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Opinnäytetyö käsittelee lasten ja nuorten päänsärkyjä. Se toteutettiin produktimuotoise-
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päänsärky" -projektia. Peli on suunnattu lähinnä 12–18-vuotiaille nuorille sekä heidän 
terveyskasvatuksestaan vastaaville aikuisille: lasten vanhemmille, kouluterveydenhoita-
jille ja esimerkiksi terveystiedon opetuksesta vastaaville lehtoreille. Opinnäytetyön tar-
koituksena on lisätä nuorten tuntemusta erityyppisistä päänsäryistä, niiden syistä, ennal-
taehkäisystä ja hoitomuodoista. Samalla on tarkoitus tarjota terveyskasvatuksesta vas-
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sekä pelin kulun selittävän opaskirjasen. Peliä voidaan pelata joko terveyskasvatukseen 
erikoistuneen ammattilaisen johdolla, tai vaihtoehtoisesti nuoret voivat myös käydä sitä 
läpi keskenään.      
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ABSTRACT 

 

 

Gröhn, Johanna & Kuusipalo, Henrik. "Recognize Your Headache"- Board Game 
Material for Teenagers and their Tutors. 47 p., 2 appendices. Language: Finnish. 
Helsinki, Spring 2010.  
 
Diakonia University of Applied Sciences, Degree Programme in Nursing. Option in 
Health Care. Degree: Public Health Nurse.  
 
This thesis deals with the headache of children and youth. It was a part of the Finnish 
Migraine Association's project “Children's Headache”. Our thesis was a product that 
was carried out in co-operation with the Migraine Association, and is in a form of a 
board game called Recognize Your Headache. The game was planned for the age group 
of 12 to 18-year-olds, and those responsible for their health care: the parents, school 
nurses and the teachers in charge. Our product's aim was to enhance the students' 
knowledge on different aspects of headaches, their causes, preventive measures and 
treatments. Furthermore, it can be used as a means for promoting health education to 
children and the youth. 
 
We began our work on the thesis in spring 2007. While compiling it, we used wide-
ranging materials. Our work is based on written scientific articles, and lectures and 
descriptions of patients suffering from headaches, especially from migraine. The 
collection of source materials has been an ongoing work since spring 2007, and we have 
filtered the information as needed for gaming purposes. The conception for the game 
began in spring 2007. The final version and its details were decided upon in summer 
2009. During autumn 2009 we finalized our game. The game includes a board, cards 
used (questions, their answers and mixed information on headaches), a manual and 
directions for assembling the game. The game is meant to be played under the guidance 
of a person specialized in health education, but it can also be played between the young 
themselves. 
 
We presented the final compilation to the Finnish Migraine Association in spring 2010. 
In the future, the game will be made in a digitally distributable form, so that consumers 
may download it from the Migraine Association's web page, and print it out for 
themselves. 
 
 
 
Key words: headache, youth, health education, learning material, product development, 

board games, children, migraine, self-care, preventive measures.
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1 JOHDANTO 

 

 

Opinnäytetyön aihetta etsiessämme halusimme löytää sellaisen, josta meille olisi tule-

vaisuudessa terveysalan ammattilaisina konkreettista hyötyä. Lähes jokainen ihminen, 

tilastosta riippuen 70–95 % koko maailman väestöstä, kärsii elämänsä aikana päänsä-

ryistä. (Färkkilä 2007 ia.) 

 

Ongelman yleisyyden takia päänsärkyihin liittyvä opinnäytetyön aihe tuntui prosessin 

alusta alkaen tärkeältä. Tämän hyötynäkökulman lisäksi halusimme tehdä jotain, joka 

tuntuisi haastavalta. Kunnianhimoisena haaveenamme oli mahdollisesti omalla taval-

lamme ”luoda jotain uutta”. Tähän meille tarjoutui tilaisuus, kun opinnäytetyötorilla 

tammikuussa 2007 Suomen Migreeniyhdistyksen edustajat kertoivat toivovansa pään-

särkyaiheista tietoutta sellaisessa muodossa, että se kiinnostaisi lapsia ja nuoria. He eh-

dottivat, että laatisimme päänsäryistä pelin. Ehdotus kiehtoi meitä ja lähdimme työstä-

mään aihetta eteenpäin. Päädyimme laatimaan varsin perinteisen mallisen lautapelin, 

jonka otsikoksi tuli lopulta ”Tunnista päänsärkysi”.   

 

Tässä raportissamme käymme läpi aluksi pääpiirteittäin sitä teoreettista käsitteistöä, 

joka on työmme pohjana. Sen jälkeen tarkastelemme päänsärkypelin käytännön lähtö-

kohtia ja tuottamisen prosessia sekä pelimateriaalissa esiintyviä ratkaisuja ja niihin vai-

kuttaneita tekijöitä. Kerromme myös pelimme arvioinnista, jatkokehityshaasteista ja 

eettisistä näkökohdista. Lopuksi pohdinnassamme arvioimme koko opinnäytetyöproses-

siamme ja tuomme esiin sen antia oman ammatillisen kehityksemme kannalta.     
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2 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITTEET 

 

 

Opinnäytetyömme on produkti eli opinnäytetyöprosessimme tarkoituksena oli laatia 

lautapeli, joka käsittelisi päänsärkyjä. Suomen Migreeni Yhdistyksen toiveena oli, että 

peli suunnattaisiin lapsille tai nuorille, koska heille suunnattua ja soveltuvaa päänsärky-

aiheista materiaalia ei juuri ole.  

 

Suomen Migreeni Yhdistyksen järjestämällä päänsärkyleirille elokuussa 2007 tarken-

simme Lasten Projektin projektikoordinaattorin kanssa tavoitteitamme. Leirillä päätet-

tiin pelin tavoitteesta ja kohderyhmästä seuraavasti: 

 

• Pelistä tehdään ensisijaisesti informatiivinen, ei pelkästään viihdyttävä 
 

• Peli on suunnattu kaikille nuorille, eikä ainoastaan päänsäryistä erityisesti kärsi-
ville.   

 
• Tavoitteena, että peliä pelataan terveyskasvatukseen ja pelimateriaaliin perehty-

neen aikuisen ohjauksessa 
 

• Peli ei ilmesty välttämättä tavallisen kaupan hyllylle, vaan on saatavissa Mig-
reeni yhdistyksen kautta 

 
• Pelin pohjan työstävät opiskelijat ja sen jatkokehittely jää Migreeniyhdistyksen 

yhteistyötahojen tehtäväksi 
 

Myöhemmin prosessin edetessä tarkensimme Suomen Migreeni Yhdistyksen edustajan 

kanssa kohderyhmään liittyviä seikkoja. Ikäryhmän suhteen saimme vapauden valita 

itse mielestämme sopivimman ikäluokan. Lautapelin ensisijaiseksi kohderyhmäksi mää-

rittelimme 12–18-vuotiaat nuoret. Aluksi olimme ajatelleet kohdistaa pelin alakou-

luikäisille, mutta he osoittautuivat ikäryhmänä liian haastavaksi pelin toteutuksen kan-

nalta. Pelin toissijaisen kohderyhmän muodostavat peliä ohjaavat aikuiset. Opinnäyte-

työmme päätarkoituksena on lisätä ensisijaisen kohderyhmämme valmiuksia tunnistaa 

päänsärkyoireistoja siinä määrin, että he oppisivat tunnistamaan mahdollisen oman ar-

kipäänsärkynsä ja hoitamaan tai ennaltaehkäisemään sen syntyä. Näin tuotteemme kaut-

ta välittyvä tieto näkyisi myös lasten ja nuorten arjessa mahdollisina toiminnan muutok-

sina ja parantuneena elämänhallintana. 



8 

 

3 OPINNÄYTETYÖN TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT 

 

 

Tässä osiossa käymme läpi niitä käsitteitä ja ilmiöitä, joista muodostui opinnäytetyöl-

lemme eräänlainen teoreettinen viitekehys. Aluksi pyrimme havainnollistamaan pään-

särkyjä ilmiönä yleensä, luomaan kuvan niiden yleisyydestä ja monimuotoisuudesta. 

