittelemme vielä muutaman aikaisem-

man tutkimuksen aiheesta. 

2.1 Opinnäytetyön tausta 

Idea opinnäytetyöhön lähti Rannankylän kyläyhdistykseltä, jonka toimintaan toinen 

meistä on osallistunut jo ennen opinnäytetyötä suhteellisen aktiivisesti. Kiinnostusta 

oli siis tehdä opinnäytetyö yhteisöllisyydestä kyläyhdistyksessä. Yhteisöllisyys on 

nykyään paljon puheenaiheena ja se on havaittu merkitykselliseksi hyvinvointia tu-

kevaksi tekijäksi. Halusimme selvittää yhteisöllisyyden vaikutusta ja sen merkitystä 

kyläläisten hyvinvointiin. Alle kouluikäiset lapsiperheet rajautuivat tutkimuskohteeksi 

omien mielenkiintojemme sekä sen vuoksi, että Rannankylän kyläyhdistyksen ta-

pahtumiin ja toimintaan osallistuvat perheet ovat pääosin lapsiperheitä. Tapahtumat 

ja toiminta suunnitellaan lapsiperheille sopiviksi ja suunnittelussa huomioidaan 

myös pienimmät lapset.  

Alle kouluikäiset lapsiperheet ja heidän hyvinvointinsa on hyvin ajankohtainen aihe. 

Perhedynamiikka on muutoksessa, sillä nykyään perhe koostuu lähinnä ydinper-

heestä. Myös erilaiset haasteet tekevät lapsiperheiden arjesta monimutkaisempaa, 

sillä esimerkiksi työn ja kodin yhteensovittaminen koetaan ongelmaksi. Lapsiper-

heet tarvitsevat tukea arjessa selviytymiseen, ja koska yhteiskunta on muuttunut 

yksilökeskeisemmäksi, on yhteisöllisyys vähentynyt ja tuen saamisesta on tullut vai-

keampaa. Halusimme tutkia kyläyhdistyksen toimintaa lapsiperheiden sosiaalisen 

hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden näkökulmasta. Tutkimuskysymyksemme olivat seu-

raavat: 

- Miten Rannankylän kyläyhdistyksen perhepäivään osallistuvat perheet koke-

vat sosiaaliset suhteensa? 
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- Mitkä tekijät lisäävät tai vähentävät näiden lapsiperheiden sosiaalista hyvin-

vointia? 

- Missä määrin kyläyhdistyksen järjestämät tapahtumat ja toiminta lisäävät 

osallistujien näkökulmasta kylän yhteisöllisyyttä? 

- Miten kyläyhteisöllisyys vaikuttaa heidän sosiaaliseen hyvinvointiinsa? 

2.2 Rannankylän kyläyhdistys 

Rannankylä sijaitsee Etelä-Pohjanmaalla Alajärven Lehtimäellä. Kylä rajoittuu 

idässä ja pohjoisessa Soinin Kukonkylään, etelässä Ähtäriin, lännessä Lehtimäen 

Kirkonkylään ja Keskikylään sekä luoteisosaltaan Lehtimäen Peräkylään. Kylän toi-

meentulon perustana on maatalous, mutta ammattijakauma kylällä on monipuoli-

nen. Maatiloja kylällä on yhteensä 46 kappaletta ja yrityksiä 42 kappaletta. Talouksia 

kylällä on kaiken kaikkiaan 162 ja asukkaita 460. (Rannankylän kyläyhdistys ry 

2015.) 

Rannankylällä on neljä järveä ja lampea. Ähtärinjärvi on merkityksellinen loma-asu-

tus-, kalastus- ja virkistysalueena. Rannankylältä löytyy muun muassa urheilu-

kenttä, tenniskenttä, valaistu ulkoilureitti, neljä pallokenttää, minigolfkenttä, Mustan-

niemen uimapaikka, venelaituri, matonpesupaikka sekä vuokrattava avanto- ranta-

sauna. (Rannankylän kyläyhdistys ry 2015.) 

Rannankylän kyläyhdistys perustettiin vuonna 1996. Kyläyhdistys perustettiin Ran-

nankylän yhteistoiminnan vilkastuttamiseksi. Tarkoituksena oli tehdä Rannankylän 

koulun ympäristö viihtyisäksi, järjestää retkiä, kesäjuhlia, myyjäisiä, markkinoita, 

lasten ja nuorten ohjausta urheilukentällä, kesämökkiläisten yhteisiä tapaamisia 

sekä saada asukkaita kylälle, lisätä ympäristön viihtyvyyttä ja tehdä erilaisia aloit-

teita kunnalle. Aloitteiden tekemisestä esimerkkinä ovat valopisteiden lisääminen, 

Ähtärinjärven vedensäännöstelyyn vaikuttaminen sekä kyläkauppojen ja koulun toi-

mintaedellytyksiin vaikuttaminen. Kyläyhdistyksen toiminta on alusta lähtien keskit-

tynyt hyvin pitkälti kylän asukkainen viihtyvyyden lisäämiseen. (Tynjälä 2015.) 
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Kyläyhdistys järjestää erilaista toimintaa sekä tapahtumia pitkin vuotta, mutta suurin 

osa tapahtumista ajoittuu kuitenkin kesälle. Vuosittain toistuvia tapahtumia ovat esi-

merkiksi Suninsalmi open –beach volley turnaus, venetsialaiset, sekä koko perheen 

tapahtumat, kuten talvirieha ja perhepäivä. Lisäksi järjestetään erilaisia kursseja, 

teatteriretkiä sekä kesäisin kerran kuussa toripäivät. Kyläyhdistys vuokraa myös 

rantasaunaa sekä venepaikkoja ja vastaa Suninsalmen uimarannan, Rannankylän 

pururadan sekä Suninsalmen beach volley –kenttien kunnossapidosta. Yhdistyk-

sellä on aika ajoin myös erilaisia projekteja, kuten rantasaunan, urheilukentän huol-

torakennuksen sekä venelaiturin rakennus. (Tynjälä 2015.) 

Yhdistyksen toiminta on suunnattu kaikille, jotka kokevat sen omakseen. Tapahtu-

miin ja toimintaan osallistuu niin kylän omaa väkeä kuin muuallakin asuvia henki-

löitä. Osallistuakseen toimintaan ja tapahtumiin ei tarvitse olla kyläyhdistyksen jä-

sen. Tapahtumat järjestetään pääasiassa Suninsalmen kahvilan pihapiirissä, jossa 

myös kylätalo, rantasauna sekä beach volley –kentät sijaitsevat. (Tynjälä 2015.) 

Kyläyhdistyksen hallitus koostuu puheenjohtajasta, sihteeristä/rahastonhoitajasta, 

varapuheenjohtajasta sekä kahdeksasta muusta hallituksen jäsenestä. Hallitus ko-

koontuu noin 7 kertaa vuodessa, tarpeen vaatiessa useammin. Hallitus päättää toi-

minnasta, tapahtumista sekä hankkeista. Kyläyhdistyksellä on jäseniä tällä hetkellä 

251. Jäsenmuotoja ovat yksilö- ja perhejäsenet ja jäseniä on ympäri Suomea. Jä-

senmaksun maksamalla voi liittyä kyläyhdistyksen jäseneksi ja jäsenyys on ikui-

suusjäsenyys, eli jäsenmaksu maksetaan vain kerran. Jäsenmaksulla ei ole tarkoi-

tus rahoittaa toimintaa, vaan rahoitus kerätään myymällä esimerkiksi välipaloja, 

kahvia, mehua ja viimeisimpänä lisäyksenä metrilakua erilaisissa tapahtumissa. Va-

roja kerääntyy myös saunan sekä venepaikkojen vuokrista. (Tynjälä 2015.) 

Kyläyhdistyksen toiminnan arvioimiselle ja kehittämiselle ei ole tiettyä kaavaa, vaan 

hallitus arvioi järjestettyjä tapahtumia itse ja kehittää tapahtumia ja toimintaa sitä 

kautta. Myös puskaradion kautta saa hyvin palautetta. Yhteistyökumppaneita yhdis-

tyksellä ovat esimerkiksi Eteläpohjalaiset kylät ry, Aisapari ry, Eläkeliitto sekä seu-

rakunta. Toimintaa ja tapahtumia markkinoidaan ja mainostetaan yhdistyksen omilla 

nettisivuilla, keväisin ilmestyvällä Vuoden tapahtumat –mainoksella, lehdissä erilais-

ten juttujen muodossa sekä kylätalon / Suninsalmen kahvilan ilmoitustaululla. (Tyn-

jälä 2015.) 



11 

 

Kyläyhdistykseen toimintaan osallistuvista lapsiperheitä on suhteellisen paljon. Toi-

minnan ja tapahtumien suunnittelussa lapsiperheet otetaan huomioon niin, että toi-

minta ja tapahtumat järjestetään lapsiperheille sopiviksi. Myös pienet lapset otetaan 

suunnittelussa huomioon. Hallituksessa on mukana lapsiperheiden vanhempia, jol-

loin lapsiperheet tulee otettua hyvin huomioon tapahtumia ja toimintaa suunnitel-

lessa ja järjestettäessä. Lapsiperheiden sosiaalinen hyvinvointi ja keskinäinen vuo-

rovaikutus paranevat, kun tapahtumissa kohdataan muita paikallisia lapsiperheitä ja 

tätä kautta luodaan ja ylläpidetään suhteita muihin lapsiperheisiin. Syksyllä 2015 on 

tarkoitus aloittaa lapsille tarkoitetun leikkipaikan rakentaminen. Sen on tarkoitus val-

mistua ensi kesään mennessä ja sille haetaan hankerahoitusta. (Tynjälä 2015.) 

Rannankylällä ei ole omia paikallisia päivähoitopalveluita. Lehtimäellä päivähoito 

järjestetään Käpälämäen päiväkodissa, joka sijaitsee Lehtimäen keskustassa. Myös 

Rannankylän lapsiperheiden lapset käyvät keskustan päiväkodissa. (Järvi-Pohjan-

maan yhteistoiminta-alue 2015.) Osassa perheistä lastenhoito järjestetään kotona, 

joko isovanhempien tai muiden sukulaisten tuella. Koska Rannankylällä myös 

maanviljely on suuressa osassa, lapset pystytään usein hoitamaan myös kotona. 

(Tynjälä 2015.) Lähin alakoulu löytyy tällä hetkellä Lehtimäen keskustasta, mutta 

yläkoulua ei Lehtimäellä enää ole. Suurin osa yläkouluikäisistä kulkee tällä hetkellä 

naapurikunnissa, pääosin Soinissa, jossa lähin yläkoulu sijaitsee. 

Tapaamispaikkoja perheille ei Rannankylällä oikeastaan ole. Lehtimäen keskus-

tassa sen sijaan järjestetään perhekahvilatoimintaa nuorisoseuralla vapaaehtoistoi-

minnalla (Jokiaho 2015) sekä päiväkerhotoimintaa seurakunnan toimesta (Alajär-

ven seurakunta 2015). Perhekahvila sekä päiväkerhotoiminta ovat molemmat vii-

koittain järjestettäviä, ja ne ovat avoimia kaikille lapsille ja lapsiperheille. 

2.3 Aiemmat tutkimukset 

Aikaisempia tutkimuksia kyläyhteisöllisyyden merkityksestä alle kouluikäisten lasten 

perheisiin ei oikeastaan näin tarkalla rajauksella löytynyt. Sen sijaan aihealuetta si-

vuavia tutkimuksia oli löydettävissä. Tutkimuksissa tutkittiin muun muassa alle kou-

luikäisten lasten perheiden arjen haasteita, sosiaalisen pääoman merkitystä lapsi-

perheiden voimavarana, yhteisöllisyyttä perheiden hyvinvointia edistävänä tekijänä 
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sekä yhteisöllisyyttä paikallisyhteisöissä. Pyrimme tutustumaan mahdollisimman 

laajasti erilaisiin tutkimuksiin omaan aiheeseemme liittyen. Tässä muutamia tutki-

muksia, joihin tutustuimme. 

Barck, Halonen ja Lassila (2013) selvittivät opinnäytetyössään tämän hetkisiä van-

hemmuuden haasteita, selviytymiskeinoja sekä vanhempien tuen tarvetta. Tarkoi-

tuksena oli selvittää vanhempien avuntarve ja näin kehittää lapsiperheille suunnat-

tuja palveluita Vantaalla. Opinnäytetyön aineistonkeruu toteutettiin kyselyn avulla. 

Ainoastaan alle kouluikäisten lasten vanhempien vastaukset huomioitiin ja niitä oli 

yhteensä 748. Näistä 82 % oli äitien vastauksia ja 18 % isien vastauksia. Tuloksista 

selvisi, että vanhemmuuden haasteina koettiin työn ja perhe-elämän yhteensovitta-

minen, yhteiskunnalliset ja taloudelliset ongelmat, sosiaalisten suhteiden puute, ar-

jen kiireellisyys ja kasvatukselliset asiat. Yleisimpinä selviytymiskeinoina vanhem-

mat nimesivät vertaistuen, oman kokemuksen vanhemmuudesta, maalaisjärjen, in-

ternetistä ja kirjallisuudesta saadun tiedon sekä asiantuntijoiden avun. Tukea tarvit-

taessa vanhemmat toivoivat lisää sosiaalisen tuen muotoja, kuten helpommin tavoi-

tettavia asiantuntijoita, matalan kynnyksen palveluita, sosiaalisia kontakteja, tukea 

sekä työn ja perhe-elämän yhteensovittamisessa että vanhempien kasvatukselli-

sessa ja ohjauksellisessa tukemisessa. Vertaistuki koettiin tärkeäksi tuen muodoksi. 

Myös kotihoidon tukeen toivottiin osaavaa henkilökuntaa, helppoa saatavuutta sekä 

taloudellisia mahdollisuuksia. Tulosten perusteella Barck, Halonen ja Lassila päät-

telivät, että vanhempien tuen tarpeet ovat pysyneet melko samanlaisina aikaisem-

piin tutkimuksiin verrattuna. Uutena ilmiönä he mainitsevat yhteiskunnallisen muu-

toksen, jonka myötä vanhemmat kokevat lasten kasvattamisen haastavampana 

kuin ennen. Tämä muutos on tuonut mukanaan ulkoisia paineita, jotka johtavat van-

hemmuuden täydellisyyden tavoitteluun. Työn ja perheen yhteensovittaminen ja 

oman ajan vaaliminen on vaikeaa työelämän hektisyyden ja arjen kiireen vuoksi.  

Holopainen ja Kanosina (2010) kartoittivat opinnäytetyössään vanhempien koke-

muksia asuinalueen yhteisöllisyydestä sekä heidän kehittämisideoitaan sosiaalityö-

hön lapsiperheiden hyvinvoinnin parantamiseksi. Kohderyhmänä olivat Kairasrin-

teen asuinalueen lapsiperheet Askolan kunnassa. Tutkimuksessa tarkasteltiin lap-

siperheiden hyvinvointia sosiaalisen pääoman teorian kautta. Aineisto kerättiin ky-
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selylomakkeilla, jotka lähetettiin asuinalueen kaikille lapsiperheille. Tulosten mu-

kaan lapsiperheet voivat asuinalueella varsin hyvin. Kyselyyn vastanneet kuitenkin 

kokivat ajoittain tarvitsevansa apua ja tukea arjessa jaksamiseen. Perheet toivat 

esille myös kehitysideoita alueen lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Opin-

näytetyön tulosten mukaan Askolan kunnan nykyiset palvelut eivät vastaa kaikkien 

perheiden tarpeisiin. Ehdotuksista nousi esille matalan kynnyksen perhekeskuksen 

perustaminen, jonka toimintamuotoina voisivat olla vertaistukiryhmät, vanhempain- 

sekä lapsikerhot sekä perhekahvila. Myös leikkipuiston laajennusta, grillikatosta 

sekä oleskelutilaa toivottiin.  

Savolainen ja Rotinen (2012) toteuttivat opinnäytetyönsä ViaDia Joensuu ry:n Lä-

hiötalo –hankkeen tilauksesta. Lähiötalo-hanke on Joensuussa maaliskuussa 2012 

toimintansa aloittanut matalan kynnyksen kohtaamispaikka. Sen toiminta on suun-

nattu ensisijaisesti taloudellisissa vaikeuksissa oleville lapsiperheille. Lähiötalon ta-

voitteena on tukea lapsiperheiden hyvinvointia sekä ehkäistä syrjäytymistä. Toimin-

nan tavoitteena on myös pyrkiä lisäämään alueen yhteisöllisyyttä sekä sosiaalista 

pääomaa. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää asukaskyselyn ja asiantuntijahaas-

tatteluiden pohjalta millaisia tarpeita alueen yhteisöstä nousee sekä kuinka Lähiö-

talo-hanke voisi niihin vastata. Tutkimusten tulosten perusteella Lähiötalo-hankkeen 

toiminnalta toivottiin eniten kohtaamispaikkaa sekä vertaistukea lapsiperheille.  

Mylläri (2014) tarkastelee opinnäytetyössään Ilmajoen kunnassa sijaitsevan Nopan-

kylän asukkaiden kokemuksia yhteisöllisyydestä. Työn tavoitteena oli saada tietoa 

siitä, miten yhteisöllisyys ilmenee ja millainen merkitys sillä on Nopankylän kyläyh-

teisössä. Tarkoitus oli selvittää myös kokevatko kylän asukkaat sosiaalisen pää-

oman taustalla vaikuttavaa me-henkeä sekä luottamusta. Opinnäytetyö toteutettiin 

laadullisena tutkimuksena ja aineisto kerättiin teemahaastatteluilla. Tutkimuksessa 

nousi esiin yhteisöllisyyden merkitys kyläläisten asuinviihtyvyydessä. Yhteisöllisyys 

ilmeni yhteistoimintana, luottamuksena sekä naapuriapuna. Kylän asukkaat kokivat 

yhteenkuuluvuuden tunnetta, jossa jaettiin yhteinen arvomaailma, kulttuuri ja histo-

ria. Haasteena tutkimuksessa nousi esiin kylän uusiin asukkaisiin tutustuminen ja 

heidän saaminen mukaan yhteistoimintaan. 

Monissa näissä tapauksista esille nousi vertaistuen tärkeys. Vertaistuen avulla van-

hemmat saavat tukea omaan arkeensa sekä pystyvät jakamaan niin kokemuksia 
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kuin hyväksi havaittuja ohjeita ja neuvoja. Ongelmaksi nousee se, kuinka, milloin ja 

missä vanhemmat pystyvät tapaamaan toisiaan. Monesti on myös vaikea löytää sa-

massa tilanteessa olevia perheitä. Lisäksi työn ja perheen yhteensovittamisen ai-

heuttaman ajanpuutteen sekä kiireen vuoksi voi olla vaikea löytää aikaa muiden 

vanhempien tapaamiseen. Näissä esimerkkitapauksissa tuotiinkin esille tapaamis-

paikkojen tärkeyttä. Perheille olisi hyvä löytyä neutraali matalan kynnyksen tapaa-

mispaikka, johon on helppo tulla silloin kun itse haluaa. Nykyaikana kyläilykulttuuri 

on heikentynyt, eikä toisten luokse lähdetä helposti kyläilemään. Tällöin muiden lap-

siperheiden kanssa vietetty aika jää helposti hyvin vähälle. 

Rannankylän kyläyhdistys tarjoaa mielestämme paikan tällaiselle matalan kynnyk-

sen kohtaamiselle. Perheillä on mahdollisuus osallistua tapahtumiin ja toimintaan 

silloin, kun heille parhaiten sopii, ilman että asiaan tarvitsee sitoutua. Kun tapaamis-

paikka on kaikille osallistujille neutraali, eli ei tarvitse mennä kenenkään kotiin, on 

helpompi myös tutustua uusiin ihmisiin. Tällöin ei myöskään tarvitse sopia erikseen 

milloin voidaan kyläillä tai tavata, sillä jokainen perhe osallistuu tapahtumiin omien 

mahdollisuuksiensa mukaan. Kyläyhdistyksen järjestämässä toiminnassa tapahtuu 

tietynlaista vertaistuen jakamista ja saantia, ja se tarjoaa matalan kynnyksen koh-

taamispaikan perheille. 
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3 SOSIAALINEN HYVINVOINTI LAPSIPERHEISSÄ 

Lapsiperheiden hyvinvoinnista tietoa etsiessä suurimmassa osassa lähdeteoksia 

puhutaan pelkästään taloudellisesta toimeentulosta sekä terveydellisestä hyvinvoin-

nista. Sosiaalista hyvinvointia käsitellään hyvin suppeasti, vaikka sen voisi ajatella 

olevan todella tärkeässä asemassa. Taloudellisella toimeentulolla sekä terveydelli-

sellä hyvinvoinnilla on vaikutusta myös sosiaaliseen hyvinvointiin, mutta pelkästään 

niillä ei voida taata sitä. Perhe tarvitsee toimivien perheen sisäisten sosiaalisten 

suhteiden lisäksi ulkopuolisia sosiaalisia suhteita. Jotta perheen sosiaaliset suhteet 

voivat hyvin, täytyy arjen sujua suhteellisen hyvin. Arki on arkea, eikä sen ole tar-

koituskaan olla ruusuilla tanssimista, mutta sen ei tulisi olla myöskään välttämätön 

paha, jonka keskelle perhe tulee hoito-, koulu- tai työpäivän jälkeen. 

Perhe on lapsen kasvuympäristö, jossa hänen sosiaalisista, psyykkisistä sekä fyy-

sisistä tarpeistaan huolehditaan. Perheellä on keskeinen merkitys lapsen arkeen ja 

siihen hänellä on syvimmät, pysyvimmät ja jatkuvimmat siteet. (Kyrönlampi-Kylmä-

nen 2007, 17.) Lasten kokemus omista vanhemmista ja perheestä on lämmin ja he 

iloitsevat yhdessä tekemisestä ja yhdessäolosta vanhempien ja sisarusten kanssa 

(Kyrönlampi-Kylmäsen 2010, 118–119). 

3.1 Sosiaalisen hyvinvoinnin käsite 

Ihminen tarvitsee hengissä selvitäkseen niin ruokaa, juomaa, suojaa kuin monia 

muitakin taitoja. Alkuperäisesti Erik Allardt jakaa nämä tarpeet jakaa ryhmään, jotka 

ovat having, loving ja being. Having kuvaa elinoloja, kuten toimeentuloa, asumista, 

työllisyyttä, terveyttä sekä koulutusta. Loving sisältää yhteisyyssuhteet, joita ovat 

muun muassa perhe, suku, ystävät sekä erilaiset muut yhteisöt. Being sisältää osal-

listumisen omaa ja yhteistä elämää koskeviin päätöksiin ja toimiin sekä mahdolli-

suudet vapaa-ajan viettoon. On olemassa vielä neljäs ryhmä, joka on doing. Siihen 

kuuluu mielekäs työnteko sekä luonnosta nauttiminen (Bardy 2009, 290–230.) 

Sosiaaliseen hyvinvointiin viittaa vahvasti määritelmä loving eli yhteisyyssuhteet. 

Yhteisyyssuhteet kattavat ihmisen erilaisia ihmissuhteita kuten perheen, ystävät, 

suvun ja parisuhteen. Näiden lisäksi ihmisellä on tarve kuulua johonkin ja tietää 
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mistä hän tulee. Tällä tarkoitetaan muun muassa ihmisen omia juuria ja kotiseutua. 

Being eli itsensä toteuttaminen viittaa taas ihmisen tarpeeseen olla arvokas ja olla 

arvostettu muiden silmissä. Yksilöillä on myös tarve kokea turvallisuutta ja toteuttaa 

itseään. Koska ihminen haluaa myös vaikuttaa ympärillään oleviin asioihin, hänellä 

on myös halu osallistua ja vaikuttaa erilaisiin yhteisöihin kuten asuinympäristöön 

sekä yhteiskuntaan. (Forss & Vatula-Pimiä 2010, 24.) 

Hyvinvointiin vaikuttavat sosiaalisten verkostojen lisäksi yhteiset normit ja luotta-

mus, jotka edistävät toimintojen yhteensovittamista ja sosiaalista vuorovaikutusta. 

On havaittu, että sosiaaliset toimintaympäristöt kasvattavat merkityksellisesti ihmis-

ten hyvinvointia. Vahvat sosiaaliset verkostot voidaan myös nähdä ihmisen elämää 

helpottavana tekijänä. Luottamuksellisilla suhdeverkostoilla, lähiyhteisön sosiaali-

sella tuella ja naapuriavulla on suoranaista vaikutusta hyvinvointia ja ihmisten toi-

mintaa lisäävänä tekijänä. (Ruuskanen 2002, 5-6.) 

Ihmisen hyvinvoinnille on tärkeää, että hän kykenee hallitsemaan elämäänsä. Elä-

mänhallinnalla tarkoitetaan ihmisen ulkoista sekä sisäistä sopeutumiskykyä erilai-

siin elämäntilanteisiin. Ulkoinen elämänhallinta viittaa siis elintasoon ja siihen, että 

ihminen pyrkii aina järjestämään olosuhteensa mahdollisimman vakaiksi ja mielek-

käiksi. Sisäisellä elämänhallinnalla tarkoitetaan taas ihmisen taitoa kohdata erilaisia 

vaikeuksia, joita hän kohtaa elämänsä aikana. (Forss & Vatula-Pimiä 2010, 25.) 

Ihmisten perustarpeiden tyydyttäminen viittaa suoraan ihmisen hyvinvointiin ja sosi-

aaliseen turvaan. Sosiaalinen turva kattaa aineelliset resurssit perustarpeiden tyy-

dyttämiseksi, mielekkään tekemisen ja työn sekä mahdollisuuden huolenpitoon ja 

hoivaan. Ihmisen sosiaaliselle turvalle on myös merkityksellistä hänen pysyvät ih-

missuhteensa, kuten perhe. Tärkeää on myös kokemus siitä, että kuuluu johonkin 

yhteisöön. Sosiaalista turvaa edesauttaa myös ihmisen itsensä toteuttaminen sekä 

ihmisarvon kokeminen. (Forss & Vatula-Pimiä 2010, 144.) 

3.2 Lapsiperheiden arki ja sen haasteet 

Usein lapsiperheet kuvaavat omaa arkeaan hässäkäksi, johon kuuluvat erilaiset ru-

tiinit, toistot sekä syklisyys. Arkea ovat rytmittämässä vanhempien työajat, lasten 
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päivähoito, vapaa-ajan harrastukset ja toiminnat sekä nukkuma- ja ruokailurytmit. 

Arki koetaan helposti myös kielteisenä ja sitä halutaan ”paeta”. Perheen voikin olla 

vaikea löytää yhteistä aikaa arkena, kun taas lomalla sitä koetaan olevan. Olisi kui-

tenkin tärkeää oppia näkemään arjessa positiivisia ja hyviä asioita, eikä aina hakea 

elämyksiä arjen ulkopuolelta. (Kyrönlampi-Kylmänen 2010, 15–17.) Vaikka arjen 

pyöritys on aika ajoin raskasta, tulisi siitä oppia kuitenkin nauttimaan. Lapset ottavat 

mallia vanhemmistaan, jolloin vanhemman suhtautuminen perheen arkeen on tär-

keää. Jos vanhempi näkee arjen negatiivisena ja paettavana asiana, vaikuttaa se 

todennäköisesti myös lapsen suhtautumiseen.  

Yhteiskunnassamme vallitsee melko laaja yhteisymmärrys siitä, että perhe-elämän 

ja työelämän yhteensovittaminen on ajankohtaisempaa kuin koskaan. Työn ja per-

heen yhteensovittaminen ei ole aina helposti toteutettavissa, vaikka sitä pidetäänkin 

itsestäänselvyytenä. Kuitenkin yleisesti suomalaisessa arvomaailmassa on ilmen-

nyt, että perhe on ykkösasia. On selvää, että työnteko vie ihmiseltä voimia ja van-

hempien sitoutuminen työhön saattaa tapahtua muiden perheenjäsenten kustan-

nuksella, mikä taas vaikuttaa perheen sisäisiin suhteisiin. Yhä suuremmaksi haas-

teeksi on muodostunut lasten kasvun, vanhemmuuden ja sukupuolten tasa-arvon 

toteutuminen haastavan työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisen vuoksi. (Pien-

soho 2006, 9-11.) 

Nykyaikana kotielämän ja työelämän yhteensovittaminen luo moninaisia haasteita, 

jotka osaltaan heijastuvat myös perheen arkeen. Usein perheen molemmat van-

hemmat ovat töissä, ja erityisesti nuoret vanhemmat saattavat joutua työelämäs-

sään ”lunastamaan” paikkansa. Työnantaja saattaa seurata työntekijän suoriutu-

mista: kuinka paljon hän on poissa lasten sairastamisen vuoksi tai voiko hän esi-

merkiksi jäädä ylitöihin. Myös se, että nykyaikaisen teknologian ansiosta työt tuo-

daan helposti kotiin, aiheuttaa omat haasteensa. (Kyrönlampi-Kylmänen 2010, 17–

18, 48.) Kolmen pienen lapsen äiti Pia Villa (2003, 125) puhuu työn ja kodin välillä 

tasapainottelusta. Hän on työssäkäyvä äiti ja haluaa, että lapset muistavat rauhalli-

sen kodin ja kiireettömät hetket eikä väsynyttä kimakkaa äitiä, joka on räjähtämäi-

sillään väsymyksestä. 

Kyrönlampi-Kylmäsen (2007, 23, 145) mukaan työssäkäynti on yleisempää lapsi-

perheissä kuin muissa kotitalouksissa. Pienten lasten isät tekevät keskimäärin 
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enemmän ylitöitä kuin muut miehet. Pienen lapsen iällä ei ole vaikutusta isien vii-

koittaiseen työaikaan. Äideistä joka kolmas työskentelee epätyypillisinä työaikoina, 

esimerkiksi vuorotyössä sekä viikonloppuisin. Äidit säätelevät silti isiä useammin 

työssäkäyntiään lasten iän mukaan. Suomalaisten lapsiperheiden vanhemmista 

osa-aikasta työtä ja lyhennettyä työaikaa tekee hyvin pieni osa. Tutkimuksen mu-

kaan vanhempien kokema väsymys työpäivän jälkeen aiheutti murhetta lapselle. 

Vanhemmat eivät halunneet leikkiä ja pelata lapsen kanssa niin usein kuin lapsi 

toivoi. Vanhempien työelämä merkkasi lapselle vanhemman poissaoloa ja väsy-

mystä. Kyrönlampi-Kylmäsen (2010, 118–119) tutkimuksessa nousi esiin, että lap-

set usein ymmärtävät vanhempien väsymyksen johtuvan työstä. He haluavat myös 

usein auttaa vanhempiaan kotitöissä ja esimerkiksi kattamalla pöydän. Lapset ko-

kevat kodin paikkana, jossa ovat heille rakkaimmat ihmiset.  

Kaiken kaikkiaan perheissä koetaan aikapulaa, sillä sen lisäksi, että työelämän tulisi 

sujua ongelmitta, myös perheen kanssa tulisi pystyä viettämään aikaa. Myös oman 

itsensä sekä parisuhteen huomiointi on tärkeää toimivan arjen pyörityksessä. Aika-

pulan vuoksi vanhempi kokee helposti huonoa omaatuntoa siitä, ettei ehdi viettää 

tarpeeksi aikaa lapsen kanssa ja se taas johtaa pahanolon ja syyllisyyden tunteisiin. 

(Kyrönlampi-Kylmänen 2010, 18.) Kiire koetaankin pahimmaksi yhteisöllisyyden hä-

vittäjäksi ja se haittaa lapsen ja vanhemman välistä suhdetta. Yhdessä oloon ei vaa-

dita mitään erityistä, vaan on tärkeää viettää aikaa yhdessä arjen lomassa. (Kyrön-

lampi-Kylmänen 2010, 144.) 

Vanhemman väsymys vaikuttaa myös lapseen. Kaikki se stressi ja kiire mitä van-

hemmat kokevat omassa elämässään, siirtyy myös lapsen arkeen. Väsymyksen 

vuoksi vanhempi ei kykene olemaan aina johdonmukainen kasvattaja. Vanhempien 

onkin tärkeä kyetä jakamaan työkuormaansa tasapuolisesti keskenään, jottei toi-

nen väsy liikaa. (Kyrönlampi-Kylmänen 2010, 116.) Pienet yksittäiset stressin aiheet 

arjessa kuormittavat vanhempaa väliaikaisesti, mutta jos nämä yksittäiset tekijät ka-

saantuvat, aiheuttaa se helposti suurtakin stressiä. Erityisesti pienten lasten per-

heissä koetaan stressin kasaantuvan ja olevan melko pysyvää. (Kyrönlampi-Kylmä-

nen 2010, 118.)  
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Stressiä ja sitä kautta vanhemman väsymystä saattaa aiheuttaa monet eri tekijät. 

Kuten aikaisemmin toimme esille, työelämä on yksi näistä. Pienten lasten vanhem-

pien ylitöihin ja pitkiin työpäiviin, saattaa työpaikan paineen lisäksi vaikuttaa perheen 

taloudellinen tilanne. Kyrönlampi-Kylmänen (2007, 19) tuo esille sen, että köyhyys 

lapsiperheissä on kääntynyt nousuun 1990-luvulla, eikä se ole laskenut sen jälkeen. 

Vaikka kansainvälisissä vertailuissa Suomen lapsiperheiden köyhyys on vähäistä, 

sen kehityssuunta on silti huolestuttava. Ahonen, Alitolppa-Niitamo ja Kupiainen 

(2010, 14–15) toivat artikkelissaan esille, että vaikka suomalaisten elämänlaatu on 

korkea ja terveys on kohentunut, samalla köyhyys on kuitenkin lisääntynyt. Suhteel-

lisen köyhyysrajan alla elää nyt saman verran lapsiperheitä kuin 1970-luvun alku-

puolella. Lapsiperheiden niukkuudella on useiden tutkimusten perusteella yhteys 

perheen sisäiseen vuorovaikutukseen. Perheen ilmapiiriä heikentää niukkuuden 

tuoma stressi. Kupiainen (2010, 7) tuo artikkelissaan esille, että taloudellinen niuk-

kuus heikentää perheen ilmapiiriä sekä aiheuttaa vanhemmille huolta, masentunei-

suutta, unettomuutta sekä itseluottamuksen menettämistä. Pitkäkestoinen köyhyys 

jota varhaislapsuudessa koetaan, vaikuttaa kielteisesti lapsen sosiaaliseen ja kog-

nitiiviseen kehitykseen. 

Lapsen hyvinvointi riippuu paljolti siitä, millaiset kasvuolot vanhemmat pystyvät hä-

nelle luomaan (Kyrönlampi-Kylmänen 2010, 47). Turvallinen koti on lapselle maail-

man paras ja ihanin paikka. Hyvän arjen merkittävimpiä tekijöitä ovat vanhemmat, 

arjen rutiinit, koti, kaverit sekä leikki. Keskeisimmässä asemassa ovat vanhemmat 

ja lapsille vanhempien kanssa vietetty aika onkin erityisen merkittävää. Vanhempien 

ja lasten yhdessäolo ei välttämättä toteudu perheen arjessa. Vanhempien tulisi kui-

tenkin ymmärtää olla mahdollisimman paljon läsnä lapsen arjessa. (Kyrönlampi-Kyl-

mänen 2010, 143.) 

3.3 Lapsiperheiden avuntarve 

Lainialan (2010, 21–22) mukaan lapsiperheet ovat hyvin tyytyväisiä palveluihin Suo-

messa. Palveluilla tällä kohdalla tarkoitetaan neuvoloita, päivähoidon eri muotoja, 

koululaisten aamu- ja iltapäivähoitoa sekä terveyskeskuskäyntejä. 90 prosenttia 

Perhebarometriin vastanneista oli tyytyväisiä palvelujen nykyiseen tasoon. Kaksi 
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asiaa kyselyn tuloksista nousi esiin: ihmiset toivoivat joustoa työaikoihin sekä koti-

hoidontuen korotusta. Eniten lapsiperheiden asemaa vastaajien mukaan parantaisi 

työaikaratkaisujen kehittäminen pienten lasten vanhemmille sekä niiden laajempi 

käyttö. Työaikojen ratkaisut ovat hyvin vaihtelevia alan ja työpaikan mukaan. Sopi-

mukset takaavat reunaehdot, mutta lopullisesti toimenpidesisältö räätälöidään työ-

paikkakohtaisesti. Työn ja perheen yhteensovittamiseen liittyy niin lainsäädännön 

kunnioitus, hyvä esimiestyö, työntekijän ajanhallinta, päiväkotien aukioloajat kuin 

lapsiin liittyvien velvoitteiden jakaminen vanhempien välillä. Vanhempien, joilla oli 

alle 3-vuotiaita lapsia, ensisijaiseksi suosikiksi nousi lapsiperheiden aseman paran-

tamiseksi kotihoidon tuen korotus.  