Näihin pohjaten pyrimme tuomaan esille sen, että päänsärkyjen ymmärtäminen ja pään-

särkytietouden esille tuominen kohderyhmän ikäluokasta riippumatta on hyödyllistä ja 

tärkeää ylipäätään kenelle tahansa. Sen jälkeen pohdimme päänsärkyilmiötä valitse-

mamme ensisijaisen kohderyhmän, eli 12–18-vuotiaiden nuorten kannalta, perustellen 

miksi koimme pelin suuntaamisen juuri tälle ikäryhmälle tärkeäksi ja sopivaksi. Tämän 

osion viimeisessä osakokonaisuudessa käsittelemme päänsärkytietoutta terveyden edis-

tämisen välineenä ja päänsärkytietouden muokkaamista pelimuotoon terveysaiheiseksi 

opetusvälineeksi, jota terveyskasvatuksen ammattilaiset, terveystiedon lehtorit ja koulu-

terveydenhoitajat, voivat hyödyntää välittäessään nuorille tietoa päänsäryistä. Käsitteet 

avataan aluksi sellaisenaan ja vasta koko osion lopussa kerromme kuinka olemme itse 

soveltaneet niitä peliä laatiessamme. 

 

 

3.1 Päänsäryt   

 

Päänsärky on yksi yleisimmistä neurologisista oireista. Suurin osa ihmisistä, tilastoista 

riippuen arviolta n. 70–95 %, kokee jossain elämänvaiheessa jonkinlaista päänsärkyä. 

Migreeniä esiintyy elämän aikana noin 10 %:lla miehistä ja 25 %:lla naisista. Ten-

siopäänsäryn elinaikainen prevalenssi on miehillä noin 70 % ja naisilla noin 90 %. Se-

kundaaristen päänsärkyjen yleisyys vaihtelee perussyyn mukaan. Kun päänsärkyjen 

esiintymistä tarkastellaan ikäryhmittäin, huomataan että yleisintä päänsärky on työikäi-

sillä 20–45-vuotiailla aikuisilla.  WHO:n tilastojen mukaan migreenityyppiset päänsäryt 

ovat työikäisillä 19. sijalla, kun tarkastellaan eniten elämänlaatua heikentävien sairauk-

sien listaa. Päänsäryllä on siis myös merkitystä yksilön työkyvylle ja sairauspoissaolo-

jen myötä myös kansantaloudelle. (Färkkilä 2007; WHO ia.) 

 



9 

 

Päänsärkyjen etiologiaan perehtyessämme huomasimme niiden olevan hyvin eri tavoin 

monimuotoisia. Niin särkyjen syntymekanismeissa, niille altistavissa tekijöissä kuin 

niiden hoidossa ja hallinnassa on eroja. Oman vivahteensa tähän kirjoon luo myös kipu-

tuntemuksen yksilöllinen kokeminen.  

 

Jo kudostasolla päänsärkyä aikaansaavia mekanismeja on useita. Yleisesti ottaen pään-

särkyä syntyy, kun kipua tunteviin kudoksiin kohdistuu venytys, paine, tulehdus, läm-

pövamma tai useampi näistä. Kipua tuntevia kudoksia pään alueella ovat iho, verisuo-

net, kalloa peittävä luukalvo, kallonpohjan kovakalvo, sinuslaskimot, kallon suuret val-

timot sekä sensorisia säikeitä sisältävät aivohermot. Varsinaisessa aivokudoksessa ei ole 

omia kipureseptorisoluja, joten se ei itsessään tunne kipua, vaikkakin aivot tulkitsevat ja 

paikantavat kipukokemuksen. Kipua välittävänä hermona aivoissa toimii viides aivo-

hermo, nervus trigeminus. (Metsähonkala & Sillanpää 2004, 538; Färkkilä ia.)  

 

Kaikki päänsärky, sekä sekundaarinen että primaarinen, johtuu pohjimmiltaan trige-

minuksen periferisten hermopäätteiden ärsyyntymisestä. Hermopäätteitä voi ärsyttää 

venytys (aivokasvain, vaikea hypertensio, jne.), kemialliset tekijät (veri SAV:ssa, tuleh-

dussolut meningiitissä, tulehdukseen liittyvät välittäjäaineet vaskuliiteissa ja yleisinfek-

tioissa, jne.), suora kudosvaurio (aivotrauma, leikkaus), tietyt aineet (mm. useat lääke-

aineet, esim. nitro) ja metaboliset tekijät (esim. hypoglykemia). Migreenissä päänsärky-

kaskadin alullepanevat keskukset sijoitetaan nykyteorian mukaan aivorunkoon (locus 

coeruleus ja raphe-tumakkeet) ja sarjoittaisessa päänsäryssä hypothalamukseen. Näiden 

keskusten aktivaatio johtaa lopulta kipuherkkien kudosten hermopäätteiden aktivoitumi-

seen. Hermopäätteistä trigeminushermo välittää viestin aivokuorelle, jossa muodostuu 

kokemus kivusta, päänsärky. Tensiopäänsäryn perusmekanismit ovat vieläkin selvittä-

mättä. Ylimmät kervikaalihermot ja nervus vagus välittävät trigeminuksen ohella osan 

pään alueen kivuista. (Färkkilä i.a.)   

 

Särkymekanismeissa on siis vielä paljon sellaista, jota ei tiedetä tai ei ole pystytty selit-

tämään aivan loppuun asti. Tästä huolimatta säryille altistavista tekijöistä ja toimivista 

hoitomuodoista tiedetään jo paljon. Erityyppisten päänsärkyjen taustalla on erilaisia 

syitä ja altistavia tekijöitä. Päänsärkyjen diagnostiikassa säryt on luokiteltu tietyllä tapaa 

hoidon arvion helpottamiseksi. Asianmukainen diagnostiikka ja hoito vaikuttavat oleel-
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lisesti eri päänsärkymuotojen ennusteeseen. Keskeistä on primaarien ja sekundaaristen 

päänsärkyjen erottaminen toisistaan. Kansainvälisten kriteerien mukaan päänsäryt jae-

taan nykyään 14 eri luokkaan. Luokat 1–4 kattavat primaariset eli varsinaiset päänsäryt, 

jolloin päänsärky on päädiagnoosina. Näitä ovat migreeni, jännityspäänsärky ja sarjoit-

tainen päänsärky. Luokat 5–12 kattavat sekundääriset päänsäryt, eli toiseen sairauteen 

liittyvät päänsärkyoireet, ja luokat 13–14 aivohermojen neuralgiat, kasvokivut ja muut 

päänsäryt. ICHD-IIR 2005- luokittelun mukaisesti potilaan jokainen päänsärky luokitel-

laan erikseen. Näin ollen samalla potilaalla voi olla samanaikaisesti useita eri päänsär-

kyjä. Esimerkiksi migreeniä sairastavilla esiintyy usein myös jännityspäänsärkyä. Luo-

kituksista huolimatta oikean tyyppisen päänsärkydiagnoosin löytäminen voi olla vaike-

aa, koska jokainen yksilö kokee säryn eli tavalla. (IHS 2005.) 

 

Päänsäryn voi kestonsa ja luonteensa mukaan jakaa kolmeen ryhmään: akuuttiin pään-

särkyyn, toistuviin, episodittaisiin, päänsärkykohtauksiin ja krooniseen päivittäiseen tai 

lähes päivittäisen päänsärkyyn. Näiden ryhmien diagnostiikka ja hoito eroavat selvästi 

toisistaan. Akuutin kovan päänsärkykohtauksen taustalla on useimmiten migreeni. Ylei-

sin syy jatkuvaan krooniseen päänsärkyyn on migreenin, tensiopäänsäryn ja näihin liit-

tyvän lääkepäänsäryn yhdistelmä. Lääkepäänsärkyä on suurella todennäköisyydellä mu-

kana, jos lääkkeitä kuluu useammin kuin 2–3 päivänä viikossa. Sekä akuutit että krooni-

set päänsäryt pitävät sisällään niin primaarisia kuin sekundaarisiakin päänsärkyjä.  