Iso osa lapsiperheistä voi edelleen hyvin, mutta pahoinvoivien lapsiperheiden on-

gelmat vaikeutuvat ja syvenevät kaiken aikaa. Kunnat ovat taloudellisesti ahtaalla 

ja lastensuojelun asiakasmäärät kasvavat, mutta resurssit eivät. Ennalta ehkäise-

vään työhön ei riitä työntekijöitä tai resursseja kun työ keskittyy korjaavaan työhön. 

Perhetyö on suhteellisen uusi käsite alalla ja sitä tehdään kuntien lisäksi myös jär-

jestöissä, seurakunnissa, säätiöissä ja yhdistyksissä. Kunnat ovat ostaneet perhe-

palveluita järjestöiltä, kuten esimerkiksi Mannerheimin lastensuojeluliitolta, Ensi- ja 

turvakotien liitolta sekä Väestöliitolta. Kuntien huono taloustilanne on kuitenkin 

edennyt siihen tilanteeseen, että kunnat ovat joutuneet vähentämään ja joissain ta-

pauksessa jopa lopettamaan kolmannen sektorin toimijoilta ostetun perhetyön. Per-

hetyöllä voidaan auttaa parisuhteen ja vuorovaikutuksen ongelmien hoitamisessa, 

vanhemmuuden rakentamisessa, talouden hallinnassa sekä arjen turvalliseksi ra-

kentamisessa. (Kupiainen 2010, 7.) 

Sosiaalityöntekijät ovat tuoneet huoltansa esille sen suhteen, että perheet eivät saa 

sellaisia palveluita, joita he tarvitsisivat. Työntekijöitä turhauttaa se, ettei ennalta eh-

käisevän työn tekemiselle riitä aikaa tai resursseja. Perheiden varhainen auttaminen 

tulee kuitenkin huomattavasti halvemmaksi kuin huostaanotto. Uusien toimintatapo-

jen ja menetelmien löytämiseksi monissa kunnissa on toteutettu erilaisia hankkeita 

ja projekteja. Perhekeskustoiminta on yksi näistä malleista ja siinä lähtökohtana on 

perhepalvelujen moniammatillisen verkoston yhteistyö. Mukana työssä ovat kunta, 

seurakunnat ja järjestöt. (Kupiainen 2010, 9.) 
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Käsitellessämme aikaisempia tutkimuksia monet tutkimuksiin osallistuvat perheet 

toivat esille toivetta matalan kynnyksen kohtaamispaikoista. Tämä on se osa en-

nalta ehkäisevää perhetyötä, johon pystytään vastaamaan kolmannen sektorin tar-

jonnalla. Kerromme seuraavassa luvussa tarkemmin matalan kynnyksen kohtaa-

mispaikoista ja tuomme esille muutaman esimerkin jo olemassa olevista paikoista. 

3.4 Lapsiperheitä tukevat tekijät 

Lapsiperheissä hyvinvoinnin perustekijäksi voidaan lukea perheen luonnollinen tu-

kiverkosto. Tukiverkosto on perheille erityisen tärkeä, sillä elämässä on hyvä olla 

ihmisiä ja verkostoja, joihin tukeutua tarpeen tullen. Tukiverkostolta saadaan apua 

ja yhteisöllistä tukea. Lapsiperheillä nämä yhteydet voivat olla muun muassa per-

heeseen, sukulaisiin ja ystäviin. Yhteisöllisyyden merkitystä hyvinvointiin on alettu 

korostaa ja arvostaa. Yhteisöllisyyden merkitys lasten ja lapsiperheiden kehityksen 

tukena on havaittu hyödylliseksi. (Forss & Vatula-Pimiä 2010, 136.) Muun muassa 

pienten lasten äiti Pia Villa (2003, 129) kertoo toisten vanhempien olevan perheensä 

tärkeä tukipilari. Hän voi luottaa siihen, että myös muiden perheiden vanhemmat 

välittävät ja valvovat hänen lapsiaan. Muut tukipylväät ovat isovanhemmat, ystävät, 

päiväkoti ja koulu. 

Pulkkinen (2002, 16, 19) mainitsee artikkelissaan, että esimerkiksi isovanhempien 

antama huolenpito voi suojata lasta erilaisilta ongelmilta, jos kotona on menossa 

vaikeampi aika. Toinen vaikuttava tekijä lapsen kasvuun on naapurusto. Naapu-

rusto tarjoaa epävirallista sosiaalista kontrollia, jolla tarkoitetaan sitä, että yhteisön 

aikuiset seuraavat lapsien toimintaa ja puuttuvat normien vastaiseen toimintaan 

(Pulkkinen 2002, 16, 19). Tällaisten tukiverkostojen avulla perhe saa apua ja tukea 

arkeensa ja vanhemmat tukea kasvatukseen. 

Oulasmaan ja Saloheimon (2010, 33) kyselyn aineiston mukaan myös isät käyttivät 

sosiaalista jakamista apuna tunteiden läpikäymiseen ja käsittelyyn. Eniten miehet 

saavat tukea kumppaneiltaan. Myös ystävien ja sukulaisten tuki koettiin tärkeäksi. 

Useille vastanneille isille luontevinta oli työstää tunteita kaveripiirissä ja sosiaali-

sissa tapahtumissa. Miesten kaveripiirit rakentuvat usein yhteisen kiinnostuksen ja 

toiminnan ympärille ja niihin kuului enemmän toiminta kuin tunteet. 
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Suomalainen yhteiskunta pyrkii tukemaan perheitä monin tavoin. Työ- ja perhe-elä-

män yhteensovittamista tuetaan muun muassa vanhempainlomaoikeuksilla, alle 

kouluikäisten lasten kunnallisella päivähoidolla sekä hoitovapaamahdollisuudella 

kotihoidontukineen. Nämä tuet koskettavat perhe-elämän vaihetta, jolloin lapset 

ovat pieniä. Yhteiskunnan tasolla yhteensovittamista koskevia ristiriitoja on pyritty 

taas ratkaisemaan erilaisilla julkisilla palveluilla, tulonsiirroilla sekä erilaisilla tuki-

muodoilla. Myös suomalasilla työpaikoilla pyritään tukemaan lapsiperheitä erilaisin 

työjärjestelyin. Työ- ja perhejärjestelyjen yhteensovittamisen tueksi on olemassa 

työpaikkojen itse kehittämiä vuorovaikutuksen tukitoimia, jotka voivat olla lakisäätei-

siä tai ne voivat olla syntyneet jonkinlaisen järjestelyn sivutuotteena. Myös työpaikat 

itse voivat tukea työn- ja perhe-elämän yhteensovittamisessa työn ja työajan orga-

nisoinnilla eli joustavilla työjärjestelyillä, vapaajärjestelyillä, hoivaetuuksilla ja järjes-

telyillä, kuten iltapäivähoidolla tai palveluseteleillä sekä informaation jakamisella, 

koulutuksella ja neuvonnalla.  (Piensoho 2006, 9-11, 20–21.) 

Viime vuosien aikana lapsiperheiden odotukset erilaisille neuvontapalveluille ovat 

nousseet merkittävästi. Väestöliitto on kehittänyt maksuttomia, valtakunnallisia ja 

kaikille avoimia nettipalveluita jo pidemmän aikaa. Kehitetyt vuorovaikutteiset neu-

vontapalvelut ovat olleet todella suosittuja, mutta palvelut ovat jääneet riittämättö-

miksi. Kysyntää on ollut enemmän kun palveluita on pystytty tarjoamaan. (Lankinen 

2010, 39.) 

Perheitä tukevina tekijöinä voidaan mainita yllä mainittujen ohella erilaiset matalan 

kynnyksen kohtaamispaikat, johon myös Rannankylän kyläyhdistyksen toiminta voi-

daan lukea. Kyläyhdistys tarjoaa lapsiperheille paikan ja ajan tavata muita lapsiper-

heitä mukavan tekemisen puitteissa. Tällaiset matalan kynnyksen kohtaamispaikat 

lisäävät myös paikallista yhteisöllisyyttä, sillä ne edistävät paikallisten asukkaiden 

ja ihmisten yhteistä toimintaa ja sosiaalista kanssakäymistä. Lundin (2008, 7) mu-

kaan matalan kynnyksen toimipaikkoja on Suomessa satoja. On mahdotonta sanoa 

mitään tarkkaa lukumäärää, sillä matalan kynnyksen toimipaikan määritelmä on hy-

vin väljä ja toimipaikkoja on paljon erilaisia. Näillä paikoilla on kuitenkin paljon yhtei-

siä pyrkimyksiä ja periaatteita, jotka rakentavat niistä yhden yhteisen toimijan viral-

lisen sektorin rinnalle. Toimintaa on laajasti niin kahvilatoiminnasta perhetoimintaan, 

mutta yhteistä kaikelle toiminnalle on sen vapaaehtoisuus. 
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Erilaisia matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja pitävät yllä niin seurakunnat, järjes-

töt kuin yhdistyksetkin. Pääosin vastuu näyttää olevan kolmannen sektorin harteilla. 

Esimerkkinä voidaan mainita Mannerheimin Lastensuojeluliiton Uuden Porvoon pai-

kallisyhdistys (2015), joka tarjoaa Lapsiperheiden Leikkitreffejä perheille. Kysymyk-

sessä on siis leikkitreffit, jotka ovat matalan kynnyksen kohtaamispaikka ulkona esi-

merkiksi puistossa leikkimisen muodossa. Leikkitreffeillä ei ole ulkopuolisten järjes-

tämää toimintaa, vaan lapsilla on vanhempi tai hoitaja mukana. Osallistujat saavat 

keskenään ehdottaa uusia leikkitreffejä eräänlaisen Nimenhuuto –palvelun välityk-

sellä. Leikkitreffit on tarkoitettu kaikille paikallisille lapsiperheille ja kuka tahansa voi 

liittyä tähän Nimenhuuto –palveluun.  

Toinen esimerkki on jo aikaisemmin mainitsemamme Lähiötalo Joensuussa. Lähiö-

talo on matalan kynnyksen kohtaamispaikka, jonka tavoitteena on tukea erityisesti 

lapsiperheiden hyvinvointia sekä ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja sosiaalista hyvin-

vointia uhkaavia riskejä ja ongelmia. Myös alueen asukkaiden yhteisöllisyyden ja 

sosiaalisen pääoman lisääminen ovat toiminnan tavoitteena. Käytännössä Lähiötalo 

tarjoaa aineellista apua sekä aktivoivaa sosiaalista tukea sen tarpeessa oleville lap-

siperheille. (Jelli järjestötietopalvelu 2012.) 
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4 YHTEISÖLLISYYS 

Yhteisöllä tarkoitetaan sellaista ihmisten muodostamaa ryhmää, jossa toimivat yk-

silöt kokevat yhteenkuuluvuuden tunnetta ja joilla on jotain yhteistä toimintaa. Yh-

teisöllisyyttä kuvaa hyvin me-henki sekä vastuu yhteisöstä ja sen jäsenistä. (Kark-

kunen, Savola, Sivula, Tuomainen 2011, 15.) Yhteisöllisyydellä on vaikutusta ihmi-

sen elämän laatuun ja elämän mielekkyyden kokemiseen, sillä myönteinen yhteisöl-

lisyys vaikuttaa sekä fyysiseen, psyykkiseen että sosiaaliseen ulottuvuuteen ihmi-

sen elämässä. Yhteisöllisyys on siis ennaltaehkäisevä hyvinvoinnin tuottaja sekä 

yhteisötasolla että yksilötasolla. Hyvässä yhteisössä vallitsee luottamuksellinen, 

vuorovaikutuksellinen, avoin ja osallistuva ilmapiiri, jossa voimavarana nähdään yk-

silöiden erilaisuus. Yhteisön jäsenillä on myös jaettuja normeja, päämääriä sekä ar-

voja ja yhteisön olemassa oleminen vaatii usein yhteisen ajan ja paikan. Hyvässä 

yhteisössä jokaista jäsentä arvostetaan ja yhteisöllä on neuvotteleva ja keskuste-

leva ote. (Karkkunen, Savola, Sivula, Tuomainen 2011, 6-7.) 

Yhteisöllisyyden olennaisena osana nähdään saavutettavuus eli yhdenvertaisuuden 

edistäminen. Saavutettavuuden takeena on yhteisön jäsenten tarpeiden yksilöllinen 

huomioiminen. Jokaisella yhteisön jäsenellä tulee olla mahdollisuus osallistumiseen 

syrjintää pelkäämättä. Yhteisöllisyyden tavoitteena on pitää huolta yhteisön jäse-

nistä ja tukea toisiaan. Hyvässä yhteisössä pyritään kohti päämäärää ja se saavu-

tetaan pyrkimällä lisäämään yhteisiä ja yhteisesti jaettuja tavoitteita, neuvottele-

vuutta ja jäsenten kiinnittymistä. (Karkkunen, Savola, Sivula, Tuomainen 2011, 7-

8.) 

Yhteisöllisyyttä voidaan tarkastella sosiaalisen turvan käsitteen sekä hoidon ja huo-

lenpidon turvan avulla. Ihminen on tarkoitettu toimimaan muiden ihmisten kanssa ja 

tämä yhteys korostuu, kun ihmisen hyvinvointi ja turva heikkenee esimerkiksi tämän 

sairastuessa tai jäädessä työttömäksi. Yhteisöllisyyden merkitys oli vielä sata vuotta 

sitten erilainen, sillä suvun, perheen, kodin ja kyläyhteisön tarkoituksena oli pitää 

huolta heikoimmista ja vähempiosaisista. Yhteisöllisyys tarkoittaa sosiaalista tukea 

ja sosiaalisesta tuesta puhuttaessa tarkoitetaan ihmisten välistä vuorovaikutusta, 

jossa he antavat ja saavat toisiltaan tukea. (Forss & Vatula-Pimiä 2010, 190.) 
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4.1 Yhteisöllisyyden uhkatekijät 

Yhteisöllisyys on muutoksessa. Sitä voidaan tarkastella neljällä eri tasolla, jotka ovat 

kansakunta, valtio, naapurusto ja perhe. Esimerkiksi perherakenteiden muutos ja 

naapuruston rakenteita hävittävä muuttoliike aiheuttavat muutoksia yhteisöllisyyden 

merkitykselle. (Niemelä 2002, 79.) Perhe koostuu nykyään ydinperheestä, eli 

useimmiten äidistä, isästä ja lapsista. Aikaisemmin perheeseen katsottiin kuuluvan 

muun muassa isovanhemmat ja muut sukulaiset. Naapurustojen kohdalla yhteisöl-

lisyys häviää kun naapureiden kanssa ei enää ehditä olla tekemisissä. Ihmisillä ei 

välttämättä ole aikaa ja voimia naapurisuhteiden ylläpitämiseen. 

Yhteisöllisyyttä uhkaavina tekijöinä ovat nyky-yhteiskunnassa muun muassa kan-

sainvälistyminen, muuttoliikkeet, työmarkkinat sekä parisuhteen ja perheiden li-

sääntynyt vaihtuvuus. Yhteisöllisyyden heikentyminen vaikuttaa siihen, että ihmisillä 

ja perheillä ei ole enää samanlaista mahdollisuutta saada yhteisöiltään turvaa ja 

tukea. Ihmiset ovat alkaneet toimia enemmän yksilöinä ja tätä kutsutaan yksilöllis-

tyneeksi yhteiskunnaksi ja elämäntavaksi. Tämän ajatuksen mukaan perheet ja ih-

miset pyrkivät entistä enemmän pärjäämään ja selviytymään yksin. Lapsen kasvat-

tajat ovat tulleet epävarmoiksi omista voimavaroistaan ja vastuustaan yhteisöllisyy-

den vähentymisen seurauksena. Lapsen kasvatukseen ja turvallisen ympäristön 

luomiseen tarvitaan erilaisia tukiverkkoja, kuten lähimmäisiä ja sukulaisia, vaikka 

kasvatuksen ensisijainen tehtävä onkin vanhemmilla. (Forss & Vatula-Pimiä 2010, 

136.) 

4.2 Yhteisöllisyyden hyödyt 

Ihmisen perustarpeisiin kuuluu juurtuminen ja kuuluminen johonkin, sillä ne tukevat 

yksilön hyvinvointia ja kokemusta tarpeellisuudesta. Kun ihminen kokee olevansa 

tarpeellinen, saa hän siitä myös merkitystä ja mielekkyyttä elämäänsä. Ihmisen hy-

vinvoinnille on myös tärkeää voida antaa omaa panosta merkityksellisiin asioihin ja 

kokea siten vaikuttavansa. Kokemus kuulluksi ja ymmärretyksi tulemisesta ovat 

myös merkittävässä osassa hyvinvointia lisäävinä tekijöinä. Yhteisöllisyydellä on 
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huomattu olevan positiivisia vaikutuksia hyvinvoinnin lisäksi terveyteen. Sen on to-

dettu jopa pidentävän elinikää ja suojaavan sairastumisilta. (Karkkunen, Savola, Si-

vula, Tuomainen 2011, 15.) 

Yhteisöltä voidaan saada ja yhteisön jäsenet voivat antaa monenlaista tukea eri tar-

koituksiin. Ihmiset voivat tukea toisiaan esimerkiksi aineellisesti tarjoamalla rahal-

lista tukea, apuvälineitä ja tavaraa. Tukea voidaan tarjota myös toiminnallisesti esi-

merkiksi tarjoamalla kuljetusta, kuntoutusta tai muita palveluita ja palveluksia. Tuki 

voi olla myös tiedollista, jolloin tuen antaja opastaa, neuvoo, opettaa tai harjoittaa 

tuen tarvitsijaa. Ihmiset tarvitsevat usein myös emotionaalista tukea voidakseen hy-

vin ja tämän kaltaisessa tilanteessa ihminen voi antaa toiselle empatiaa ja ymmär-

rystä, rakkautta ja kannustusta.  Myös henkistä tukea voidaan jakaa toiselle esimer-

kiksi yhteisen aatteen, uskon tai filosofian avulla. (Forss & Vatula-Pimiä 2010, 190.) 
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5 KOLMAS SEKTORI HYVINVOINNIN JA YHTEISÖLLISYYDEN 

TUOTTAJANA 

Kolmannella sektorilla tarkoitetaan kansalaisten, järjestöjen ja yhdistysten järjestä-

mää vapaata yhteiskunnallista toimintaa sekä muuta kansalaistoimintaa, jota järjes-

tetään tärkeiksi koettujen asioiden parantamiseksi ja edistämiseksi. Nykyään järjes-

töt rahoittavat useimmiten toimintansa jäsenmaksuilla sekä saamillaan avustuksilla. 