(Färkkilä i.a)        

 

Osa päänsäryistä on hyvänlaatuista (tensiopäänsärky), osa henkeä uhkaavaa kuten sub-

araknoidaalivuoto (SAV) (Färkkilä i.a).  Etenkin pelimme Särkybongari-osiossa, mutta 

myös jossain määrin sen kahdessa muussa osiossa, Jännityspäänsärky ja Migreeni, py-

rimme tuomaan esille sitä, milloin on erityisesti syytä kääntyä asiantuntijan puoleen 

päänsärkynsä takia. Pelin pääpainotus ei kuitenkaan ole varsinaisesti henkeä uhkaavien 

tilojen kuvaamisessa, vaan olemme pyrkineet painottamaan ennemminkin niitä elintapa- 

ja ympäristötekijöitä, joilla on vaikutusta särkymekanismeihin ja joihin nuorikin pystyy 

jossain määrin vaikuttamaan, jos ne oppii tiedostamaan. 
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3.2 Nuoret ja päänsäryt   

 

Moni lapsi ja nuori kärsii päänsäryistä. Päänsärky onkin lapsuusiän yleisin neurologinen 

oire ja viimeaikaisten tutkimusten mukaan näyttää siltä, että lasten päänsäryt ovat li-

sääntyneet viimeisten vuosikymmenten aikana. Esimerkiksi riski sairastua migreeniin 

on kaksinkertaistunut vuodesta 1974. Satunnaisia päänsärkyjä esiintyy jo pikkulapsilla, 

mutta suurin taitekohta päänsäryn prevalensissa näyttäisi ilmenevän kouluikään tultaes-

sa, jolloin yli kolmannes on potenut häiritsevää päänsärkyä. Toistuvia päänsärkyjä 

esiintyy noin 5–10 %:lla koulunsa aloittavista. Migreenin osuus koulunsa aloittavien 

päänsäryistä on 3–6 %:ia. Jännityspäänsäryn esiintyvyyttä tässä iässä ei tiedetä tarkasti, 

mutta se on 12-vuotialla lapsilla yhtä yleinen kuin migreeni.  Päänsärkyjen esiintyvyys 

lisääntyy iän myötä, tytöillä murrosiästä lähtien enemmän kuin pojilla. Yli kymmenvuo-

tiaiden ryhmässä elämää haittaavan toistuvan päänsäryn esiintyvyys on pojilla 25 % ja 

tytöillä 35 %. Samassa ikäryhmässä migreenin esiintyvyys on pojilla 8–15 % ja tytöillä 

10–25 %.(Färkkilä 2007; Metsähonkala & Sillanpää 2004, 536–537, 542; Lasten pään-

särky: Käypähoito 2003.)    

 

Päänsärkytaipumus säilyy usein läpi elämän. Noin 40 – 60 %:lla henkilöistä, joilla on 

esiintynyt migreeniä lapsuusiässä, sitä esiintyy myös aikuisena. Tuoreen suomalaistut-

kimuksen mukaan 78 % niistä joilla ylipäätään ilmeni seitsenvuotiaana päänsärkyä, sitä 

oli myös 22 vuoden iässä. (Lasten päänsärky: Käypä hoito 2003.) Osin tämä päänsärky-

taipumuksen jatkuminen nuoruudesta aikuisuuteen, osin yläkoulu- ja lukioikäisten kehi-

tystason tason luomat edellytykset saivat meidät lopulta kohdistamaan pelimme ensisi-

jaisesti lähinnä 12–18-vuotiaille.  

 

 

3.3 Haasteet päänsärkyaiheisen oppimateriaalin suuntaamisessa nuorille  

 

Peliä laatiessa jouduimme kiinnittämään huomiota kohderyhmämme kehitystasoon, 

erityisesti nuorten kognitiivisiin valmiuksiin. Peli kysymyksiä laatiessamme pohdimme 

lisäksi eri oppimiskäsityksiä, peliä oppimisen välineenä sekä terveyttä edistävän vies-

tinnän ja terveyskasvatusmateriaalin laatukriteerejä. Näistä muodostui varsinaisen pään-

särkytietouden ohella työmme teoreettinen tukiranka.  
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12–18-vuotiaiden kehitystaso 

 

Kehityspsykologit ovat laatineet eri ikäkausista monia kehitysteorioita. Tässä yhteydes-

sä keskitymme kognitiiviseen kehitysteoriaan. Kognitiivisilla kehitysteorioilla tarkoite-

taan tavallisesti niitä kehitysteorioita, joiden keskeinen sisältö liittyy lapsen ajattelun 

kehityksen kuvaamiseen. Kognitiivisen teorian kantaisän Piagetin mukaan ihmisen ke-

hitysvaiheet ovat kulttuurista ja ympäristötekijöistä riippumatta universaaleja. Hän erit-

teli neljä eri kehitysvaihetta, jotka ovat sensomotorinen, esioperationaalinen, konkreet-

tisten operaatioiden ja formaalisten operaatioiden vaiheet. Piaget antoi näille kehitys-

vaiheille viitteelliset ikäkaudet, joista viimeinen, eli formaalisten operaatioiden vaihe, 

alkaa noin 12 ikävuodesta. Sen aikana lapsi ei ajatuskyvyltään ole enää sidottu konk-

reettisiin kokemuksiin, vaan pystyy mielessään kuvitteleman erilaisia vaihtoehtoja ja 

testaamaan myös sellaisia oletuksia, joita ei ole itse ennestään kokenut. (Lehtinen & 

Kuusinen 2001, 116–118; Nieminen 1996, 52–53; Uusikylä 2000 119–120) 

 

Erik H. Eriksonin persoonallisuudenteoria käsittelee ihmisen psykososiaalista kehitys-

kaarta asteittain. Hänen teorioidensa mukaan terve, hyvissä olosuhteissa kasvanut 13–

18-vuotias lapsi on saavuttanut oppimisen kannalta hyvät perustat. Hän on läpikäynyt 

muiden muassa varhaislapsuuden perusluottamuksen kriisit, josta hän on saanut luotta-

musta itseen ja muihin, hänellä on toivoa. Hän myös kokee toimintansa merkittäväksi ja 

tarkoitukselliseksi, sekä hänellä on mielihyvän tunteita saavutuksistaan, ja kykenee 

olemaan toimelias ja uuttera. (Lehtinen & Kuusinen 2001, 29.) 

 

Nuoruus on se ikävaihe jolloin omassa kehossa tapahtuu monia muutoksia. Monella 

nuorella on kehon muutosten myötä tässä ikävaiheessa tarve ymmärtää ja oppia tunte-

maan omaa kehoaan paremmin. Kiinnostus omaan terveyteen vaikuttaviin tekijöihin 

saattaa nousta esiin aikaisempaa vahvempana ja nuori voi olla herkempi vastaanotta-

maan terveysaiheista tieto ja myös tekemään itsenäisempiä omaa terveyttään koskevia 

päätöksiä. Lisäksi tässä ikävaiheessa nuorella alkaa vähitellen olla aiempaa enemmän 

itsenäistä havainnointi- ja päätöksentekokykyä myös suhteessa omaan terveyteensä.  

Nuori on yhä enemmän oman oppimisensa asiantuntija ja tärkein seuraaja. Normaalisti 

kehittynyt nuori on tässä elämänvaiheessaan myös lukutaitoinen, joten itsenäinen (li-
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sä)tiedon hankinta itseä kiinnostavista aiheista on aiempaa helpompaa. (Laine 2000, 

101–103; Kaivosoja 2000, 111) 

 

Kognitiivisten taitojen lisäksi yläkoulu- ja lukioikäinen nuori on tottunut toimimaan 

erilaisissa ryhmissä sekä koulussa, että vapaa-ajallaan harrastuksissaan. Sosiaaliset tai-

dot ovat kehittyneet siihen pisteeseen, että esimerkiksi pelaaminen erikokoisissa ryh-

missä on jo useammalta vuoden ajalta ennestään tuttua toimintaa. (Kaivosoja 2000, 

111–115.) 

 

  

Behavioristinen ja Konstruktivistinen oppimiskäsitys  

 

Käyttäytymis- ja oppimisteorioiden kirjo on laaja ja moninainen. Tässä yhteydessä tar-

kastelemme kuitenkin ainoastaan kahta, behavioristista – ja konstruktivistista oppimis-

käsitystä. Pirkko Niemisen mukaan kaikkien oppimisteorioiden taustalla on behavioris-

tinen käsitys ihmisestä. (Nieminen 1996, 53–55.) 