Kolmannen sektorin tarkoituksena ei ole tavoitella voittoa, vaan toimia yhteiskunnal-

lisen ja eettisten periaatteiden pohjalta. Useat kolmannen sektorin palvelut vakiintu-

vat lakisääteiseksi ja julkiseksi toiminnaksi ja yhä useammin kunnat ostavat palve-

luita juuri kolmannen sektorin toimijoilta.  Kaikessa hoito- ja huolenpitotyössä täh-

dätään ihmisten itsenäiseen selviytymiseen ja mahdollisimman vähäisiin julkisiin tu-

kitoimiin. Tätä tavoitetta edesauttamassa siis ovat juuri erilaiset kolmannen sektorin 

toimijat. (Forss & Vatula-Pimiä 2010, 66, 192.) 

Kolmannelle sektorille on ominaista suuri vapaaehtoistyön osuus toiminnassa. Va-

paaehtoistyö merkitsee työpanosta, jonka kansalaiset itse antavat ilman korvausta 

jonkin tärkeän päämäärän saavuttamiseksi. Vapaaehtoistyöhön siis luetaan kylätoi-

minta ja virkistystoiminnan järjestäminen maaseuduilla. Vapaaehtoistyö tarkoittaa 

myös vahvaa me-hengen ja yhteisöllisyyden kokemusta ja se perustuu useimmiten 

talkoohenkeen. Vapaaehtoistyö lisää yhteisöllisyyttä, sillä se kokoaa erilaisia ihmi-

siä yhteisen tärkeän asian ääreen. Vapaaehtoistyö kohottaa myös ihmisen hyvin-

vointia. Sitä tekemällä hän saa kokemuksen siitä, että hän on tärkeä ja arvostettu. 

(Forss & Vatula-Pimiä 2010, 68.) 

Yhdyskuntatyöllä tarkoitetaan työtä, jonka tarkoituksena on osallistaa kylien asuk-

kaita. Osallistamisesta puhuttaessa tarkoitetaan ihmisten mukaan ottamista ja in-

nostamista, sekä mahdollisuuksien luomista omaehtoiselle toiminnalle ja vaikutta-

miselle.  (Forss & Vatula-Pimiä 2010, 139.) Kunnat eivät yleensä enää nykypäivänä 

järjestä yhdyskuntatyötä, koska sitä ei ole laissa velvoitettu. Monet kunnat ovat ta-

loudellisesti ahtaalla, jolloin sosiaalityössä työnteko kohdistuu korjaavaan työhön 

ennaltaehkäisevän työn sijasta. Tällä kohdalla kolmannen sektorin ja juuri yhdistys-



28 

 

ten ja erilaisten järjestöjen asema nousee tärkeään rooliin. (Yhdyskuntatyötä etsi-

mässä 2013, 15–16.) Kolmas sektori ja erityisesti juuri kyläyhdistykset pystyvät tar-

joamaan eväät yhteisöllisyyden rakentamiseksi.  

Yhteisöllistä tukea mahdollistavaksi tekijäksi on kehitetty myös erilaisia vapaaeh-

toisjärjestöjä ja yhdistyksiä. Nämä järjestöt ja yhdistykset voivat tarjota yhteisöjen 

jäsenille henkistä ja emotionaalista tukea sekä hoitoa ja huolenpitoa. Järjestöjen ja 

yhdistysten toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen, talkoohenkeen, vertaistukeen, si-

toutumisen yhteiseen asiaan sekä yhteiseen kokemuksellisuuteen. Nämä kaikki voi-

vat vaikuttaa arjen asioihin ja sujuvuuteen. Yhdistysten ja järjestöjen avulla myös 

tiedon ja taidon jakaminen ja vaihto mahdollistuu. (Forss & Vatula-Pimiä 2010, 192.) 

Rannankylän kyläyhdistyksessä ja sen toiminnassa näkyy vahvasti juuri vapaaeh-

toistyön, talkoohengen sekä vertaistuen merkitys. Erilaiset tapahtumat ja muu toi-

minta järjestetään ja pidetään yllä aktiivisella vapaaehtoistyöllä. Talkoohengellä on 

myös rakennettu esimerkiksi saunarakennus ja urheilukentän huoltorakennus ja ky-

län yleisestä siisteydestä huolehditaan talkoohengessä. Kyläyhdistys toimii siis yh-

teisen tavoitteen eteen. Tavoitteena on luoda kylästä yhteisöllinen alue, jossa on 

tapahtumia, toimintaa ja viihtyisää asua. Kyläläiset ovat yhdessä sitoutuneet viih-

tyisään asuinympäristöön ja haluavat pitää kylän toiminnan aktiivisena. Myös vai-

kuttamisen teema nousee aika ajoin pinnalle, sillä Rannankylän kyläyhdistys pyrkii 

vaikuttamaan kylää ja sen asukkaita koskeviin asioihin tekemällä erilaisia aloitteita 

kaupungille. 
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6 SOSIAALINEN PÄÄOMA 

Yhteisöllisyys kuvataan usein sosiaalisena pääomana. Sosiaalinen pääoma eli yh-

teisöllisyys on aineeton hyödyke, jota ei voi kukaan yksittäinen ihminen omistaa. 

Yksilöllä ei ole sosiaalista pääomaa, vaan sitä on ihmisten muodostamilla yhtei-

söillä. Sosiaalisella pääomalla tarkoitetaan osaltaan myös väestölle ominaista yh-

teenkuuluvuutta, joka näkyy useina erilaisina vapaaehtoisina kansalaisjärjestöinä ja 

keskinäisen luottamuksen vahvistamina toimintaverkostoina. (Hyyppä 2005, 13–15, 

19.) Yhteisössä koettu yhteisöllisyys siis lisää ja vahvistaa yhteisön sosiaalista pää-

omaa. Kun yhteisö on vahva, myös sosiaalinen pääoma on vahvassa osassa. Yh-

teisöjä voi olla monia erilaisia, mutta oman opinnäytetyömme keskiössä on juuri eri-

laiset vapaaehtoistyöllä toimivat yhteisöt, erityisesti juuri kyläyhdistykset. Rannan-

kylän kyläyhdistyksessä vaikuttaa olevan vahvaa yhteenkuuluvuuden tunnetta ja 

sitä kautta yhteisöllisyyttä ja sosiaalista pääomaa. Tapahtumiin ja toimintaan osal-

listuvien ja niitä järjestävien henkilöiden toiminnasta näkyy halu tehdä yhteistä hy-

vää pitämällä huolta omasta kylästä ja kyläläisistä. Heitä ohjaa siis yhteinen tavoite. 

Käsittelemme tässä luvussa ensin sosiaalisen pääoman määritelmää yleisesti. Py-

rimme tuomaan mahdollisimman tiiviisti esille eri teoreetikoiden näkemyksiä siitä 

mitä sosiaalinen pääoma on ja miten se muodostuu. Tuomme esiin myös joitain 

sosiaalisen pääoman hyötyjä sekä käsittelemme sosiaalista pääomaa ryhmissä ja 

yhteisöissä. 

6.1 Sosiaalisen pääoman määritelmä 

Yleensä sosiaalisella pääomalla viitataan sosiaalisen ympäristön tai sosiaalisten 

suhteiden tiettyihin ulottuvuuksiin. Näitä ovat esimerkiksi sosiaaliset verkostot, nor-

mit ja luottamus, jotka edistävät yhteisön jäsenten keskinäistä vuorovaikutusta. Näin 

sosiaalinen pääoma tehostaa yhteisön kokemaa hyvinvointia sekä yksilöiden tavoit-

teiden toteutumista. Yksiselitteisimmin sosiaalista pääomaa on pyritty määrittele-

mään puhumalla ”yhteiskunnan sosiaalisiin rakenteisiin juurtuneista normeista ja 

sosiaalisista suhteista, jotka mahdollistavat ihmisiä koordinoimaan toimintaansa ha-

luttujen tavoitteiden saavuttamiseksi”. (Ruuskanen 2002, 5.) 
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Eri sosiaalisen pääoman suuntauksissa on painotettu eri tavoin esimerkiksi sosiaa-

listen verkostojen rakenteen, kansalaisten epävirallisen sosiaalisuuden, yhteisöissä 

vallitsevien sosiaalisten normien, sosiaalisten instituutioiden ja luottamuksen suh-

detta. (Ruuskanen 2002, 8-9.) Eri teoreetikot kuvailevat sosiaalisen pääoman hiu-

kan eri tavoin. Kuvaamme tässä näiden teoreetikoiden ajatuksia Ruuskasen kirjoi-

tuksen perusteella. Ruuskasen mukaan esimerkiksi Coleman painottaa yhteisön tii-

vistä sosiaalista kanssakäymistä, joka mahdollistaa yhteisön luottamuksen ja nor-

mien ylläpitämisen. Putnam taas laajentaa käsitettä ja tarkastelee yhteisöllisiä käy-

täntöjä ja niiden synnyttämää luottamusta, jotka uusiutuvat kansalaisaktiivisten ih-

misten sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Bordieu sen sijaan yhdistää sosiaalisen 

pääoman eliittien sisäpiireihin, ja Portesin työryhmä tuo taas esiin sosiaalisen pää-

oman vaikutukset paitsi sosiaalisen tuen lähteenä myös yhteiskunnallisen margi-

naalisuuden vahvistajana. Kaikissa näkökulmissa ajatellaan kuitenkin, että luotta-

mus ja informaation kulku ovat ne välittävät mekanismit, jotka tuottavat sosiaalisen 

pääoman positiiviset tai negatiiviset seuraukset. (Ruuskanen 2002, 19–20.) 

Tutkimusten mukaan yhteisössä ja yhteiskunnassa vallitsevalla luottamuksella ja 

taloudellisella toimintakyvyllä on yhteys. Luottamus kohdistetaan ihmisiin, joita pi-

detään tuttuina tai joihin muuten voidaan tilannekohtaisesti samaistua. Luottamuk-

sen kohdistuminen itsensä kaltaisiin ihmisiin kuvaa sosiaaliseen pääomaan liittyvää 

kääntöpuolta. Toisin sanoen luottamus ei leviä tasaisesti yhteiskunnassa. Vahvan 

ryhmäkuntaisen luottamuksen seuraus voi pahimmillaan olla rasismi eli sosiaalisten 

tai etnisten ryhmien väliset jyrkät konfliktit. Sosiaalisen pääoman kannalta ajateltuna 

ilman luottamusta ei voi olla sosiaalista pääomaa. Yhteisössä tai ryhmässä koettu 

luottamus ja sosiaalinen pääoma kulkevat vahvasti käsi kädessä. (Ruuskanen 

2002, 20–22.) 

Rannankylän kyläyhdistyksessä yhdistävänä tekijänä on vahvasti juuri alueellinen 

yhteisöllisyys, eli suurin osa tapahtumiin ja toimintaan osallistuvista on yleensä 

oman kylän asukkaita. Näin ollen kyläläiset tutustuvat toisiinsa, mutta samalla Ran-

nankylän kyläyhdistyksen tapahtumiin ja toimintaan kuitenkin osallistuu myös muita 

kuin oman kylän asukkaita. Osallistujia on niin naapurikyliltä, kuin naapurikunnista-

kin aika ajoin. Kylän ulkopuoliset osallistujat otetaan erittäin hyvin vastaan ja heidät 

otetaan ilolla mukaan tapahtumiin ja toimintaan.  
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6.2 Luottamus sosiaalisen pääoman osana 

Luottamus on sosiaalisen pääoman ydinominaisuus. Ilman luottamusta ei ole sosi-

aalista pääomaa. Joissain sosiaalisen pääoman määritelmissä luottamus jätetään 

mainitsematta, mutta useimmissa se tuodaan tärkeänä osana esille. Luottamuksen 

ansiosta voidaan odottaa toisen osapuolen toimivan tietyllä molempien osapuolten 

hyväksyvällä tavalla, joka vähentää epävarmuutta. Tällöin ei kummankaan osapuo-

len tarvitse epäillä toisen tarkoitusperiä ja suunnitelmia. Luottamuksen nähdään 

myös lisäävän integraatiota sekä solidaarisuutta. Luottamuksen rakentuminen saat-

taa kestää kauan, ja se voi murentua hetkessä. Sitä voidaan myös käyttää negatii-

visissa yhteyksissä kuten ihmisten manipuloinnissa ja hyväksikäytössä. (Kankainen 

2007, 34–35.)  

Kuten pääluvun introssa mainitsimme, Rannankylän kyläyhdistyksen muodostaman 

yhteisön väliset luottamussuhteet eivät ole kovin syvällisiä, joten niiden ylläpitämi-

nen ja negatiivisten puolien välttäminen on helpompaa. Luottamus kyläyhdistyk-

sessä liittyy lähinnä siihen, että tunnetaan ja tiedetään, että tapahtumiin ja toimin-

taan osallistuminen on mukavaa ja miellyttävää. Osallistujien ei tarvitse pelätä, ettei 

häntä hyväksytä tai ettei hän mahdu mukaan porukkaan. Myös järjestäjien keskuu-

dessa luottamus näkyy siinä, että luotetaan siihen että jokainen hoitaa sovitut teh-

tävänsä. Tapahtumien ja toiminnan järjestäminen on täysin vapaaehtoisten käsissä, 

joten onnistumisen kannalta on tärkeää, että jokainen hoitaa omat tehtävänsä. 

6.3 Sosiaalinen pääoma ryhmissä ja yhteisöissä 

Sosiaalinen pääoma näkyy tiettyyn ryhmään kuuluvien henkilöiden yhteenkuuluvuu-

den ilmentyminä, joita voivat olla esimerkiksi aktiivinen osallistuminen yhdistys-, 

kulttuuri- ja harrastustoimintaan. Sen lisäksi ryhmässä vallitsee keskinäinen luotta-

mus. Vaikka sosiaalinen pääoma on yhteisön ominaisuus, se kuitenkin hyödyttää 

sekä yhteisöä että yksilöä. (Hyyppä 2011.) 

Kansalaisten sosiaaliset suhteet voidaan jakaa kahteen ryhmään, jotka ovat vahvo-

jen sidosten verkostot ja heikkojen sidosten verkostot. Vahvojen sidosten verkostot 
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koostuvat toisilleen tuttujen ihmisten tiiviistä ryhmistä, jotka eivät välttämättä liitä yk-

silöä laajemmin yhteiskuntaan. Esimerkkinä vahvojen sidosten verkostoista voidaan 

ajatella esimerkiksi uskonnollisia yhteisöjä ja rikollisjärjestöjä. Tämän kaltaisissa yh-

teisöissä toiminnassa saattaa esiintyä ryhmään kuulumattomien ihmisten syrjintää 

ja muita negatiivisia ilmiöitä. Vaikka tavoitteiden saavuttaminen näissä yhteisöissä 

on tehokasta, ne eivät kannusta luottamukselliseen ilmapiiriin eivätkä lisää täten yh-

teisöllisyyttä. Heikkojen sidosten verkostot yhdistävät henkilöitä heidän taustoistaan 

ja muista yhteisöistään riippumatta. Ne eivät rajoita verkostoon kuuluvia henkilöitä, 

vaan kannustavat myönteiseen kanssakäymiseen myös verkostojen ulkopuolisten 

kanssa. Heikot sosiaaliset verkostot liittävät kansalaisia yhteiskuntaan ja sen toimin-

taan. Keskinäinen luottamus ei voi syntyä vahvojen sosiaalisten verkostojen tavoin 

vahvasta ryhmätunteesta. Esimerkkinä heikoista sosiaalisista verkostoista voidaan 

ajatella esimerkiksi koulua, työyhteisöä ja erilaisia kylä- ja naapuriyhteisöjä. 

(Hyyppä 2002a, 50–51.) 

Rannankylän kyläyhdistyksen muodostama yhteisö on juuri tällainen heikkojen so-

siaalisten suhteiden verkosto. Jäseniä ei yhdistä vahvat tiiviit verkostot tai taustat, 

vaan jäsenissä on paljon erilaisissa elämäntilanteissa ja erilaisilla taustoilla olevia 

ihmisiä. Vaikka suuri osa osallistujista on lapsiperheitä, on mukana myös tavallisia 

työssäkäyviä aikuisia sekä eläkeläisiä. Yhdistävänä tekijänä on lähinnä se, että ha-

lutaan luoda viihtyisä ja mukava kyläyhteisö, joissa toisista ja ympäristöstä huoleh-

ditaan ja erilaisia aktiviteetteja järjestetään. 

Putnam jakaa sosiaaliset verkostot horisontaalisiin ja vertikaalisiin verkostoihin. Ho-

risontaalisessa verkostossa korostuu samanarvoisuus sekä vallan tasainen jakau-

tuminen. Vertikaalisessa verkostossa on paljon eriarvoisuutta, erilaisia riippuvuus-

suhteita ja valta jakautuu eri hierarkiatasoille. Todellisuudessa verkostot ovat näiden 

kahden sekoituksia. Yleensä kansalaisaktiiviset ryhmät jäsentyvät horisontaalisesti 

eli niiden jäsenet ovat tasa-arvoisia keskenään. (Kaunismaa 2001, 122–123.) 

Kuten kansalaisaktiivisen ryhmät yleensä, myös Rannankylän kyläyhdistyksessä 

sosiaaliset verkostot jakautuvat horisontaalisesti. Yhteisön jäsenet ovat tasa-arvoi-

sia, vaikka osa yhteisöstä kuuluu esimerkiksi kyläyhdistyksen hallitukseen. Kaikilla 
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on kuitenkin mahdollisuus osallistua tapahtumien ja toiminnan suunnitteluun ja jär-

jestämiseen näin halutessaan. Monesti järjestämisessä myös käytetään eri jäsenten 

erikoisosaamista, joka osaltaan lisää tasa-arvoisuutta sosiaalisissa verkostoissa. 

Putnam jakaa vastavuoroisuuden normit kahteen ryhmään, jotka ovat tasapainote-

tut ja yleistetyt vastavuoroisuuden normit. Tasapainotetusta normista on kysymys 

esimerkiksi silloin, kun samanarvoisia hyödykkeitä vaihdetaan toisiinsa. Yleistetyn 

vatsavuoroisuuden normista on kysymys kun palveluksesta odotetaan saatavan tu-

levaisuudessa vastapalvelus. Putnam näkee yleistetyn vastavuoroisuuden normin 

tuottavan erityisen vahvasti sosiaalista pääomaa. (Kaunismaa 2001, 124–125.) 