 

Yksinkertaisimmillaan behavioristinen oppiminen on habituaatiota, jossa toistuvasti 

ilmenevään ärsykkeeseen totutaan niin, ettei siihen enää reagoida. Astetta syventävämpi 

oppimisen tapa on klassinen ehdollistuminen, jossa nämä habituaatioreaktiot yleistyvät 

uusiin ärsykkeisiin. Opetettu ehdollistumis-, eli seuraamuksista oppimisesta on kyse, 

kun käyttäytymisemme seuraukset vaikuttavat siihen, miten todennäköisesti ne esiinty-

vät myöhemmin. Tällöin myönteiset seuraamukset vahvistavat, seuraamuksetta jättämi-

nen sammuttaa, ja kielteisillä seuraamuksilla voi olla vahvistavia tai sammuttavia vaiku-

tuksia sen mukaan, miten henkilö seuraamuksen tulkitsee vallitsevassa tilanteessa. Jotta 

uudet, toivotut käyttäytymismuodot yleistyisivät, täytyy pelkän rangaistuksen sijasta 

tarjota tietoa siitä, mitä pitäisi tehdä. Omien toimintojen myönteiset seuraamukset myös 

lisäävät motivaatiota ja yrittämistä, kun taas seuraamusten puute ja jatkuvat kielteiset 

seuraamukset laskee motivaatiota ja käsitystä oman toiminnan merkityksellisyydestä. 

(Nieminen 1996, 54- 55.) 

 

Behavioristisen oppimiskäsityksen lisäksi on olemassa myös konstruktiivinen oppimis-

käsitys. Konstruktivistisen teorian mukaan uusi tieto kehittyy vanhan päälle, sekä aktii-
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visesti lisääntyen ja olemassa oleviin skeemoihin sulautuen (assimilaatio) että vanhoja 

skeemoja muuttaen paremmin tilannetta vastaaviksi (akkomodaatio). Skeemalla tarkoi-

tetaan tässä olemassa olevaa, vakiintunutta tiedon rakenne-elementtiä. Piaget havainnoi 

tutkimuksissaan, että lapsi ei välittömästi pysty käsittelemään tietoa kokonaisuutena, 

vaan läpikäy maailman ja ajatustensa hahmottamista vaiheittain. (Lehtinen & Kuusinen 

2001, 109–118; Ojanen 2006, 41.) 

 

 

Terveyttä edistävä terveysviestintä ja terveyskasvatusmateriaalin laatukriteerit 

 

Terveyden edistäminen on arvoihin perustuvaa tavoitteellista toimintaa ihmisten tervey-

den ja hyvinvoinnin aikaansaamiseksi, tai lisäämiseksi ja sairauksien ehkäisemiseksi. 

Terveyden edistämiseen sisältyy sekä promotiivisia että preventiivisiä toimintamuotoja. 

Terveyden edistämisen tuloksia ovat terveyttä suojaavien sisäisten ja ulkoisten tekijöi-

den vahvistuminen, elämäntapojen muutos terveellisempään suuntaan ja terveyspalve-

luiden kehittyminen. Terveyttä edistävän toiminnan vaikutukset saattavat näkyä muu-

toksina niin yksilön kuin yhteisön – ja yhteiskunnankin terveydessä ja hyvinvoinnissa. 

(Terveyden edistämisen keskus 2005.)  

 

Terveysviestintä on laaja käsite, ja eri alojen toimijat mieltävät sen eri tavoin. Terveys-

alan tutkijat käsittävät terveysviestintänä sellainen tiedon välittämistapahtuman, jonka 

perimmäisenä tavoitteena on saada aikaan positiivisia muutoksia ihmisten terveyskäyt-

täytymisessä. Terveysviestinnän olemassa olon kriteeriksi ei siis tällöin riitä terveyttä 

käsittelevän informaation välittäminen tapahtumana sinänsä, vaan toiminnan tulokselli-

suus. Terveyskasvatusta voidaan pitää osana positiivisiin terveyttä edistäviin muutoksiin 

tähtäävänä toimintana. (Torkkola 2002, 5–8.) 

 

Jotta terveysviestintä olisi mahdollisimman tehokasta ja toimivaa, tulee terveyskasva-

tusmateriaalin laatimisessa eri vaiheissa kiinnittää huomiota laadittavan materiaalin laa-

tuun. Terveyden edistämisen keskus on laatinut laatustandardit terveysaineistojen arvi-

ointia varten. Terveysaineistot arvioidaan viidessä ryhmässä: perinteiset terveysaineis-

tot, internetaineistot, terveystiedon oppimateriaalit, digitaaliset opetusohjelmat ja terve-
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ysaiheiset lehdet. Aineiston arvioivat asiantuntijaverkoston kautta kaksi arvioijaa ja tar-

peen mukaan käytetään lisäksi erityisasiantuntemusta. (Terveysaineistojen arviointi i.a.)  

 

Yleiset terveysaineiston 7 laatustandardia jakautuvat kahteen pääryhmään: terveyden 

edistämisen näkökulmien esittämiseen ja aineiston sopivuuteen kohderyhmälle (Rouvi-

nen-Wilenius 2008, 10).  

 

Terveyden edistämisen näkökulmien esittäminen: 

 

Standardi 1. Aineistolla on selkeä ja konkreettinen terveys- / hyvinvointitavoite. 

 

Standardi 2. Aineisto välittää tietoa terveyden taustatekijöistä. 

 

Standardi 3. Aineisto antaa tietoa keinoista, joilla saadaan elämänoloissa ja käyttäyty-

misessä muutoksia. 

 

Standardi 4. Aineisto on voimaannuttava ja motivoi yksilöitä / ryhmiä terveyden kan-

nalta myönteisiin päätöksiin. 

 

 

Aineiston sopivuus kohderyhmälle: 

 

Standardi 5. Aineisto palvelee käyttäjäryhmän tarpeita. 

 

Standardi 6. Aineisto herättää mielenkiinnon ja luottamusta sekä luo hyvän tunnelman. 

 

Standardi 7. Aineistossa on huomioitu julkaisuformaatin, aineistomuodon ja sisällön 

edellyttämät vaatimukset. 

 

 

Laatukriteerit voivat liittyä aineiston sisältöön, kieliasuun, ulkoasuun ja kokonaisuuteen. 

Koska suunnittelemme pelin levityskanavaksi internetiä, huomioimme myös internetis-

sä olevien terveysaineistojen arviointikriteerit. Näitä ovat aineiston uskottavuus, avoi-
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muus, linkitys, vuorovaikutteisuus ja varoituksiin liittyvät tekijät. (Terveyden edistämi-

sen keskus i.a.) 

 

 

Peli oppimisen välineenä ja terveyskasvatusmateriaalina  

 

Pelaamisen kautta tapahtuvaa oppimista eli nk. pelioppimista on kahdenlaista, ensisi-

jaista ja toissijaista. Tässä yhteydessä ensisijaisella oppimisella tarkoitetaan nimen-

omaan opetuskäyttöön suunniteltujen pelien avulla tapahtuvaa oppimista. Myös toissi-

jaisella oppimisella viitataan pelaamisen kautta tapahtuvaan oppimiseen, mutta tällöin 

pelejä ei ole varsinaisesti laadittu opetuskäyttöön vaan lähinnä kaupalliseksi viihteeksi. 

Muodoltaan uudet opetuspelit ovat nykyään monesti uusmediasovelluksia, esimerkiksi 

CD-ROM -levyille asennettuja pelejä. Näistä käytetään toisinaan nimeä eduntainment, 

joka taas on yhdistelmä englanninkielisistä sanoista education ja entertainment, opetus 

ja viihde. Tämä tarkoittaa sitä, että opetusfunktio ja viihteellisyys eivät välttämättä ole 

toisiaan poissulkevia ulottuvuuksia. (Hintsanen 2008, 18–24.)  

 

Pelien käyttöä opetusvälineenä on tutkittu suhteellisen vähän. Pääsääntöisesti niiden 

hyödyntäminen ei kuulu koulujen opetussuunnitelmiin, joskin niitä on käytetty varsin-

kin erityisopetuksen apuvälineinä oppimisvaikeuksien hoidossa. Tavallisimmat oppiai-

neet, joissa pelejä on hyödynnetty, ovat matematiikka ja äidinkieli. (Hintsanen 2008, 

18–24.) 