6.4 Sosiaalisen pääoman hyödyt 

Sosiaalisen pääoman lähteet ja sen hyödyt on vaikea erottaa toisistaan. On vaikeaa 

selvittää onko jokin asia sosiaalisen pääoman tuotos vai tuottaako se sosiaalista 

pääomaa. Toisaalta se voi joissain tapauksissa olla molempia. (Kovalainen & Ös-

terberg 2001, 72.) Hyypän (2005, 143) mukaan sosiaalinen pääoma tarkoittaa va-

paaehtoista kansalaisaktiivisuutta. Sosiaalista pääomaa voidaan myös kuvata yksi-

lön voimavarana, joka tehostaa asemaa yhteiskunnassa ja yksilöiden välisessä kil-

pailussa. Sosiaalinen pääoma hyödyttää yksilöä muun muassa taloudellisesti, hen-

kisesti, fyysisesti sekä toiminnallisesti. Lisäksi sosiaaliset kontaktit hyödyttävät yksi-

löä useilla eri tavoilla. Sosiaalinen pääoma vaikuttaa myös edistävästi yhteiskunnan 

toimintakykyyn ja talouteen sekä yksilön omien tavoitteiden toteutumiseen. On 

myös selvää, että sosiaalinen pääoma ennaltaehkäisee sosiaalisia ongelmia. 

Yhteisöllisyydellä ja luottamuksella on havaittu olevan vaikutusta terveydelliseen hy-

vinvointiin. Tutkimusten mukaan sosiaalinen pääoma on yhteydessä terveelliseen 

elämään sekä pitkään elinikään. Lisäksi yhteisöissä sairastunutta toveria voidaan 

auttaa vapaaehtoisesti, joka toisaalta lisää vuorovaikutusta ja luottamusta ja näin 

ollen sosiaalista pääomaa. (Hyyppä 2002b, 49.) 

Sosiaalisesta pääomasta hyötyvät yksilöiden lisäksi myös yhteisö ja yhteiskunta. 

(Haapaharju 2014). Yhteisön tasolla sosiaalinen pääoma on todella tärkeässä 
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osassa. Yhteisö on se, joka luo sosiaalista pääomaa ja osaltaan sosiaalinen pää-

oma luo lisää yhteisöjä. Kun luottamus on vahva ja vuorovaikutussuhteet toimivat 

yhteisössä, ihmiset kokevat niin yhteenkuuluvuutta kuin turvallisuuden tunnettakin. 

Tämä osaltaan taas lisää ihmisten sosiaalista hyvinvointia.  

Koska iso osa Rannankylän kyläyhdistyksen tapahtumiin ja toimintaan osallistuvista 

on perheitä ja erityisesti lapsiperheitä, kohdistimme kiinnostuksemme juuri heidän 

hyvinvointiinsa. Halusimme selvittää, vaikuttaako Rannankylän kyläyhdistyksen 

muodostamaan yhteisöön kuuluminen perheiden sosiaaliseen hyvinvointiin. Koke-

vatko perheet esimerkiksi vertaistukea yhteisön keskuudessa ja auttaako yhteisön 

jäsenenä oleminen sosiaalisten suhteiden muodostuksessa ja niiden ylläpitämi-

sessä 
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7 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

Tässä luvussa kuvaamme käyttämämme tutkimusmenetelmät, tutkimuksen kulun, 

käyttämämme kyselylomakkeen sekä lopuksi pohdimme tutkimuksemme eettisyyttä 

ja luotettavuutta. Tutkimuksessamme on niin laadullisen eli kvalitatiivisen tutkimuk-

sen kuin määrällisen eli kvantitatiivisen tutkimuksen piirteitä. Tutkimuksessa on 

kolme pääteemaa, jotka ovat kyläyhdistysaktiivisuus, yhteisöllisyys sekä lapsiper-

heiden sosiaalinen hyvinvointi.  

Valitsimme aineistonkeruunmenetelmäksi kyselytutkimuksen, sillä sen avulla tavoi-

timme tutkimuskohteemme. Haastattelu menetelmänä ei olisi ollut tutkimukses-

samme toimiva, sillä meidän olisi ollut haastavaa löytää oikeita tutkittavia henkilöitä. 

Tutkimuskohteeksemme valitsimme alle kouluikäiset lapsiperheet ja koimme, että 

kohtaamme tutkimuskohteemme parhaiten järjestämällä heille suunnatun tapahtu-

man. Halusimme käytännön syiden vuoksi, että kyselylomakkeet palautetaan pai-

kan päällä. Uskomme, että tämän avulla saimme parhaiten kaikki vastaukset kä-

siimme ja pystyimme myös opastamaan vastaajia kysymysten kanssa tarpeen vaa-

tiessa.  

7.1 Tutkimusmenetelmä 

Tässä luvussa selvitämme valitsemamme tutkimusmenetelmän ja käsittelemme 

hiukan aineistonkeruu menetelmää. Koska työmme sisältää niin määrällisiä kuin 

laadullisiakin tutkimusmenetelmiä, esittelemme molemmat menetelmät ja tuomme 

myös hiukan esille niiden eroja. Pyrimme olemaan kuitenkin suuremmin erottele-

matta näitä eri tutkimusmenetelmiä sillä niistä on usein hyötyä käytettäessä yh-

dessä. 

Määrällinen tutkimus vastaa kysymyksiin kuinka moni, kuinka paljon ja miten usein. 

Kvantitatiivisessa eli määrällisessä tutkimusmenetelmässä tietoa tarkastellaan nu-

meerisesti eli tutkittavia asioita ja niiden ominaisuuksia tutkitaan ja tarkastellaan nu-

meroiden avulla. Siinä myös tutkimustieto saadaan numeroina ja sen tulokset esi-

tetään numeroin. Olennainen numerotieto tulkitaan ja selitetään sanallisesti sekä 

kuvataan miten asiat liittyvät ja eroavat toisistaan. Kyselylomaketta laatiessa on 
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huomioitava se, että kaikki ymmärtävät kysymykset samalla tavalla ja kysymykset 

voidaan kysyä kaikilta vastaajilta samalla tavalla. (Vilkka 2007, 13–15.) 

Haastattelua ja kyselyä ei kannata erotella jyrkästi. Ne eivät kuitenkaan ole toistensa 

synonyymeja. Kyselyn voi määritellä menettelytavaksi, jossa vastaajat täyttävät ky-

selylomakkeen valvotussa ryhmätilanteessa tai kotona. Haastattelussa vastaaja ja 

haastattelija ovat kasvokkain, jolloin haastattelija esittää kysymykset suullisesti ja 

kirjoittaa vastaukset muistiin. Haastattelussa vastaaja siis vastaa suullisesti ja kyse-

lyssä kirjallisesti. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 74–75.) Opinnäytetyömme aineistonke-

ruuvaiheessa halusimme saada tietoa mahdollisimman yksityiskohtaisesti, mutta 

kaikilta osallistujilta. Tämän vuoksi päädyimme laatimaan kyselylomakkeen, jossa 

olisi muutamia avoimia kysymyksiä mahdollisimman yksityiskohtaisen informaation 

saamiseksi. Kyselylomakkeen avulla katsoimme myös saavamme suorempia vas-

tauksia, kuin kysyessä kasvokkain. 

Todellisen elämän kuvaaminen on laadullisen eli kvalitatiivisen tutkimuksen lähtö-

kohta. Siinä kohdetta pyritään tutkimaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti ja tut-

kimus tapahtuu luonnollisissa ja todellisissa tilanteissa. Laadullisen tutkimuksen 

pyrkimyksenä on yleisesti todettu olevan pikemmin tosiasioiden löytäminen ja pal-

jastaminen, kuin olemassa olevien totuuksien/väittämien todentaminen. (Hirsjärvi, 

Remes & Sajavaara 2007, 157, 160.) 

Laadullista tutkimusta käytetään määrällisen tutkimuksen lisänä. Laadullisessa tut-

kimuksessa pyritään ymmärtämään tutkittavaa ilmiötä. Tutkittavan ilmiön ymmärtä-

misellä tarkoitetaan ilmiön tarkoituksen tai merkityksen selvittämistä sekä käsityk-

sen saamista kokonaisvaltaisemmin ja syvemmin. Tämä merkitsee käytännössä 

sitä, että tutkittavien henkilöiden kokemuksille ja näkökulmille annetaan tilaa ja että 

tutkittavaan ilmiöön liittyviin ajatuksiin, vaikuttimiin sekä tunteisiin perehdytään. 

(Hirsjärvi & Huttunen 1995, 174, 201.) 

Laadullinen tutkimus kattaa joukon erilaisia tulkinnallisia tutkimuskäytäntöjä. Koska 

laadullisella tutkimuksella ei ole omaa teoriaa eikä paradigmaa, sen selvä määrittely 

on vaikeaa. Sillä ei ole myöskään täysin omia metodeja. Teorialla tarkoitetaan ko-

koelmaa selittäviä käsitteitä, paradigmalla perususkomusten joukkoa, joka edustaa 

tutkijan maailmankuvaa ja metodilla tutkimustekniikkaa. (Metsämuuronen 2001, 9.) 
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Laadulliset tutkimusmenetelmät ovat erittäin käytännöllisiä silloin, kun tutkittavaan 

asiaan on vaikea vastata yksinkertaisella kyllä tai ei vastauksella. (Shuttleworth 

2008.) 

Laadullisen ja määrällisen tutkimuksen eräänä huomattavana erona on, että laadul-

lisen tutkimuksen tuottama informaatio on paljon yksityiskohtaisempaa, kuin mää-

rällisen tutkimuksen. Määrällisen tutkimuksen tuottama aineisto on myös helpompi 

käsitellä. Se tuottaa usein tuloksia, joista tulokset on helppo määritellä. Laadullinen 

tutkimus tuottaa sanallista informaatiota, jolloin se vaatii kategorisointia ja analy-

sointia. (Trochim 2006.) Määrällisessä tutkimuksessa saadaan pinnallista ja laajem-

paa tietoa, kun taas laadullisessa tutkimuksessa syntyy syvällisempää, mutta huo-

nommin yleistettävää tietoa. Parhaaseen tulokseen päästään, jos käytetään molem-

pia tutkimusmenetelmiä yhdessä. (Alasuutari 2001, 231.)   

7.2 Tutkimuksen kulku 

Tutkimusprosessi voidaan jakaa viiteen vaiheeseen. Ensimmäinen niistä on idea-

taso, jolloin tutkimusaihe valitaan ja rajataan. Seuraava eli toinen vaihe on sitoutu-

minen. Sitoutumisvaiheessa asetetaan tutkimusongelma, valitaan tutkimusmene-

telmä ja tutkimusasetelma. Kolmas vaihe on tutkimuksen toteutus eli aineiston ke-

räämisen vaihe. Aineiston keruun jälkeen on kirjoittamisen vaihe eli aineistoin ana-

lysointi. Viimeinen ja viides vaihe on tiedottaminen eli tulosten raportoinnin vaihe. 

(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 63–65.) 

Omassa tutkimuksessamme ensimmäinen vaihe eli aiheen valinta ja rajaus tapahtui 

siten, että pääidea opinnäytetyöhön tuli Rannankylän kyläyhdistyksen tapahtumien 

ja toiminnan vaikutusten tutkimisesta. Halusimme selvittää, koetaanko kyläläisten 

keskuudessa yhteisöllisyyttä ja onko sillä vaikutusta sosiaaliseen hyvinvointiin. Ai-

heen rajasimme oman mielenkiintomme ja ajankohtaisuuden vuoksi alle kouluikäi-

siin lapsiperheisiin. Näin päädyimme tutkimaan yhteisöllisyyden merkitystä alle kou-

luikäisten lapsiperheiden sosiaaliseen hyvinvointiin. 
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Sitoutumisen vaiheessa päätimme tutkimusongelmamme, tutkimusasetelmamme 

sekä tutkimusmenetelmämme. Tutkimusongelmaa päättäessämme laadimme tutki-

muskysymykset, jotka löytyvät Opinnäytetyön tausta –luvusta.  Päätimme toteuttaa 

tutkimuksen laadullisena tutkimuksena, mutta päädyimme käytännön syistä kysely-

lomakkeeseen, koska uskoimme sen olevan sujuvin tapa kerätä aineisto perhepäi-

vän kaltaisessa toiminnallisessa päivässä. Näin tutkimukseemme tuli mukaan myös 

määrällistä menetelmää. Kyselylomakkeen avulla meidän ei tarvinnut sopia haas-

tatteluaikoja ja haastattelujen kohdalla olisi ongelmaksi noussut myös se, keitä 

haastatella. Meillä ei ollut mahdollisuutta lähteä poimimaan haastateltavia kyläyh-

distyksen jäsenistä, sillä emme tienneet heidän perhetilannettaan, ja lisäksi osa ky-

läyhdistyksen toimintaan osallistuvista ei ole kyläyhdistyksen jäseniä. Tapahtuman 

järjestämiseen päädyimme, koska se tarjosi hyvän mahdollisuuden kyselylomakkei-

den jakamiselle, täyttämiselle sekä palauttamiselle. Uskoimme, että jos olisimme 

jakaneet lomakkeet muulla tapaa ja niiden palautus olisi ollut vastaajien vastuulla, 

olisi vastauksia tullut vähemmän. Tapahtuman järjestämällä pystyimme myös ha-

vainnoimaan osallistujien toimintaa ja keskinäistä kanssakäymistä. 

Kyselylomakkeiden lisäksi haastattelimme kyläyhdistyksen puheenjohtajaa. Kartoi-

timme haastattelulla kyläyhdistyksen taustaa, toimintaa sekä toiminnan tavoitteita. 

Lisäksi saimme tietoa siitä, kuinka kyläyhdistys huomioi lapsiperheet. Haastattelun 

avulla saimme myös puheenjohtajan näkemyksen siitä, kuinka kyläyhdistys vaikut-

taa kylän yhteisöllisyyteen ja lapsiperheiden sosiaaliseen hyvinvointiin. 

Järjestimme yhdessä Rannankylän kyläyhdistyksen kanssa perhepäivän, jossa ke-

räsimme tutkimusaineiston. Perhepäivä pidettiin Rannankylän kyläyhdistyksen ky-

lätalolla ja sen pihapiirissä. Tapahtuma oli suunnattu lapsiperheille ja olimme suun-

nitelleet perheille yhteistä tekemistä. Halusimme tapahtumalla myös kerätä perheitä 

yhteisen tekemisen äärelle sekä vahvistaa perheen sisäisiä suhteita. Perhepäivä 

järjestettiin toukokuun lopulla, ja siihen osallistui noin 50 ihmistä kaiken kaikkiaan. 

Suurin osa osallistujista oli kyläläisiä, mutta myös muilta kyliltä oli osallistujia. 

Suunnittelimme perheille rastiradan, jonka he kiersivät yhdessä koko perheen voi-

min. Eri rasteilla oli erilaisia arvoituksia ja yhteistä tekemistä. Olimme suunnitelleet 

rastit niin, että myös perheen pienimmät pystyivät niihin osallistumaan. Perhe sai 

aarrekartan, joka ohjasi heidät eri rasteille. Yhdellä rastilla perhe sai suunnitella ja 
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valmistaa perheen oman lipun. Lipun sai mukaansa, ja moni perhe kulki lipun 

kanssa lopun perhepäivästä. Toisella rastilla oli palapeli, jonka perhe sai yhdessä 

koota. Kolmannella rastilla oli kengänheittoa ja neljännellä rastilla arvoituksia, joita 

perhe sai yhdessä ratkoa. Tapahtumassa oli myös tarjolla syötävää ja juotavaa. 

Vanhempien täyttäessä kyselylomakkeita lapsille oli tarjolla kasvomaalausta. Van-

hempien täyttäessä kyselylomakkeita, olimme koko ajan tavoitettavissa mahdollis-

ten kysymysten varalta. 

Päivä oli sään kannalta hiukan huono, sillä tuulisuuden takia jouduimme pystyttä-

mään suurimman osan rasteista sisätiloihin, vaikka alkuperäinen suunnitelma oli 

olla ulkona. Säästä huolimatta tapahtumaan osallistui suhteellisen paljon perheitä 

ja kaiken kaikkiaan osallistujia oli noin 50. Niin vanhemmat kuin lapsetkin viihtyivät 

ja olivat tyytyväisiä tapahtumaan. Vaikka rastit oli kierretty, monet jäivät vielä pai-

kanpäälle seurustelemaan ja viettämään aikaa muiden perheiden kanssa. 

Tulosanalyysin aloitimme kokoamalla kaikki tulokset Excel- taulukkoon. Sen avulla 

lähdimme ensin työstämään suljettuja kysymyksiä, joista tärkeimmistä teimme myös 

kaaviot. Nämä kaaviot löytyvät tuloksistamme. Avointen kysymysten tuloksia työs-

täessämme käsittelimme jokaisen kysymyksen omanaan. Taulukkoon olimme kir-

janneet kaikki vastaukset, joista lähdimme sitten etsimään löytyisikö vastauksista 

samankaltaisuutta ja mahdollisia yhteisiä teemoja. Näitä nousikin jonkin verran esiin 

ja pyrimme analysoinnissa ryhmittämään tärkeimpiä ja useimmin esiintyneitä vas-

tauksia yhteen. Toimme esiin myös joitain esimerkkivastauksia, joiden koimme ole-

van hyviä esimerkkejä tuloksista. Tiedottamisen ja raportoinnin osalta opinnäyte-

työmme tulee Theseukseen sekä lisäksi Rannankylän kyläyhdistyksen käyttöön. 

7.3 Kyselylomake 

Vehkalahden (2008, 24–25) mukaan avoin osio eli avoin kysymys on kysymys, jo-

hon vastataan vapaamuotoisesti, kun taas suljettuun osioon eli suljettuun kysymyk-

seen vastataan valitsemalla vastausvaihtoehto, joka on valmiiksi annettuna lomak-

keessa. Suljetuissa kysymyksissä valmiiden vaihtoehtojen tulee olla toisensa pois-

sulkevia, eivätkä ne saa mennä päällekkäin. Valmiit vastausvaihtoehdot kyselylo-

makkeessa selkeyttävät lomaketta ja helpottavat aineiston käsittelyä huomattavasti. 
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Sanalliset vastaukset ovat käsittelyvaiheessa työläämpiä, mutta niiden avulla tutki-

muksessa saadaan tutkimuksen kannalta tärkeää tietoa. Kyselylomakkeessamme 

oli myös monivalintakysymyksiä. Vilkka (2007, 67) kertoo teoksessaan, että moni-

valintakysymyksissä vastausvaihtoehdot on annettu valmiiksi ja kysymysmuoto on 

strukturoitu ja vakioitu.  