 

Pelitilanne edellyttää lapselta keskittymiskykyä ja vuorovaikutustaitoja, jotka kehittyvät 

jokaisen kohdalla yksilöllisesti. Pelaaminen ei välttämättä aina ole paras oppimismuoto 

kaikille. Pelitilanne oppimistapahtumana voi olla haastava ja jo peliä laatiessa tiettyihin 

seikkoihin on syytä kiinnittää eritystä huomiota. Opetuskäytössä olevan pelin tulisi ta-

voitteiltaan ja ohjeistuksiltaan olla riittävän yksinkertainen, jotta oppiminen pelaamisen 

myötä mahdollistuisi. Opetusfunktio ei pelihetkellä myöskään saisi korostua liikaa, jot-

tei pelin pelaamismotivaatioita ylläpitävä viihdyttävyys kärsisi. Eräs tutkimus osoitti, 

että yli 6-vuotiaiden joukosta jopa muutoin hyvät oppilaat menivät monimutkaisista 

pelitavoitteista sekaisin, eli osa oppilaista ei tulosten mukaan hyötynyt pelaamisesta 

lainkaan. Opetustarkoitukseen lapsille ja nuorille laadittujen pelien käytössä tulisi kiin-
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nittää huomiota myös pelitilanteen ohjaamiseen. Nuoret pelaajat tarvitsivat ainakin al-

kuun aikuisen ihmisen ohjausta pelintilanteessa, jota ilman riski oppia asiat väärin kas-

vaa. (Hintsanen 2008, 18–24.; Ketamo & Suominen 2007, 201–202.)     

 

 

Teoreettisten lähtökohtien huomiointi pelissä: 

 

Miksi 12–18-vuotiaiden ikäryhmä valittiin pelin kohderyhmäksi ja miten se vaikutti 

pelimuotoon? 

 

Lautapelin pelaamisessa on selkeät sääntönsä, jotka auttavat hahmottamaan pelin kul-

kua. Pelituokio on omatoimisuutta ja suhteellisen pitkäkestoista keskittymistä vaativa, 

sekä sosiaalisia taitoja haastava toimintamuoto. Kaikilla lapsilla ei ole omakohtaista 

kokemusta päänsärystä, joten aiheen käsittely vaatii abstraktia hahmotuskykyä ja em-

paattista mielikuvitusta. Tarvittava hahmotuskyky syntyy vasta formaalisten operaatioi-

den vaiheessa, joten katsoimme parhaaksi suunnata pelimme yli 12-vuotiaille. 

 

Koska nuoruusiän kehitys on yksilöllistä, eivätkä kaikki nuoret etene aivan samaa tahtia 

koimme tarpeelliseksi laatia pelin sellaiseksi, että mukana olisi aikuinen vastaamassa 

nuorten kysymyksiin ja tarkistamassa heidän antamansa vastaukset. Aikuisen mukana 

olo asetti meille pelin laatijoille oman haasteensa, sillä myös hän tarvitsi oman materi-

aalinsa. Koska ajattelimme, että peliä ohjaava aikuinen olisi ensisijaisesti terveysaihei-

siin jo perehtynyt terveysalan, tai terveyskasvatuksen ammattilainen, laadimme pelikan-

siomme ohjaajan osion siten, että aivan kaikkea ei välttämättä ole pelikysymysten vas-

tauksissa avattu ylen määrin. Oma tuntemuksemme tällä hetkellä on, että peli ei siis 

tällaisenaan välttämättä sovellu suoraan pelattavaksi niissä tilanteissa, joissa peliä oh-

jaava aikuinen ei ole terveysalan ammattilainen, tai ainakin hyvin perehtynyt pelimate-

riaaliin ennen pelaamista. Peli ei siis tässä muodossaan ole varsinaisesti koti-iltojen ra-

toksi suunniteltu seurapeli.  
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Mitä ja miten pelissä opitaan? 

 

Behavioristisen oppimisteorian viitteet näyttäytyvät pelissämme seuraavasti: Yksi tapa 

luoda toivottuja käyttäytymismalleja on vahvistaa suotuisaa käyttäytymistä ja tarjota 

tietoa, kuinka tilanteessa pitäisi toimia. Tätä voi vahvistaa tarjoamalla pelaajille vai-

keustason mukaisesti palkintoja oikeista vastauksista, esimerkiksi pelilaudalla etenemi-

sen muodossa. Pelissä tieto tulee esiin kysymysten kautta, kun ohjaaja tarjoaa oikean 

vastauksen ja avaa sen tarkemmin. Näin pelaaja saa oikeaan toimintaan mallin, jota voi 

myöhemmin kokeilla omassa elämässään. Pelaajalla ennestään olevat ennakkokäsitykset 

voivat pelin aikana muokkautua. Kun ilmiöt nimetään, niiden prosessointi nopeutuu ja 

on helpommin hallittavissa. Konstruktivistista oppimista pelissä tukevat erityisesti poh-

dinta kysymykset, joiden myötä pelaaja joutuu peilaamaan/reflektoimaan uutta tietoa 

aikaisempiin mielikuviinsa ja käsityksiinsä päänsärkyilmiöistä. 

 

Konkreettisena terveyttä edistävään toimintaan tähtäävänä esimerkkinä pelistämme voi-

daan pitää niitä kysymyksiä ja tehtäviä, jotka tuovat esille erilaisten altisteiden vaiku-

tuksen tietyn tyyppisten päänsärkyjen laukeamisessa. Ohessa ensimmäisenä esimerkki-

nä unihygieniaa ja liikunnan vaikutuksia jännityspäänsäryn synnyssä ja hoidossa sivua-

va tapaus J.3.10. ja toisena esimerkkinä migreenikohtauksen monella migreenikolla 

helposti laukaiseva ravinto- ja lisäaineiden (vahvat juustot, natriumglutamaattia sisältä-

vät tuotteet) saantia kuvaava tapaus M.3.1: 

  

 

J.3.10. Saat isosiskoltasi joululahjaksi ihanan pehmeän ja pullean tyynyn. 
Kokeiltuasi sitä muutaman viikon ajan huomaat heräileväsi yön aikana 
useaan otteeseen korjaaman asentoasi ja aamulla niskasi ja hartiasi ovat 
jäykät. Useana päivänä olet myös huomannut päänsärkyä, joka pahenee 
iltaa kohden. Mitä teet? 
 
a) Otat särkylääkkeen ja lähdet punttisalille painoja nostelemaan. Niska 
ja hartiakipu, johtuu lihasheikkoudesta. Muutaman tunnin treenaus joka 
päivä ja parissa viikossa olet entiselläsi! Päänsärky varmasti helpottuu 
samalla, kun lihakset vahvistuvat. 
 
b) Epäilet oireiden johtuvan liian pehmeästä tyynystä, mutta et kehtaa 
laittaa sitä poiskaan. Nukutte siskosi kanssa samassa huoneessa ja pelkäät 
hänen pahastuvan. Tyydyt siis reseptivapaisiin kipulääkkeisiin ja yrität 
venytellä hartioitasi silloin kun muistat.        
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c) Epäilet oireiden johtuvan liian pehmeästä tyynystä, joten päätät vaihtaa 
sen vanhaan tyynyysi. Kerrot siskollesi kokeilusta ja päätätte yhdessä etsiä 
lahjatyynyyn kivat päälliset niin siitä saa mukavan sängyn koristeen. Pää-
tätte kokeilla yhdessä olisiko venyttelyjumpasta ja ulkoilusta apua kipei-
siin hartioihin ja päänsärkyyn. Särkylääke saa vielä odottaa.  
 
d) Epäilet oireiden johtuvan liian pehmeästä tyynystä, joten päätät vaihtaa 
sen vanhaan tyynyysi. Kerrot siskollesi kokeilusta ja päätätte yhdessä etsiä 
lahjatyynyyn kivat päälliset niin siitä saa mukavan sängyn koristeen. Pää-
tät kokeilla särkylääkekuuria kipeisiin lihaksiin. 
 
  
 
M.3.1. Huomenna on koululla retkipäivä pieneen kylään keskellä-ei-
mitään. Tiedät, että aktiivisena liikkujana koulun tarjoamat eväät eivät rii-
tä nälkääsi tyydyttämään, ja olet aiemmin saanut migreenikohtauksen ret-
kellä. Päätät valmistautua etukäteen, mitä otat mukaan evääksi? 
 
a) Käyt kaupassa ja osat hyvin maustetun uutuusjuustopasteijan voimak-
kaan tuoksuisesta juustosta, jota et ole aiemmin maistanut. Lisäksi tarjo-
uksesta ostat makkarapaketin, josta teet kunnon eväsleivät. 
 
b) Käteistä rahaa. Kevyempi kantaa, saahan kyläkaupasta tauolla ostettua 
ruokaa. 
 
c) Teet pari ylimääräistä leipää jääkaapin tutuista aineksista. Mitä sitä 
makutottumuksia vaihtelemaan. 
 
d) Limppari ja sipsi ne nuoren koululaisen tiellä pitävät! Ja vaihtamalla 
oma eväspussi kaverin suklaaseen saadaan nälkä pysymään loitolla kotiin 
asti. 

 

Ajatuksenamme oli erityyppisten monivalinta- ja pohdintakysymysten myötä tuoda pe-

laajan tietoisuuteen päänsärkyjen hoitoon ja ennaltaehkäisyyn liittyviä asioita; ne lisää-

vät heidän omaan elämänhallintaansa liittyviä taitoja päänsärkyjen osalta. Parhaassa 

tapauksessa nuorelle, joka peliä pelatessaan ymmärtäisi kärsivänsä vaikkapa jännitys-

päänsärystä, saattaa pelin myötä löytyä keinoja päänsäryn taltuttamiseksi. Tällöin pe-

laaminen toimisi nuorelle omalla laillaan voimavaraannuttavana kokemuksena. 

 

Näiden ensisijaisten pelin tavoitteiden lisäksi toiveenamme oli, että koska peliä pelaisi-

vat kaikki nuoret – eivätkä ainoastaan kroonista päänsärkyä potevat – saattaisi peli toi-

mia nuorille myös empatiakyvyn lisääjänä. Esimerkiksi vaikeaa kuukautismigreeniä 

sairastavan luokkakaverin tunteita ja toimintaa saattaisi ymmärtää helpommin pelin 
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herättäneiden uusien ajatusten ja pelaamisen myötä syntyneen mahdollisen informaatio-

lisän myötä.  

 

Ajattelimme, että pelin kautta olisi mahdollista myös välittää nuorelle tietoa siitä, min-

kälaisista lähteistä hänen olisi turvallista lähteä hakemaan lisätietoa aiheesta. Näiden 

tavoitteiden toteutumiseksi tarvitaan pelin aikana mielestämme myös nuorten terveys-

kasvatuksesta vastaavan aikuisen läsnäoloa, ainakin ensimmäisillä pelikerroilla. Aikui-

nen toimisi tällöin pelinohjaajan roolissa. Peliä laatiessamme pidimme mielessämme 

sen, että sitä ehkä pelattaisiin pienryhmätilanteiden lisäksi myös kokonaisen koululuo-

kan kanssa terveystiedon tunnilla terveydenhoitajan tai terveystieteiden lehtorin läsnä 

ollessa.     

 

 

Kuinka terveysaineistojen laatukriteerit on huomioitu pelin työstössä? 

 

Tekemämme peliaineisto lukeutuu mielestämme sekä perinteiseksi terveysaineistoksi, 

että terveystiedon oppimateriaaliksi. Peliä valmistaessamme kiinnitimme huomiota ter-

veyden edistämisen keskuksen luomiin terveysaineiston arvioinnin laatukriteereihin. 

Laatimallamme peliaineistolla pyritään edistämään lasten ja nuorten elämänhallintaa 

päänsärkyjen kohdalla ja se tarjoaa konkreettisia elämäntapaohjeita ja taustatietoa, mi-

ten ehkäistä ja hoitaa yhtä maailman yleisimmistä sairauksista/oireistosta.  

 

Pelin pohja on pyritty rakentamaan niin, että tiedon päivittäminen ei edellytä koko graa-

fisen materiaalin uusimista.  Esimerkiksi kysymysten, niiden vastausten, tai tulevien 

tietoiskujen laatiminen onnistuu korttien ja kansion tekstisisältöä muuttamalla, eikä itse 

pelilautaan tarvitse tehdä muutoksia. Terveysaiheisen materiaalin sisältö saattaa lyhyes-

säkin ajassa muuttua niin paljon, että täysin lukkoon lyöty materiaali on vanhentunutta, 

eikä vastaa enää tarkoitustaan. Tästä syystä käytimme runsaasti aikaa pelilaudan ratkai-

sujen miettimiseen. 

 

Internetissä olevien terveysaineistojen arviointikriteereihin vastaamme pidättäytymällä 

uskottavassa julkaisijatahossa (Suomen Migreeniyhdistys), jakamalla sähköistä pakettia 

sitä kautta maksutta ja ilmoittamalla kaikki käytetyt lähteet. Suomen Migreeniyhdistys 
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luo pelin julkaisuun tarkoitetun sivuston ja kokeneen tiedotushenkilön taidot varmista-

vat, että sivut ovat selkeät ja vuorovaikutteiset, eivätkä sisällä mitään asiaan kuuluma-

tonta. 

 

  

 

4 OPINNÄYTETYÖN/PÄÄNSÄRKYPELIN KÄYTÄNNÖN LÄHTÖKOHDAT & 

TUOTTAMISEN PROSESSI  

 

 

4.1 Pelin tekemisen vaiheet teoriassa  

 

Opetusvälineiksi laadittuja terveysaiheisista pelejä on olemassa useampia. Tällaisia ovat 

esimerkiksi Arto Perkan käsikirjoittama ja suunnittelema Nuoriso, urheilu, seksi -

kortisto, sekä Metropolia-ammattikorkeakoulun opiskelijoiden Lapsen, nuoren ja lapsi-

perheen ohjaus -projektille tuottama Muistipeli diabetekseen sairastuneen myöhäisleik-

ki-ikäisen lapsen ohjaukseen. Perkan työhön ei löytynyt työstämisraporttia, mutta val-

mis tuote on saatavissa Suomen Työväen Urheiluliiton kautta. Ketolaisen, Långströmin 

& Peltosen (2009) opinnäytetyön produktia ei tällä hetkellä löydy julkisten hakukonei-

den kautta, mutta raportti on luettavissa Theseus-opinnäytetietokannasta. 

 

Omaa opinnäytetyötä tehdessämme meillä oli jonkin verran vaikeuksia löytää tietoa 

varsinaisesti terveysaiheisten pelien tekemisestä, sillä sellaisten tekemiseen ei ole laadit-

tu omia kriteerejä. Yleisesti terveysaiheisten (pedagogisille) materiaaleille ovat viralliset 

tahot laatineet tuottajien avuksi myös laatukriteerejä, esimerkiksi Terveyden edistämi-

sen Keskuksen laatimat kriteerit, joita sovelsimme työssämme.  Löysimme peliä jo työs-

täessämme Ville Vuorelan laatiman pelintekijän käsikirjan, jossa käsitellään pelien 

yleistä syntyprosessia. Vuorela, joka on työstänyt kymmeniä erityyppisiä pelejä, mallin-

taa pelintyöstämiseen kuuluvia työvaiheita seuraavan kaavion mukaisesti (Kuva 1): 
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Kuva 1. Tuotantokaavio (Vuorela 2007, 41.) 

 

Pelin tekemisessä voidaan siis Vuorelan (2007) mukaan erottaa kolme päävaihetta, jotka 

ovat esituotanto, tuotanto ja jälkituotanto- vaiheet. Kukin näistä pitää sisällään useampia 

vaiheita. Ensimmäiseen vaiheeseen, eli esituotantovaiheeseen kuuluvat konseptointi, 

resursointi, tuotespeksi ja tehtäväjako. Varsinainen tuotantovaihe pitää sisällään rungon, 

sisällön ja testauksen, jälkituotanto puolestaan levitystavan ja markkinoinnin. 