Kyselylomakkeessa oli yhteensä 16 kysymystä. Näistä viisi oli avoimia kysymyksiä 

ja loput suljettuja. Suljetuissa kysymyksissä oli niin monivalinta- kuin asteikkokysy-

myksiäkin. Kysymykset oli jaettu neljään eri teemaan. Ensin selvitimme vastaajan 

taustatiedot ja tällöin kartoitimme myös vastaajan perhetilannetta. Seuraavaksi kar-

toitimme vastaajan ja hänen perheensä aktiivisuutta ja syitä kyläyhdistyksen toimin-

taan osallistumiseen. Seuraavana teemana oli yhteisöllisyys. Halusimme selvittää 

vastaajan mielipiteitä ja kokemuksia kylän yhteisöllisyydestä. Viimeinen teema oli 

lapsiperheiden sosiaalinen hyvinvointi. Kartoitimme aluksi perheen keskinäisiä so-

siaalisia suhteita sekä perheen ulkoisia sosiaalisia suhteita. Tämän jälkeen selvi-

timme niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat lapsiperheiden sosiaaliseen hyvinvointiin ja 

sosiaalisiin suhteisiin. Lopuksi toivoimme vastaajaa kertomaan kokemuksiaan sosi-

aaliseen hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä sekä kyläyhdistysaktiivisuuden vaiku-

tuksesta lapsiperheiden sosiaaliseen hyvinvointiin. 

Kyselylomaketta laatiessamme pohdimme eritysesti sen helppokäyttöisyyttä. Emme 

halunneet vastaajien turhautuvan tai ahdistuvan liian pitkän kyselylomakkeen 

vuoksi. Tämän vuoksi emme halunneet laatia liikaa avoimia tai vaikeasti ymmärret-

täviä kysymyksiä. Suljetut kysymykset ovat myös helpompia työstää ja raportoida. 

Halusimme kuitenkin tarjota vastaajille mahdollisuuden perustella ja kertoa omin sa-

noin näkemyksiään ja kokemuksiaan. Halusimme luoda kyselylomakkeesta helposti 

ymmärrettävän ja välttää väärinymmärryksiä sekä ammattisanastoa.  

7.4 Eettisyys ja luotettavuus 

Kaikissa tutkimuksissa on tapana arvioida tutkimuksen luotettavuutta, sillä vaikka 

virheiden syntymistä pyritään välttämään, tulosten luotettavuus ja pätevyys vaihte-

levat. Tutkimuksen reliaabeliudella tarkoitetaan mittaustulosten toistettavuutta eli 
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sen kykyä antaa ei-sattumanvaraisia tuloksia. Toinen arviointiin liittyvä käsite on va-

lidius, jolla tarkoitetaan tutkimusmenetelmän kykyä mitata sitä, mitä on tarkoitus mi-

tata. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 226–227.) 

Laadullisessa tutkimuksessa henkilöiden, paikkojen ja tapahtumien kuvaukset ovat 

ydinasioita. Luotettavuutta laadullisessa tutkimuksessa voidaan kohentaa kuvaa-

malla tarkasti tutkimuksen toteutus. Kaikki tutkimuksen vaiheet tulee sisällyttää tä-

hän kuvaukseen. Aineistonkeruusta tulisi kertoa millaiset olosuhteet olivat. Millai-

sessa ympäristössä keruu tehtiin, kauanko kerääminen kesti, oliko mahdollisia häi-

riötekijöitä, virhetulkintoja sekä miten tutkija itse arvioi tilanteen. (Hirsjärvi, Remes & 

Sajavaara 2007, 227–228.) Kuvaamme seuraavaksi tutkimuksemme etenemisen ja 

pohdimme sen luotettavuutta. 

Halusimme kyselylomaketta laadittaessa tuoda selkeästi esille, että mihin tarkoituk-

seen kyselylomake tulee ja miksi teemme tutkimuksen. Teimme selväksi, että kyse-

lyyn vastataan anonyymisti ja että vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Kyse-

lylomakkeen alussa kerroimme lyhyesti nämä asiat. Kyselylomaketta laadittaessa 

halusimme esittää kysymykset mahdollisimman yksinkertaisesti, mutta kuitenkin si-

sältäen niihin kaiken tarvittavan tiedon. Osa kysymyksistä oli suhteellisen pitkiä, 

mutta vastausten perusteella ne ymmärrettiin aivan oikein. Sisällytimme kyselylo-

makkeisiin niin avoimia kuin suljettuja kysymyksiä, jotta saisimme mahdollisimman 

tarkasti tietoa aiheesta. Huomasimme jälkikäteen, että yhdessä kysymyksessämme 

oli kirjoitusvirhe. Mainitsimme tämän vastaajille, jotta he pystyivät ottamaan sen 

huomioon vastatessaan. Lisäksi aineistoa käsitellessämme huomasimme toisen 

helposti väärinymmärrettävän vastausvaihtoehdon. 

Tapahtumassa keräsimme kyselylomakkeet suljettuun kuoreen, jotta kukaan ulko-

puolinen ei päässyt käsiksi vastauslomakkeisiin. Vastaajilla oli mahdollisuus vastata 

kyselylomakkeisiin omassa rauhassa. Tällä kohdalla oli kuitenkin niin, että mahdol-

lisena häiriötekijänä vanhemmalla kyselylomaketta täyttäessä olivat omat lapset, 

jotka kyselivät ja pyörivät vanhempiensa ympärillä. Jonkin verran pystyimme helpot-

tamaan tilannetta sillä, että lapset saivat tällä välin tulla kasvomaalaukseen jos tah-

toivat. Osa lapsista myös leikki keskenään sillä välin, kun vanhemmat täyttivät ky-

selylomaketta. 



42 

 

Aineistonkeruun jälkeen tutkimustulosten säilytyksestä olemme pitäneet huolen si-

ten, että ne on säilytetty toisen meidän asunnossa, jolloin ulkopuoliset eivät ole 

päässeet niihin käsiksi. Käsittelimme kyselylomakkeita aina samassa paikassa 

missä ne säilytettiin, joten kyselylomakkeita ei ole missään vaiheessa tuotu yleisille 

paikoille eikä niitä ole käsitelty yleisillä paikoilla. 

Tutkimusta tehdessä tulee noudattaa hyvää tieteellistä käytäntöä. Se tarkoittaa tie-

deyhteisön tunnustamien toimintatapojen noudattamista, yleistä tarkkuutta ja huo-

lellisuutta tutkimustyössä ja tulosten esittämisessä, muiden tutkijoiden saavutusten 

ja työn asianmukaista huomioonottoa, oman tutkimuksen tulosten esittämistä oike-

assa valossa sekä avoimuuden sekä kontrolloitavuuden periaatteen kunnioitta-

mista. (Tuomi & Sarajärvi 2002 129–130.) Olemme pitäneet huolen siitä, että nou-

datamme hyvää tieteellistä käytäntöä opinnäytetyötämme tehdessä. Keräsimme ai-

neiston luotettavuuden ja anonymiteetin säilyttäen. Aineistoa käsitellessämme ja ra-

portoidessamme vastaukset pysyivät muuttumattomina, emmekä johdatelleet vas-

taajia kysymysten avulla tai raportointivaiheessa tehneet yleistyksiä tai omia johda-

tuksia. Lisäksi kaikki teoriaosion lähteet ja lähdemerkinnät on merkitty oikein, eikä 

kenenkään muun tuottamaa tekstiä ole käytetty työssä ilman alkuperäisen kirjoitta-

jan mainitsemista. 
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8 TUTKIMUSTULOKSET 

Tutkimustulosluvussa esitämme tutkimuksen tulokset kyselylomakkeen teemojen 

mukaisesti. Lisäämme myös omia havaintojamme perhepäivästä kyselylomakkeista 

saatujen tulosten yhteyteen. Kyselylomake sisältää avoimia, suljettuja sekä asteik-

kokysymyksiä. Kerromme tutkimustuloksista käyttäen apuna graafisia taulukoita. 

Avaamme tuloksia ja analysoimme vastausten merkityksiä. Kyselylomakkeisiin 

saimme 13 vastausta. Näistä viisi vastasi perheessään olevan alle kouluikäisiä lap-

sia. Perhepäivään osallistuneista lapsiperheistä suurimmassa osassa vaikutti ole-

van alle kouluikäisiä lapsia. Uskomme tulokseen vaikuttaneen sen, että monet lap-

set olivat liikkeellä isovanhempien kanssa, jolloin isovanhemmat ovat vastanneet 

kyselyyn. He eivät ilmeisesti ole tällä kohdalla määrittäneet lapsenlapsia perhee-

seensä. 

Analysoidessamme tuloksia, käsittelimme tulokset teemojen sisällä. Ensin läh-

dimme käsittelemään taustatietoja ja kyläyhdistysaktiivisuutta. Tämän jälkeen kes-

kityimme yhteisöllisyyteen jonka jälkeen vielä käsittelimme lapsiperheiden sosiaali-

sen hyvinvoinnin. Lapsiperheiden sosiaalinen hyvinvointi on kappale, jossa nousi 

eniten esille samankaltaisuutta vastauksissa ja pyrimmekin käsittelemään nämä 

asiat teemoittain. 

8.1 Taustatiedot ja kyläyhdistysaktiivisuus 

Aloitimme kyselylomakkeen taustatietoja kartoittamalla. Ensin kysyimme perheen 

lasten lukumäärää. Kaikilla vastanneilla oli lapsia. Viidellä kyselyyn vastanneesta 

on perheessään 1-2 lasta ja 3-4 lasta oli myös viidellä vastanneista. Lopuilla kol-

mella vastanneella oli lapsia perheessään 5 tai enemmän. Koska kaikilla vastaajilla 

oli lapsia, saavutimme siis hakemamme tutkimushenkilöt.  

Seuraavaksi kysyimme, onko perheessä alle kouluikäisiä lapsia. Viidellä vastaajista 

oli perheessään alle kouluikäisiä lapsia. Kuten pääluvun alustuksessa mainitsimme, 

uskomme alle kouluikäisten lasten vähäisen määrän perheissä johtuvan siitä, että 

osa lapsista tuli paikalle isovanhempien kanssa. Isovanhemmat eivät ole tällöin lu-

keneet lapsia omaan perheeseensä, vaan ovat ajatelleet vain omaa ydinperhettään. 
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Kyläyhdistysaktiivisuutta aloimme tarkastella kysymällä onko vastaaja Rannankylän 

kyläyhdistyksen jäsen. Neljä vastaajista oli Rannankylän kyläyhdistyksen jäsen. Vä-

häinen määrä johtuu siitä, että yhdistyksen toimintaan ja tapahtumiin osallistuak-

seen ei tarvitse olla yhdistyksen jäsen. Lisäksi kyläyhdistyksen tapahtumat vetävät 

paikalle myös muiden kylien ja paikkakuntien asukkaita. 

Seuraavaksi kartoitimme kenen kanssa vastaaja osallistuu Rannankylän kyläyhdis-

tyksen tapahtumiin ja toimintaan. Kysymys oli monivalintakysymys eli vastaaja sai 

valita useamman eri vastausvaihtoehdon. Vastauksista selvisi, että suurin osa vas-

taajista osallistuu tapahtumiin ja toimintaan perheen kanssa. Ystävien kanssa ta-

pahtumiin ja toimintaan osallistui viisi vastaajista. Lisäksi yksin ja isovanhempien 

kanssa tapahtumiin ja toimintaan osallistui hyvin pieni osa vastaajista. Havaitsimme, 

että vaikkei vastaajat saapuneet paikalle ystävien kanssa, he tapasivat näitä perhe-

päivässä. Myös sukulaisia tavattiin perhepäivässä. 

 

Kuvio 1. Kenen kanssa osallistuu toimintaan. 

Selvitimme kuinka aktiivisesti vastaaja on mukana kyläyhdistyksen toiminnassa. 

Vastaukset jakautuivat melko tasaisesti. Yli puolet vastaajista osallistui tapahtumiin 

joskus. Loput vastausvaihtoehdoista jakautui suhteellisen tasaisesti, kuten alla ole-

vasta kuviosta voidaan nähdä. Vastaajat olivat siis suhteellisen aktiivisia kyläyhdis-

tyksen tapahtumiin ja toimintaan osallistujia. Yhteisöllisyyden vaikutuksen tutkimi-



45 

 

sessa tämä myös saattaa vaikuttaa tuloksiin. Jos vastaajat olisivat harvemmin osal-

listuvia, voisi myös myöhemmin käsitellyt tulokset yhteisöllisyyden vaikutuksesta 

lapsiperheiden sosiaaliseen hyvinvointiin olla erilaisia.  

 

Kuvio 2. Osallistumisaktiivisuus. 

Halusimme myös selvittää kyläyhdistysaktiivisuutta tutkiessamme kuinka kauan 

vastaaja on osallistunut kyläyhdistyksen tapahtumiin ja toimintaan. Kuusi vastaajista 

oli osallistunut tapahtumiin ja toimintaan 1-3 vuotta. Viisi vastaajista oli osallistunut 

tapahtumiin ja toimintaan yli neljä vuotta. Yksi vastaajista oli osallistunut tapahtumiin 

ja toimintaan vasta alle vuoden. Uskomme, että meillä oli tässä kysymyksessä ehkä 

jopa liikaa vaihtoehtoja. Tuloksista voimme kuitenkin päätellä, että kyselyyn osallis-

tuneet henkilöt olivat pääosin osallistuneet tapahtumiin ja toimintaan jo pidemmän 

aikaa.  

Kartoitimme avoimen kysymyksen avulla miksi vastaaja tai hänen perheensä osal-

listuu Rannankylän kyläyhdistyksen tapahtumiin ja toimintaan. Vastauksista nousi 

kolme pääteemaa. Kyläyhdistyksen tapahtumiin ja toimintaan osallistuttiin nähdäk-

seen muita kyläläisiä ja ystäviä. Tapahtumat koettiin siis hyväksi paikaksi tapaami-

selle ja sosiaaliselle kanssakäymiselle kyläläisten, naapureiden sekä ystävien 

kanssa. Uskomme, että tapahtumiin osallistutaan, sillä se on helppoa, eikä se vaadi 

itseltä suuria järjestelyjä. Tapahtumat ovat hyviä tilaisuuksia nähdä naapureita ja 
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kyläläisiä, sillä arjen kiireessä kohtaaminen jää muuten usein vähälle. Tapahtu-

missa perheet tietävät tapaavansa tuttuja, ilman että itse tarvitsee ehdottaa tapaa-

mista.  

Tapahtumiin ja toimintaan osallistuttiin myös, koska osallistuminen koettiin muka-

vaksi ja se sisälsi hauskaa yhdessäoloa. Usein arjessa perheen ollessa esimerkiksi 

kotona, perheen yhteinen tekeminen saattaa jäädä vähälle. Arjen kiireet, rutiinit ja 

suorittaminen haittaavat perheen keskinäistä aitoa kohtaamista. Vaikka perheet 

ovat fyysisesti lähellä toisiaan, se ei tarkoita sitä että he tekevät asioita yhdessä. 

Tapahtumiin ja toimintaan osallistuminen koettiinkin hyväksi paikaksi olla yhdessä 

ja viettää aikaa perheen kanssa. Havaitsimme, että etenkin lapset nauttivat perhe-

päivän eri aktiviteeteista ja niin aikuisten kuin lastenkin kohdalla huomasi, että he 

nauttivat tuttujen ja ystävien tapaamisesta. Kyläyhdistyksen tapahtumat ja toiminta 

koettiin myös kokonaisvaltaisesti mukavaksi ja kivaksi toiminnaksi. Tapahtuman jär-

jestäjät ovat siis onnistuneet tavoitteessaan luoda toiminta kohderyhmän mielen-

kiinnon ja halun mukaiseksi. Eräs vastaajista kuvasi tapahtumia ja toimintaa seu-

raavasti. 

Hauskoja, mukavia tapahtumia. Perheen, ystävien kanssa mukavaa 
yhdessäoloa.  

Vastauksista nousi myös vahvasti esille, kuinka toivottua lapsille ja lapsiperheille 

suunnatut tapahtumat ja toiminta ovat.  Muutama vastaajista kuvaili asiaa seuraa-

vasti.  

Lehtimäellä vähän toimintaa lapsiperheille, joten kyläyhdistyksen ta-
pahtumat ja toiminta erittäin tervetullutta. 

On mukavaa kun lapsille järjestetään toimintaa :). 

Kivaa yhdessäoloa perheen ja muiden lasten kanssa. Lastentapahtu-
mat kivoja :). 

Usein lapsiperheet kaipaavat toisten lapsiperheiden kohtaamista, sillä sitä kautta he 

saavat vertaistukea ja iloa arkeen. Sekä perheiden lapset, että vanhemmat saavat 

piristystä arkeen toisia perheitä kohdatessaan. Mukava yhdessäolo rikkoo usein ar-

jen rutiineja ja tuo siihen mielekkyyttä. Toisten ihmisten kohtaaminen ja heidän 
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kanssaan vietetty aika lisää sosiaalista hyvinvointia ja siten myös perheet voivat 

paremmin.  

8.2 Yhteisöllisyys 

Seuraavassa tutkimuksen osiossa tutkimme yhteisöllisyyttä ja sen vaikutusta lapsi-

perheiden sosiaaliseen hyvinvointiin. Pyrimme selvittämään, onko kyläyhdistyksen 

tapahtumiin ja toimintaan osallistumisella vaikutusta yhteisöllisyyteen ja lapsiperhei-

den sosiaaliseen hyvinvointiin. Hyypän 2005 (13–15, 19) mukaan yhteisöllisyys eli 

sosiaalinen pääoma on aineeton hyödyke, jota ei voi kukaan yksittäinen ihminen 

omistaa. Sosiaalinen pääoma on yhteisön käsite. Yksilöllä ei ole sosiaalista pää-

omaa, vaan sitä on ihmisten muodostamilla yhteisöillä. Sosiaalisella pääomalla tar-

koitetaan osaltaan myös väestölle ominaista yhteenkuuluvuutta, joka näkyy useina 

erilaisina vapaaehtoisina kansalaisjärjestöinä ja keskinäisen luottamuksen vahvis-

tamina toimintaverkostoina.  