 

Jos tätä Vuorelan kaaviota soveltaa laatimamme ”Tunnista päänsärkysi” - pelimateriaa-

lin työstöprosessiin voidaan tässä vaiheessa todeta, että olemme siirtyneet esituotanto-

vaiheesta varsinaiseen tuotantovaiheeseen, jossa pelimateriaalin esitestaus on aloitettu. 

Pelin raakaversiota on pelattu muutama kerta, peli on viety näytille Suomen Mig-

reeniyhdistyksen edustajalle ja terveysalan ammattilaiset kaksi terveydenhoitajaa ovat 

arvioineet pelimateriaalin. Opinnäyte on siis valmis, vaikka peli kokisi vielä Mig-

reeniyhdistyksen kautta muokkauksia ennen julkaisuaan. 

 

 

4.2 ”Tunnista Päänsärkysi”- pelin syntyvaiheet käytännössä  

 

Ajatuksenamme oli tähän kohtaan laittaa yksityiskohtaisempi kertomus pelin syntypro-

sessista ja sen ohessa kohtaamistamme haasteista. Totesimme kuitenkin raportin veny-

vän siinä tapauksessa helposti muutamalla kymmenellä sivulla. Samalla tekstin pidetes-

sä se kävi hankalasti ymmärrettäväksi muille kuin meille itsellemme, jotka olimme pe-
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lin prosessoineet läpi. Ohessa siis vain lyhyesti ”Tunnista päänsärkysi”- pelin tähänasti-

nen työstövaiheiden kronologia pähkinänkuoressa:  

 

1) Opinnäytetyön aiheenvalinta OT-torilla tammikuussa 2007. Tässä vaiheessa 

Suomen Migreeniyhdistys esittää toiveen päänsärkyaiheisen materiaalin, mah-

dollisesti pelin, tuottamisesta lapsille ja nuorille.   

2) Opinnäytetyöparin vaihtuminen maaliskuussa 2007. Tästä eteenpäin aina val-

miin pelin testaukseen asti sama tiimi on työstänyt peliä.  

3) Maalis-heinäkuu 2007: Opinnäytetyöidean sulattelua. Päänsärkytiedon hakua ja 

siihen perehtymistä. Suomen Migreeniyhdistyksen elokuussa 2007 pidetylle 

päänsärkyperheiden leirille valmistautumista. Leiriä varten luonnosteltiin kaksi 

erilaista pelilauta versiota leiriläisille näytettäviksi.  

4) Päänsärkyleiri elokuussa 2007: Leirillä pelilautaluonnoksia esiteltiin Suomen 

Migreeniyhdistyksen edustajille.  

5) Syksy 2007–tammikuu 2009. Jälleen tiedon sulattelua ja syventämistä. Laadi-

taan useampia hahmotelmia siitä miten päänsärkytietouden tulisi näkyä pelissä. 

Umpikujia on vastassa yhtä monta kuin hahmotelmiakin. Onneksi teoriatieto 

kuitenkin syveni kokoa ajan. Keväällä 2009, OT2-aikana, terveydenhoitajan 

opinnäytetyönä, työstetään päänsärkyaiheinen kansio, joka on suunnattu koulu-

terveydenhoitajille.  

6) Kesä 2009: Päätös nykyisen pelimateriaalin sisältökysymyksistä. Pelisääntöjen 

luominen (ensimmäinen vedos) ja pelin sisältöalueiden muokkaaminen.  

7) Syksy 2009: Nykyisen pelin grafiikan työstö. Kolmas henkilö osallistuu grafii-

kan työstäjänä pelin tekemiseen. 

8) Joulukuu 2009 - tammikuu 2010: Pelimateriaalin hiomista. Pelimateriaalin esit-

tely Suomen Migreeniyhdistykselle. Pelimateriaalin testausta, arviointien ke-

räämistä ja analysointia.   

9) Helmikuu 2010 eteenpäin: Pelin esittely opinnäytetyöseminaarissa. Paran-

nusideoiden liittäminen peliin pelimateriaaliin. Pelikysymysten tiedon tarkistus 

lasten neurologeilla. pelin jatkotestaus suuremmassa luokkatilanteessa terveys-

tiedon tunnilla. Pelin saattaminen Suomen Migreeniyhdistyksen internetsivuilta 

printattavaan tiedostomuotoon.  

10) Pelin käyttöä omassa ammatissa?  
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5 VALMIIN ”TUNNISTA PÄÄNSÄRKYSI”-PELIMATERIAALIN KU VAUS 

 

 

5.1 Peliin osallistujien roolit  

 

Varsinaisten pelaajien, eli yläkoulu- ja lukioikäisten nuorten lisäksi, mukana on peliä 

ohjaava aikuinen. Peliä pelataan kolmessa eri joukkueessa, jotka ovat sininen jännitys-

päänsärky, punainen migreeni- ja vihreä särkybongari-joukkue. 

 

Pelaajat toimivat yksinään tai pienissä ryhmissä, kokonaisryhmän koosta riippuen. Pe-

limme on suunniteltu siten, että kussakin ryhmässä on 2-3 jäsentä, jotka voivat keske-

nään miettiä vastauksia. Pelaajien olisi hyvä omata edes jonkinnäköinen pohja päänsär-

kytietoudesta, esimerkiksi ohjaajan kertoman lyhyen luentomaisen pohjustuksen jäl-

keen. Pelin jatkohaasteena olevat tietoiskukortit kuitenkin mahdollistavat peliin suoraan 

menemisen, sillä kysymyksissä esiintyvät tiedot saa niistäkin. Toisaalta myös moniva-

lintakysymykset tarjoavat mahdollisuuden jatkaa peliä, vaikkei pelaajilla tarkkaa tietoa 

olisikaan. Pelaaja ottaa oppijan rooli, ja hän voi keskittyä pelin pelaamiseen ja tiedon 

käsittelyyn. 

 

Peli on suunnattu lapsille ja nuorille, mutta koska se toimii opetusmateriaalina ja ohjaa-

jana on aikuinen, tulee hänen kyetä ohjeistamaan pelin kulku. Pelimme pelaaminen on 

tarkoitus ainakin ensimmäisellä kerralla suorittaa aikuisen ohjauksen tuella. Näin ollen 

laadimme ohjepaketin ohjaajalle pelinohjauksen helpottamiseksi. Ajateltu ohjaajaryhmä 

koostuu tällä hetkellä terveysalan ammattilaisista, eli (koulu)terveydenhoitajista ja ter-

veysalan lehtoreista. 

 

Siinä, missä pelaaja on aktiivisen vastaanottajan roolissa, pelinohjaajalle jää monitahoi-

nen vastuu: hän on muun muassa ohjaaja, joka toimii vastausten tulkitsijana ja puheen-

johtajana syntyvissä keskusteluissa. Jotta peli soveltuisi maallikoiden ohjaamaksi, sitä 

täytyy kehittää eteenpäin yksinkertaisemmaksi tai selkokielisemmäksi. Erityisesti avoi-

missa kysymyksissä tarvitaan hyvää pohjateoriaa, joten ohjaajan tulisi perehtyä materi-

aaliin kunnolla, muutoin hän jää enemmänkin vain vastauksien luettelijaksi. Peliä voi 

toki pelata näinkin, mutta pelin hedelmällisyys on etenkin ensimmäisillä pelikerroilla 
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vahvasti riippuvainen ohjaajan työpanoksesta. Tilannetta toki auttaa se, että mitä enem-

män ohjaaja hyödyntää materiaalia, sitä vahvempi pohja myös hänelle syntyy. Näin hän 

voi jo pelkästään mukana olevan materiaalin avulla tarjota monipuolista ohjausta. 

 

 

5.2 Päänsärkytietouden ilmeneminen pelissä 

 

Pelin pelaamisen aikana peli tarjoaa tietoa päänsärystä kahdessa eri muodossa: peli-

laudalla visuaalisena antina, sekä laudalla etenemisen myötä esiin otettavana materiaali-

na. Esiin otettava materiaali koostuu pelikorteista ja tässä vaiheessa pelaajien ja ohjaaji-

en käyttämistä kansioista.  