 

Yhteisöllisyyttä aloimme kartoittaa kysymällä onko vastaaja tekemisissä muiden ky-

läyhdistyksen tapahtumiin ja toimintaan osallistuvien kanssa muulloinkin kuin ky-

läyhdistyksen tapahtumissa. Yli puolet eli seitsemän vastaajaa 13 oli tekemisissä 

tapahtumien ulkopuolella usein. Loput vastaukset jakautuivat taas hyvin tasaisesti, 

kuten alla olevasta kuviosta näkyy. Huomattavan suuri osa oli siis tekemisissä mui-

den Rannankylän kyläyhdistyksen tapahtumiin osallistuvien kanssa muulloinkin kuin 

tapahtumiin osallistuessa. Tapahtumat ovat siis onnistuneet tuomaan ihmisiä yh-

teen ja laajentamaan heidän sosiaalista verkostoaan. Tapahtumiin osallistuvat voi-

vat olla jo entuudestaan tuttuja, mutta uskomme, että tapahtumien kautta on myös 

onnistuttu luomaan uusia kontakteja ja autettu ylläpitämään niitä.  
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Kuvio 3. Sosiaaliset suhteet kyläyhdistyksen tapahtumien ulkopuolella. 

Kyselyn seuraavassa osiossa selvitimme lisäävätkö kyläyhdistyksen tapahtumat ja 

toiminta kylän yhteisöllisyyttä vastaajan mielestä. Kaikki vastaajat olivat sitä mieltä, 

että tapahtumat ja toiminta lisäävät kylän yhteisöllisyyttä. 10 vastaajista koki, että 

tapahtumat ja toiminta lisäävät yhteisöllisyyttä paljon. Kolme vastaajista koki, että 

tapahtumat ja toiminta lisäävät yhteisöllisyyttä jonkin verran. Tulosten perusteella 

näyttäisi siis siltä, että tapahtumiin ja toimintaan osallistumisella olisi positiivista vai-

kutusta kylän yhteisöllisyyteen. Tapahtumien järjestäminen on merkityksellistä ja 

tärkeää toimintaa, jota myös osataan arvostaa. Monet osallistujista kiittelivät tapah-

tuman järjestämisestä ja havaitsimme, että tämän kaltaiset tapahtumat ovat erittäin 

toivottuja osallistujien keskuudessa. 
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Kuvio 4. Kokemus kylän yhteisöllisyydestä. 

Pyysimme myös perusteluja vastauksille avoimen kysymyksen avulla. Vastaajista 

seitsemän vastasi tähän kysymykseen. Vastauksista nousi esille, että kyläyhdistyk-

sen tapahtumien ja toiminnan kautta yhteisöllisyys on vahvistunut, koska tapahtu-

missa nähdään ihmisiä ja ollaan kanssakäymisissä kyläläisten ja naapureiden 

kanssa. Lisäksi tapahtumissa on mahdollisuus tutustua uusiin ihmisiin. Muutama 

vastaajista nosti esille myös sen, että kyläyhdistyksen tapahtumat tuovat hyvän 

mahdollisuuden tavata tuttuja ja kyläläisiä ja toinen heistä kuvasi asiaa seuraavasti.  

 

Enää ei kyläillä ja silloin yhdistys on hyvä keino pitää yhteyttä kyläläisiin. 

Jos ei tapahtumia, niin väkisinkin "kasvetaan erilleen”.  

Ihmiset ovat tutumpia keskenään ja enemmän tekemisissä keskenään. 

Tapahtumat koettiin siis hyviksi kohtaamispaikoiksi, joiden avulla sosiaalisia suh-

teita on helppo pitää yllä. Huomasimme, että osallistujat keskustelivat hyvin rennosti 

ja kanssakäyminen oli hyvin luonnollista perhepäivässä. Osaltaan tähän varmasti 

vaikutti myös se, että kommunikointi tapahtui tekemisen yhteydessä. 
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8.3 Lapsiperheiden sosiaalinen hyvinvointi 

Perheiden aika pitäisi riittää työlle, perheelle, parisuhteelle, omille harrastuksille ja 

itsestään huolehtimiselle. (Kyrönlampi-Kylmänen 2010, 18.) Usein aika, joka käyte-

tään elämyksien hakemiseen, otetaan pois perheen yhteisestä ajasta, joka vähen-

tää vanhempien ja lasten yhdessäoloa. Perheessä arki on jatkuvaa liikettä, tapah-

tumaa, aikatauluttamista sekä kompromisseja. (Kyrön-lampi-Kylmänen 2010, 15–

17.)  

Moni vastaaja toi esille sen, että kiireen ja aikataulujen sovittamisen vuoksi on vai-

kea löytää perheen yhteistä aikaa sekä pitää yllä perheen ulkopuolisia sosiaalisia 

suhteita. Kyläyhdistyksen tapahtumat ja toiminta tarjoavat mahdollisuuden perhei-

den yhteiselle ajalle sekä samalla yhteydenpidon muihin lapsiperheisiin. Kun perhe 

pystyy pitämään yllä niin perheen sisäisiä kuin ulkoisiakin sosiaalisia suhteita, voi 

se paremmin. Perheen yhteinen aika on tärkeää ja se helpottaa arjen sujuvuutta. 

Perheen ulkopuoliset suhteet taas tarjoavat mahdollisuuden vertaistukeen ja muka-

vaan ajanviettoon. 

Lapsiperheiden sosiaalista hyvinvointia halusimme tarkastella useasta eri näkökul-

masta, jotta saisimme mahdollisimman kattavan aineiston. Kysymysten avulla py-

rimme kartoittamaan laajasti lapsiperheiden sosiaaliseen hyvinvointiin vaikuttavia 

tekijöitä. Selvitimme avoimen kysymyksen avulla myös, miten Rannankylän kyläyh-

distyksen toimintaan ja tapahtumiin osallistuminen on vaikuttanut perheiden sosiaa-

liseen hyvinvointiin. Tässä tutkimusosiossa tarkoituksenamme oli selvittää, miten 

merkittävänä tekijänä tapahtumat ja toiminta ovat kyläläisten yhteisöllisyyden ja so-

siaalisen hyvinvoinnin ylläpitäjänä ja luojana.  

Ensiksi selvitimme asteikkokysymysten avulla perheen keskinäisiä sosiaalisia suh-

teita. Esitimme kolme väittämää, johon tuli vastata ympyröimällä paras vastausvaih-

toehto. Asteikko oli yhdestä neljään (1= täysin eri mieltä, 2= osittain eri mieltä, 3= 

osittain samaa mieltä, 4= täysin samaa mieltä). Ensimmäisen väittämän avulla sel-

vitimme, miten tyytyväinen vastaaja on perheensä keskinäisiin suhteisiin. Tulosten 

perusteella selvisi, että perheet olivat hyvin tyytyväisiä perheen keskinäisiin sosiaa-

lisiin suhteisiin. Tulokset saattoivat olla näin hyvät, sillä kyselyyn vastanneet perheet 
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viettävät aikaa keskenään esimerkiksi juuri osallistumalla tapahtumaan. Kaikki vas-

taajat olivat siis osittain tai täysin tyytyväisiä perheensä keskinäisiin suhteisiin. 11 

vastaajista oli täysin tyytyväisiä ja kaksi vastaajista osittain tyytyväisiä perheensä 

keskinäisiin suhteisiin. Uskomme siis, että perheet, jotka viettävät aikaa yhdessä 

ovat myös muita tyytyväisempiä keskinäisiin suhteisiinsa. 

Toisen väittämän avulla selvitimme onko perheellä yhteisiä harrastuksia. Kaikki vas-

taajat olivat osittain tai täysin samaa mieltä siitä, että perheellä on yhteisiä harras-

tuksia. Kahdeksan vastaajista oli osittain samaa mieltä ja viisi vastaajista täysin sa-

maa mieltä väittämän kanssa. Myös kyläyhdistyksen tapahtumiin osallistuminen voi-

daan nähdä yhteisenä harrastuksena.  

Kolmannen väittämän avulla selvitimme viettääkö perhe vapaa-aikaa yhdessä. Va-

paa-aika perheen kanssa on työn ja koulun ulkopuolista aikaa, jota vietetään yh-

dessä perheenjäsenten kesken. Usein perheenjäsenillä on jokaisella omia meno-

jaan ja yhdessä vietetty aika saattaa jäädä vähiin. Yhdessä vietettävää aikaa ei saisi 

kuitenkaan unohtaa, sillä se lähentää perheenjäseniä ja vahvistaa heidän välisiä 

suhteitaan. Tutkimustulokset näyttivät varsin positiivisilta, sillä niiden mukaan per-

heet viettivät vapaa-aikaa keskenään. Tutkimuksesta selvisi, että kuusi vastaajista 

oli osittain samaa mieltä ja kuusi vastaajista oli täysin samaa mieltä väittämän 

kanssa.  

 

Kuvio 5. Perheen keskinäiset sosiaaliset suhteet. 
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Seuraavaksi kartoitimme perheiden sosiaalista hyvinvointia perheen ulkopuolisia 

sosiaalisia suhteita tarkastelemalla. Kaikilla lapsiperheillä ei ole enää nykyaikana 

tiiviitä sosiaalisia tukiverkostoja ympärillään. Perhesuhteiden muutos on vaikuttanut 

niin, että perhe koostuu pääosin enää vain ydinperheestä. Isovanhemmat ja muut 

sukulaiset saattavat asua kaukana, jolloin heidän tarjoamaa tukeaan ei pystytä ot-

tamaan vastaan tai hyödyntämään. Olisi kuitenkin tärkeää, että perheellä on ympä-

rillään sosiaalinen verkosto, johon se voi tarvittaessa tukeutua. 

Perheen ulkopuoliset sosiaaliset suhteet -osio toteutettiin myös asteikkokysymysten 

avulla. Esitimme neljä väittämää, joihin tuli vastata ympyröimällä paras vaihtoehto. 

Asteikko oli yhdestä neljään (1= ei lainkaan, 2= muutaman kerran vuodessa, 3= 

kuukausittain, 4= viikoittain). Ensimmäisen väittämän avulla kartoitimme, kuinka 

usein perhe on tekemisissä sukulaisten kanssa. Yhdeksän, eli suurin osa vastaa-

jista on viikoittain tekemisissä sukulaisten kanssa. Kolme vastaajista on kuukausit-

tain tekemisissä sukulaisten kanssa. Yksi vastaajista ei ole lainkaan tekemisissä 

sukulaisten kanssa.  

Toisessa väittämässä selvitimme, miten usein vastaaja on tekemissä ystävien 

kanssa. Kaikki vastaajat olivat vähintään kuukausittain tekemississä ystävien 

kanssa. Vastauksista selvisi, että perheet olivat melko aktiivisesti tekemisissä ystä-

vien kanssa. Vastaajista kahdeksan oli tekemisissä ystävien kanssa viikoittain ja 

viisi vastaajista oli ystävien kanssa tekemisissä kuukausittain. Seuraavassa väittä-

mässä selvitimme, kuinka usein perheet olivat tekemisissä muiden lapsiperheiden 

kanssa. Jokainen vastaajista oli tekemisissä vähintään kuukausittain toisten lapsi-

perheiden kanssa. Seitsemän vastaajista oli tekemisissä kuukausittain ja kuusi vii-

koittain toisten lapsiperheiden kanssa. Viimeinen väittämä kartoitti, kuinka usein 

perhe sai tukea muilta lapsiperheiltä. Viisi vastaajista koki saavansa tukea kuukau-

sittain ja viisi viikoittain. Kolme vastaajista taas koki saavansa tukea muutaman ker-

ran kuukaudessa.  

Vastauksista selvisi, että kyselyyn vastanneet perheet olivat melko aktiivisesti yh-

teydessä ja tekemisissä sukulaistensa, ystäviensä ja muiden lapsiperheiden 

kanssa. Lapsiperheet tarvitsevat usein läheisiä ympärilleen, jotka tukevat arjessa ja 

helpottavat siten arjen taakkaa. Sosiaalisten suhteiden ylläpitäminen on erittäin tär-
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keää perheiden sosiaalisen hyvinvoinnin kannalta. Sosiaaliset suhteet antavat per-

heille tukea, tuovat mielekkyyttä arkeen ja lisäävät perheiden sosiaalista hyvinvoin-

tia. Tästä syystä olisikin tärkeää, että perheet muistaisivat antaa aikaa läheisilleen 

ja huolehtia sosiaalisista suhteistaan.  

 

Kuvio 6. Perheen ulkopuoliset sosiaaliset suhteet. 

Seuraavaksi selvitimme millaiset tekijät vaikuttavat perheiden sosiaalisiin suhteisiin 

ja kanssakäymiseen muiden lapsiperheiden kanssa. Kysymys oli avoin ja siihen 

vastasi yhdeksän vastaajista. Kanssakäymistä lisääviä tekijöitä ja lapsiperheitä yh-

distäviä tekijöitä olivat saman ikäiset lapset, lasten harrastukset, saman ikäiset ka-

verit sekä lapsen halu tavata kavereita. Näiden lisäksi koettiin kanssakäymistä li-

sääviksi tekijöiksi aktiivinen osallistuminen kyläyhdistyksen tapahtumiin ja toimin-

taan sekä lyhyet välimatkat. Kaksi vastaajista selvensi asiaa seuraavasti. 

Paljon olemme tekemisissä lähellä asuvien samanikäisten sisarusten + 
lasten serkkujen kanssa. Samanikäiset lapset yhdistävät -> liikutaan 
samanlaisissa tapahtumissa ja toiminnassa. 

Samanikäiset kaverit ja harrastukset yhdistää. 

Kanssakäymistä haittaavaksi tekijäksi mainittiin useamman kerran aikataulujen yh-

teen sovittaminen. Aikataulujen yhteensovittaminen muiden lapsiperheiden kanssa 

saattaa olla haastavaa, sillä jokaisella perheellä on omat aikataulunsa muun mu-
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assa työn, koulun, harrastusten ja muiden menojen vuoksi. Myös kiire mainittiin use-

amman kerran haittaavana tekijänä ja pitkät etäisyydet mainittiin kanssakäymistä 

rajoittavaksi tekijäksi. Kaksi vastaajista kuvasi kanssakäymistä rajoittavia tekijöitä 

seuraavasti.  

Ajankäyttö, kiire, aina ei käy aikataulut yhteen. Myös etäisyydet vaikut-
taa. 

Työ ja muut kiireet vaikuttavat, lomien aikana enemmän aikaa tavata. 

Tämän jälkeen selvitimme, minkälaisten tekijöiden koettiin lisäävän perheen sosi-

aalista hyvinvointia. Tähän kysymykseen sai valita useamman vastausvaihtoehdon. 

Jokainen vastaaja koki sosiaalista hyvinvointia lisäävänä tekijänä perheen kesken 

vietetyn ajan. Huomattavan tärkeäksi koettiin myös hyvät sukulaissuhteet, jonka va-

litsi 10 vastaajista sekä hyvät ystävyyssuhteet, jonka valitsi yhdeksän vastaajista. 

Loput vastaukset jakautuivat suhteellisen tasaisesti. Huomattavaa on kuitenkin, että 

todella monien tekijöiden koettiin lisäävien perheen sosiaalista hyvinvointia, kuten 

alla olevassa kuviossa näkyy.  

 

Kuvio 7. Perheen sosiaalista hyvinvointia lisäävät tekijät.  

Seuraavaksi puolestaan selvitimme, mitkä tekijät vähentävät perheen sosiaalista 

hyvinvointia. Tähän kysymykseen sai myös valita useamman vastausvaihtoehdon. 

Suurin osa eli 12 vastaajista koki kiireisen aikataulun vähentäväksi tekijäksi. Viisi 
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vastaajista koki stressin sosiaalista hyvinvointia vähentäväksi tekijäksi. Loput vas-

tauksista jakautuivat suhteellisen tasaisesti, kuten alla olevasta kuviosta näkyy. Tä-

hän kysymykseen saadut vastaukset vastasivat osaltaan edellistä avointa kysy-

mystä, jossa pyysimme perheitä kuvaamaan millaiset tekijät vaikuttavat perheiden 

sosiaalisiin suhteisiin ja kanssakäymiseen muiden lapsiperheiden kanssa. 

 

 

Kuvio 8. Perheen sosiaalista hyvinvointia vähentävät tekijät. 

Seuraavaksi pyysimme vastaajilta käytännön esimerkkejä siitä, miten perheen so-

siaalista hyvinvointia lisäävät ja vähentävät tekijät ovat vaikuttaneet perheesi sosi-

aaliseen hyvinvointiin. Kysymys oli avoin ja siihen vastasi yhdeksän vastaajista. Po-

sitiivisina tekijöinä mainittiin onnellisuus ja iloisuus hyvistä sosiaalisista suhteista. 

Myös vertaistuki muilta lapsiperheiltä ja ystävyyssuhteet koettiin merkityksellisiksi. 

Yhdessä vastauksista mainittiin lisäävänä tekijänä esimerkiksi juhlien järjestäminen 

yhdessä. Kaksi vastaajista kuvasi perheen sosiaalisia suhteita lisääviä tekijöitä per-

heen sosiaalisen hyvinvoinnin kannalta seuraavasti. 

 

Hyvät sukulaissuhteet tuovat mahdollisuuden saada apua arjen ongel-
matilanteisiin -> stressi vähenee -> sekä vanhemmat että lapset voivat 
paremmin. Vertaistuki muilta lapsiperheiltä (= ystävyyssuhteet) on tär-
keää. 

Onnellisuus ja iloisuus hyvistä suhteista. 
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Kysyttäessä käytännön esimerkkejä sosiaalista hyvinvointia vähentävinä tekijöinä 

perheen sosiaalisen hyvinvoinnin kannalta jopa kuusi vastaajista kertoi kiireen ja 

hankalien aikataulujen haittaavan perheen sosiaalista hyvinvointia, sillä tällöin ei ol-

lut tarpeeksi aikaa perheelle ja sosiaalisten suhteiden ylläpitämiselle. Myös stressin 

koettiin tulehduttavan perheen keskinäisiä välejä ja vuoro- sekä viikonlopputyö ra-

joittavan yhdessäoloa. Vastauksina saimme esimerkiksi seuraavanlaisia käytännön 

esimerkkejä.  

 

Stressi tulehduttaa perheen välisiä suhteita. Aikataulut ei välttämättä 
käy yhteen jolloin ei ehdi viettää aikaa yhdessä. 

Perheen kesken vietetty aika jää joskus vähiin yhteisen ajankäytön ta-
kia, kiireen takia :(. 

Kyselylomakkeen viimeisessä kysymyksessä pyysimme kertomaan, kuinka Ran-

nankylän kyläyhdistyksen tapahtumiin ja toimintaan osallistuminen on vaikuttanut 

perheen sosiaaliseen hyvinvointiin. Kysymys oli avoin ja siihen vastasi seitsemän 

vastaajista. Tapahtumiin ja toimintaan osallistuminen koettiin yleisesti perheiden so-

siaalista hyvinvointia lisäävänä tekijänä. Osallistuminen koettiin mukavaksi vaihte-

luksi arkeen ja ystävien tapaaminen mielekkääksi. Sen kautta luotiin uusia sosiaali-

sia suhteita ja se lisäsi kanssakäymistä tuttujen ihmisten kanssa. Tapahtumiin ja 

toimintaan osallistumisen kerrottiin auttavan ylläpitämään suhteita muihin kyläyhdis-

tyksen tapahtumiin osallistuviin. Lisäksi moni vastaajista kertoi tapahtumiin ja toi-

mintaan osallistumisen olevan mukavaa yhdessäoloa lasten ja perheen kanssa. 

Rannankylän kyläyhdistyksen tapahtumiin ja toimintaan osallistumisen vaikutuksia 

kuvattiin seuraavasti.  

Ystävien tapaaminen on hyvinvointia, luksusta. 

Kyläyhdistys järjestää kivoja tapahtumia mihin voi tulla yhdessä koko 
perhe. 

Tulee oltua yhdessä lapsen kanssa :). 

Auttaa ylläpitämään suhteet kyläyhdistyksen tapahtumiin osallistuville. 
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Tästä voidaan siis päätellä, että kyläyhdistyksen tapahtumilla ja toiminnalla pysty-

tään vaikuttamaan kyläläisten ja toimintaan osallistuvien henkilöiden perheiden so-

siaaliseen hyvinvointiin. Tapahtumat ja toiminta antavat mahdollisuuden luoda uusia 

ja ylläpitää vanhoja ystävyyssuhteita. Lisäksi kun tapahtumat ovat koko perheelle 

tarkoitettuja, perheen kanssa vietetään samalla yhteistä laatuaikaa. 
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9 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

Opinnäytetyön aluksi kerroimme tutkimuksen lähtökohdista. Alussa kartoitimme 

opinnäytetyön taustaa ja esittelimme yhteistyökumppanimme Rannankylän kyläyh-

distyksen. Kartoitimme myös aiheesta tehtyjä aiempia tutkimuksia opinnäyte-

työmme pohjaksi. Seuraavaksi käsittelimme yhtä opinnäytetyömme pääteemaa eli 

sosiaalista hyvinvointia lapsiperheissä. Tässä pääluvussa selvitimme sosiaalisen 

hyvinvoinnin käsitteen, lapsiperheiden arkea ja sen haasteita, lapsiperheiden avun-

tarvetta sekä lapsiperheitä tukevia tekijöitä. Seuraava pääluku koski yhteisöllisyyttä. 

Siinä käsittelimme yhteisöllisyyden uhkatekijöitä sekä hyötyjä. Kolmantena päätee-

mana oli kolmas sektori hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden tuottajana. Viimeinen pää-

teema oli laajin ja siinä selvitimme sosiaalista pääomaa. Aluksi määrittelimme sosi-

aalisen pääoman, jonka jälkeen käsittelimme luottamusta sosiaalisen pääoman 

osana. Tämän jälkeen käsittelimme sosiaalista pääomaa ryhmissä ja yhteisöissä ja 

lopuksi toimme esiin sosiaalisen pääoman hyötyjä 

Opinnäytetyössämme tutkimme yhteisöllisyyden merkitystä lapsiperheiden sosiaa-

liseen hyvinvointiin Rannankylän kyläyhdistyksessä. Aineiston keräsimme kyselylo-

makkeiden avulla. Järjestimme yhteistyössä Rannankylän kyläyhdistyksen kanssa 

perhepäivän kyläyhdistyksen kylätalolla. Tapahtumassa oli tekemistä koko per-

heelle ja lisäksi tarjolla oli kahvia ja pientä purtavaa. Tapahtuman yhteydessä ke-

räsimme tutkimusaineiston kyselylomakkeiden avulla, jotka täytettiin paikan päällä.  

Nyky-yhteiskunnassa yhteisöllisyys ei ole enää itsestään selvää, vaan se vaatii yl-

läpitoa yksilöllistymisen myötä. Perheillä ei ole enää samanlaista mahdollisuutta yh-

teisön tukeen ja turvaan. Opinnäytetyömme tulosten mukaan Rannankylän kyläyh-

distyksen tapahtumat ja toiminta tarjoavat hyväksi havaitun mahdollisuuden luoda 

ja pitää yllä ihmissuhteita ja tätä kautta yhteisöllisyyttä. Yhteisöllisyys taas on ennal-

taehkäisevä hyvinvoinnin tuottaja, sillä se tarjoaa perheille tukiverkoston. 

Kyläilykulttuuri on nykyään hyvin heikkoa, joten erilaiset kohtaamispaikat nousevat 

tärkeään asemaan. Ihmisillä ei ole enää aikaa ja voimia pitää yllä naapurisuhteita, 

joka pitäisi sisällään myös kyläilyä ja tapaamisien järjestämistä. Kyläyhdistyksen 

avulla kyläläiset ja naapurit pystyvät tapaamaan toisiaan vapaasti, ilman että heidän 
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täytyy erikseen sopia tapaamisista. Näin ollen tarjolla on helppo ja vapaamuotoinen 

tapa tavata muita lapsiperheitä. 

Lapset iloitsevat perheen ja ystävien kanssa vietetystä ajasta, mutta koska vanhem-

mat ja perheet kokeva aikapulaa, on yhteinen ajanvietto vähäistä. Huomasimme 

järjestämässämme perhepäivässä, että lapset todella nauttivat toistensa ja vanhem-

piensa seurasta ja yhteisestä tekemisestä. Vanhempien ei välttämättä tule vietettyä 

tällaista yhteistä aikaa lasten kanssa kotona. Näin ollen koko perheelle järjestetyt 

tapahtumat lisäävät perheen yhdessä viettämää aikaa. Tällöin vanhempien ei myös-

kään tarvitse huolehtia toiminnan järjestämisestä, vaan arkeen tulee mukavaa vaih-

telua ilman sen suurempaa panostusta. 

Matalan kynnyksen kohtaamispaikat, jollaiseksi myös Rannankylän kyläyhdistyksen 

tapahtumat ja toiminta voidaan lukea, ovat haluttuja perheiden keskuudessa. Käsit-

telemissämme aikaisemmissa tutkimuksissa nousi usein esille toive matalan kyn-

nyksen toimipaikoista. Myös meidän opinnäytetyömme tulosten perusteella, tällaiset 

kohtaamispaikat ovat erityisen tärkeitä ja toivottuja lapsiperheiden keskuudessa. Ne 

tarjoavat perheille mahdollisuuden luoda uusia sosiaalisia verkostoja ja ylläpitää jo 

olemassa olevia. Kohtaamispaikkojen avulla pystytään luomaan heikkojen suhtei-

den yhteisöjä ja tätä kautta positiivista yhteisöllisyyttä. Kyläyhdistysten yhteisöllisyy-

destä voisi tehdä tutkimusta myös laajemmalle kohderyhmälle, kuin pelkille lapsi-

perheille ja näitä on myös tehty. 

Sosionomin ammattityön kannalta tällä kohdalla tehtävä työ koskisi lähinnä organi-

sointia, sillä kyläyhdistysten yksi tärkein ominaisuus on se, että se ei ole ammatti-

laisen tekemää työtä. Tällöin osallistujat tai yhteisön jäsenet eivät koe leimaantu-

mista millään tasolla. Kyläyhdistykset ja muut yhdistykset ja järjestöt tekevät usein 

tärkeää ennalta ehkäisevää sosiaalityötä, vaikka ammattilaiset eivät ole tekemässä 

sitä. Yhdistykset ja järjestöt tarjoavat yhteisön, joka tukee perheitä ilman, että apua 

tarvitsee hakea esimerkiksi kunnalliselta sektorilta. 

Sosionomi (AMK) –tutkinnon kompetensseista parhaiten opinnäytetyötämme kos-

ketti sosiaalialan palvelujärjestelmäosaaminen, kriittinen ja osallistava yhteiskunta-

osaaminen sekä tutkimuksellinen kehittämisosaaminen. Sosiaalialan palvelujärjes-
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telmäosaamisen kannalta pääsimme tutustumaan kolmannen sektorin osuuteen so-

siaalityön tekijänä. Kriittisen ja osallistavan yhteiskuntaosaamisen kannalta opin-

näytetyömme tuo uutta tietoa varsinkin Rannankylän kyläyhdistykselle. Kyläyhdistys 

yhteisönä tukee jäsentensä osallisuutta yhteiskuntaan. Tutkimuksellinen kehittämis-

osaaminen näkyy käytännössä sitä kautta, että opinnäytetyötä tehdessämme kehit-

tämisosaaminen on kehittynyt. Opinnäytetyöprosessin kautta kehittämisosaamisen 

kaikki osa-alueet ovat tulleet tutuiksi.  

Opinnäytetyöprosessimme lähti aiheen valinnasta ja rajauksesta. Kun aihe oli valittu 

ja rajattu ja yhteistyökumppani löydetty, aloimme tutustua teoriaan. Teoria osuuteen 

pyrimme valitsemaan kaikista oleellisimmat aiheet. Seuraavaksi lähdimme luomaan 

teoreettista viitekehystä, jonka jälkeen valitsimme tutkimusmenetelmän sekä 

aineistonkeruumenetelmän. Kun menetelmä oli valittu, aloimme suunnitella 

aineistonkeruun tapahtumaa. Loppukeväästä 2015 järjestimme Rannankylän 

kyläyhdistyksen kylätalolla perhepäivän, jossa keräsimme aineiston 

kyselylomakkeiden avulla. Aineistonkeruun jälkeen lähdimme työstämään 

saamiamme tuloksia ja analysoimaan sekä raportoimaan niitä. Opinnäytetyömme 

teko on ollut suhteellisen joutuisaa ja helposti etenevää. Syksyllä 2015 koimme 

kuitenkin hiukan ongelmia aikataulutuksen kanssa. Aineiston keruu sekä sen 

käsittely on onnistunut mielestämme yllättävän mutkattomasti ja nopeasti. 

Mielestämme opinnäytetyömme tavoitteet saavutimme suhteellisen hyvin. Joillain 

kohdin tulokset olivat suhteellisen suppeita vähäisen vastaajamäärän vuoksi, mutta 

avointen osioiden avulla vastaajat pääsivät antamaan syventävämpiä vastauksia. 

Perheiden ulkoiset ja sisäiset sosiaaliset suhteet pystyimme kartoittamaan 

asteikkokysymysten avulla, ja niistä saatiin selkeitä tuloksia. Myös sosiaalista 

hyvinvointia vähentävät ja lisäävät tekijät saatiin hyvin esille monivalintakysymysten 

kautta, sekä avointen lisäkysymysten avulla. Kyläyhdistyksen tapahtumien ja 

toiminnan kautta yhteisöllisyys pysyy vahvana ja kylän yhteisöllisyys koettiin 

vaikuttavan lapsiperheiden sosiaaliseen hyvivointiin. 
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Liite 1. Kyselylomake 

YHTEISÖLLISYYDEN VAIKUTUS LAPSIPERHEIDEN SOSIAALISEEN HYVIN-

VOINTIIN 

 

Kartoitamme tällä kyselylomakkeella yhteisöllisyyden vaikutusta lapsiperheiden sosiaali-

seen hyvinvointiin opinnäytetyötämme varten. Kyselyyn vastataan anonyymisti, eikä kenen-

kään vastanneen henkilöllisyys tule ilmi missään vaiheessa tutkimusta. 

 
TAUSTATIEDOT  
 
1. Kuinka monta lasta perheessäsi on?  

a. ei yhtään 
b. 1-2 
c. 3-4 
d. 5 tai enemmän 

 
2. Onko perheessäsi alle kouluikäisiä lapsia? 

a. kyllä 
b. ei 

 
3. Oletko Rannankylän kyläyhdistyksen jäsen? 

a. olen 
b. en ole 

 
4. Kenen kanssa osallistut Rannankylän kyläyhdistyksen toimintaan?  

(Ympyröi yksi tai useampi vaihtoehto) 
a. yksin 
b. perheen kanssa 
c. ystävien kanssa 
d. isovanhempien tai muiden sukulaisten kanssa 
e. muun? kenen? _________________________ 

 
5. Kuinka aktiivisesti sinä tai perheesi olette mukana Rannankylän kyläyhdistyksen toi-

minnassa?  
(Ympyröi yksi vaihtoehto) 

a. osallistun tapahtumiin harvoin 
b. osallistun tapahtumiin joskus 
c. osallistun tapahtumiin usein 
d. osallistun tapahtumiin usein ja olen lisäksi mukana järjestämässä toimin-

taa 
 
6. Kuinka kauan olet osallistunut Rannankylän kyläyhdistyksen tapahtumiin ja toimin-

taan?  
(Ympyröi yksi vaihtoehto) 

a. alle vuosi 
b. 1-2 vuotta 
c. 2-3 vuotta 
d. 3-4 vuotta 
e. yli 4 vuotta 

 
7. Miksi sinä tai perheesi osallistutte Rannankylän kyläyhdistyksen tapahtumiin ja toi-

mintaan? 



2(4) 

 

 

 

 

YHTEISÖLLISYYS 

 

8. Oletko sinä tai perheesi tekemisissä muiden Rannankylän kyläyhdistyksen tapahtu-
miin osallistuvien kanssa muulloinkin kuin kyläyhdistyksen tapahtumiin osallistues-
sasi? (Ympyröi yksi vaihtoehto) 

a. en koskaan 
b. harvoin 
c. joskus 
d. usein 

 
9. Lisäävätkö Rannankylän kyläyhdistyksen tapahtumat ja toiminta mielestäsi kylän yh-

teisöllisyyttä? (Ympyröi yksi vaihtoehto) 
a. ei lisää 
b. lisää vähän 
c. lisää jonkin verran  
d. lisää paljon 

 
Perustele valitsemasi vaihtoehto 

 

 

 

LAPSIPERHEIDEN SOSIAALINEN HYVINVOINTI 

 

10. Perheen keskinäiset sosiaaliset suhteet 
 
Ympyröi parhaiten kuvaava vastaus 
1= täysin eri mieltä 2= osittain eri mieltä 3= osittain samaa mieltä 4= täysin samaa mieltä 
 
Olen tyytyväinen perheeni keskinäisiin suhteisiin 1 2 3 4 
Perheelläni on yhteisiä harrastuksia 1 2 3 4 
Perheeni viettää vapaa-aikaa yhdessä 1 2 3 4 
 
11. Perheen ulkopuoliset sosiaaliset suhteet 

 
Ympyröi parhaiten kuvaava vastaus 
1= ei lainkaan 2= muutaman kerran vuodessa 3= kuukausittain 4= viikoittain 
 
Perheeni on tekemisissä sukulaisten kanssa 1 2 3 4 
Perheeni on tekemisissä ystävien kanssa 1 2 3 4 
Perheeni on tekemisissä muiden lapsiperheiden kanssa 1 2 3 4 
Perheeni saa tukea muilta lapsiperheiltä 1 2 3 4 
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12. Kuvaile millaiset tekijät vaikuttavat perheenne sosiaalisiin suhteisiin ja kanssakäymi-
seen muiden lapsiperheiden kanssa? 

 

13. Mitkä tekijät lisäävät perheesi sosiaalista hyvinvointia? 
(Ympyröi yksi tai useampi vaihtoehto) 

a. perheen kesken vietetty aika 
b. taloudellinen hyvinvointi 
c. hyvät työ-, hoito- ja koulupaikat 
d. hyvät naapurisuhteet 
e. hyvät sukulaissuhteet 
f. hyvät ystävyyssuhteet 
g. muut, mitkä?_______________________________________ 

 
14. Mitkä tekijät vähentävät perheesi sosiaalista hyvinvointia? 

(Ympyröi yksi tai useampi vaihtoehto) 
a. kiireinen aikataulu 
b. taloudellinen ahdinko 
c. toimimattomat työ-, hoito- ja koulupaikat 
d. huonot naapurisuhteet 
e. huonot sukulaissuhteet 
f. hyvät ystävyyssuhteet 
g. stressi 
h. muut, mitkä?_______________________________________ 

 
 
15. Kerro käytännön esimerkkejä, miten edellä mainitut tekijät ovat vaikuttaneet perheesi 

sosiaaliseen hyvinvointiin. 

 

 
 
16. Kerro, miten Rannankylän kyläyhdistyksen toimintaan ja tapahtumiin osallistuminen 

on vaikuttanut perheenne sosiaaliseen hyvinvointiin. 
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Kiitos osallistumisestasi! 
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Liite 2. Kyläyhdistyksen puheenjohtajan haastattelurunko 

HISTORIA JA PERUSTAMINEN 

1. Milloin kyläyhdistys on perustettu?  

2. Mihin tarkoitukseen kyläyhdistys on aikoinaan perustettu?  

3. Miten kyläyhdistys on kehittynyt nykyiseen muotoonsa?  

 

TOIMINTA 

4. Mikä on yhdistyksen toiminta-ajatus?  

5. Millaista toimintaa yhdistys järjestää?  

6. Kenelle kyläyhdistyksen toiminta on tarkoitettu?  

7. Mitkä ovat toiminnan järjestämisen resurssit (tilat, tarjoamiset, toiminta)?  

 

HALLITUS 

8. Keistä hallitus koostuu?  

9. Kuinka usein hallitus kokoontuu?  

10. Millaisista asioista hallitus päättää?  

 

JÄSENET 

11. Kuinka paljon jäseniä suurin piirtein on?  

12. Millaisia eri jäsenmuotoja on?  

13. Miten jäseneksi liitytään?  
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14. Kuinka laajalta alueelta jäseniä on?  

 

TOIMINNAN HALLINNOINTI 

15. Miten toimintaa kehitetään ja arvioidaan?  

16. Mistä kyläyhdistys ja sen toiminta saa rahoituksen?  

17. Onko laadittu perustamiskirja ja kyläyhdistyksen säännöt?  

18. Onko kyläyhdistyksellä yhteistyökumppaneita ja jos on niin keitä?  

19. Miten toimintaa mainostetaan ja markkinoidaan?  

 

PERHEIDEN HUOMIOINTI 

20. Osallistuuko yhdistyksen toimintaan lapsiperheitä (minkä verran)?  

21. Kuinka lapsiperheet otetaan toiminnan suunnittelussa huomioon?  

22. Koetko kyläyhdistyksen toiminnan ja tapahtumien lisäävän lapsiperheiden kes-

kinäistä vuorovaikutusta ja sosiaalista hyvinvointia?  

23. Miten tulevaisuudessa lapsiperheet otetaan huomioon?  

24. Miten perhepäivä mielestäsi onnistui?  

25. Koetko, että kyläyhdistyksen toiminta lisää yhteisöllisyyttä kylässä?  