 

 

Pelilauta  

 

Toteuttamamme mallin mukaisesti pelilauta on muokattavissa ulkoasultaan tietyissä 

rajoissa oman maun mukaan. Pelkistetyssä perusmuodossaan lautaan kuuluu sen keski-

osassa esiintyvä kuva päänsärkyä potevasta pojasta ja terveestä tytöstä. Valmiiseen ma-

teriaaliin on tarkoitus tulla mukaan kuvia. Pelilaudan keskiöön, pään kuvien ympärille, 

ajattelimme liittää kuvat muutamasta migreenin triggereinä tunnetun aineen kemiallisis-

ta kaavoista (aspartaami, kofeiini, natriumglutamaatti). Harkitsimme myös liittävämme 

mukaan kuvia urheilulajeista, mutta internetistä löytävämme sopivat eri urheilulajeja 

esittävät kuvat olivat suojattuja tekijänoikeuslain nojalla. Jätimme ne siis suosiolla pois. 

Tulevaisuuden suunnitelmina on myös liittää mukaan kuvia esimerkiksi hyvistä veren-

sokeriarvoista, tulehdusarvoista tai vastaavista, ”terveelle” puolelle liitettäväksi. Ideana 

siis on, että vasemmalla päänsärkypojan puolella on pääsäryille altistavia tekijöitä, ja 

oikealla niitä ehkäiseviä, tai hyvää olotilaa/tervettä olotilaa kuvastavia. Nykyinen toteu-

tus on pelkistetty, sillä kuvia liian täyteen ahdettu näytti meistä epämiellyttävältä ja se-

kavalta. 
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Pelikortit ja pelaajan kansio 

 

Pelaajan kansio sisältää tiedot samassa muodossa kuin ne korteissa esitettäisiin; tällä 

hetkellä tiedot on kerätty kansiomuotoon, sillä käytännön toteutus fyysisten korttien 

suhteen osoittautui arvioitua mutkikkaammaksi. Ajatuksena oli, että kukin kysymys 

olisi omalla pienellä kortillaan. Havaittuamme, että joidenkin kysymysten (ja etenkin 

case-tehtävien) täytyy toimiakseen olla pitkiä, ja että tekstin pitäisi olla lukukelvotto-

man pientä mahtuakseen näppärän kokoiselle kortille (kokoluokkaa A6-paperiarkki, eli 

105x146mm), päätimme että kysymykset luetaan kansiosta. Korttitoteutus on kuitenkin 

mahdollinen, jos kortin kokoa kasvatettaisiin noin A5:een ja fonttiin kiinnitetään erityis-

tä huomiota. Pelikortit jakautuisivat kahteen ryhmään: kysymys- ja tietoiskukortit, joista 

tietoiskujen ajatus syntyi sen verran myöhään, että sen toteutus jää jatkohaasteeksi. Ky-

symyskortit ovat teorialähtöisiä: lähdimme ensisijaisesti vastauksesta, jonka pohjalta 

loimme kysymyksen. Pidimme tätä tärkeänä menetelmätapana, jotta voisimme varmis-

tua, että tarjotut vastaukset kestävät kriittisen tarkastelun. Samasta syystä olemme kir-

janneet lähdeviitteet jokaiselle vastaukselle erikseen.  

 

Kehityksen alla olevat tietoiskukortit toimivat samalla periaatteella, eli jokaisella tie-

toiskulla on oma korttinsa. Ne eivät luo täysin omaa kokonaisuuttaan, vaan osa niiden 

sisältämästä tiedosta on suoraan sovellettavissa luotuihin kysymyksiin. Tarkoituksena 

on, että peliä ei tarvitse joka kerta pohjustaa päänsärkyluennolla, vaan pelin aikana vas-

taukset tulevat useammasta lähteestä. Saman tiedon uudelleen esiin tuleminen ei ole 

mielestämme ongelma, sillä etenkin täysin uusi tieto on hyvä käydä läpi pariinkin ottee-

seen: ”Kertaus on opintojen äiti”. 

 

Seuraavaksi esimerkki yksi monivalintakysymys jännityspäänsärystä ja yksi Jokeri-

kysymys Särkybongarin osuudesta. Näiden lisäksi annamme esimerkin tulevasta mig-

reeniaiheisesta tietoiskusta. 
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- Jännityspäänsärystä:  

 

Mitkä seuraavista tilanteista voivat laukaista jännityspäänsäryn? 
a) Puheen pitäminen auditoriossa. 
b) Ikkunoiden pesu pilvenpiirtäjässä. 
c) Ikkunoiden pesu kotona. 
d) Staattinen työ hyvässä asennossa. (esim. näyttöpäätetyöskentely). 
*Oikeina vastauksina voidaan pitää kohtia A, B ja C. Staattinen, yksipuo-
linen työ tai liike on yleinen jännityspäänsäryn aiheuttaja, jos sen yhtey-
dessä ei oteta huomioon työasentoja ja sopivia rentoutusjaksoja. Kohdas-
sa d on täsmennetty, että työtä tehdään hyvässä asennossa. Sen ei tässä 
tapauksessa oleteta aiheuttavan jännityspäänsärkyä, vaan ergonomian 
huomioiminen katsotaan riittäväksi säryn ennaltaehkäisijäksi.  

 

- Särkybongarista: 

 

Onko päänsärkyjen ilmenemisessä sukupuolieroja? 

* Vaikka päänsäryn etiologia (syyt, aiheuttajat) on vielä osittain tuntema-
ton, on pystytty osoittamaan joidenkin päänsärkyjen tyyppien jakautuvan 
selkeämmin joko mies- tai naisvaltaisesti: Miehillä yleisempi on sarjoit-
tainen päänsärky, suhdeluku ~5:1, eli miehillä noin viisinkertaisesti. Nai-
silla yleisempi on migreeni, suhdeluku ~3:1. Tosin ennen murrosikää suh-
deluku on (lähteistä ja tutkimuksesta riippuen) yhtä suuri. Murrosiän tuo-
man hormonitoiminnan muutosten myötä migreenin esiintyvyys on nais-
puolisilla kolminkertainen. Kolmoishermosärkyä esiintyy myös enemmän 
naisilla, mutta tutkimuksista riippuen raja ei ole niin selvä (55 %). 

 

- Migreenistä:    

Migreenin ei tarvitse hallita elämääsi. Särkyä voi lievittää monin keinoin, 
ja kohtausten esiintyvyyteen voi vaikuttaa hyvällä hoitotasapainolla, tun-
nettujen triggereiden välttämisellä ja säännöllisellä elämänrytmillä. Eril-
listä lääkitystäkään ei aina tarvita. 

 

 

Olemme pyrkineet käsittelemään mahdollisimman monipuolisesti elämänhallintaa, lää-

kitystä ja yleistä tietoutta päänsärystä. Tavoitteena oli, että elintavat ja omat päätökset 

olisivat esillä mahdollisimman paljon, jotta pelaajille voisi syntyä työkaluja oman elä-

mänhallinnan ja voimavarojen lisäämiseksi. 
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Pelinohjaajan kansio 

 

Pelinohjaajan kansiossa ovat kysymysten lisäksi myös vastaukset, numerojärjestyksessä 

esitettyinä.  Tyhjentävät vastaukset luettaisiin kansiosta/heittimeltä, sillä ne voivat itses-

säänkin olla pitkiä, ja tällä hetkellä ne ovat liitettyinä kysymyksiin, jolloin kokonaispi-

tuus lähenee pisimmillään A4-arkkia. Samaten tietoiskut olisivat kansiosta luettavissa. 

Kysymys-/tiedotuskohtaiset lähteet ovat omana listanaan, suunnitellusti kansion lopus-

sa. Näitä lähteitä hyödyntämällä voi jokainen kiinnostunut tarkistaa vastauksien paik-

kansa pitävyyden, ja niin halutessaan päivittää esitettyjä tietoja lisäämällä huomionsa. 

 

 

5.3 Pelin oheismateriaali  

 

Pelilauta ja pelikansiot eivät yksistään vielä luo toimivaa kokonaisuutta pelin kohdalla. 

Pelin työstöprosessin myötä huomaisimme, että halvin ja samalla myös kohderyhmät 

parhaiten tavoittavin pelin levitysmuoto olisi sähköinen pdf – tiedosto, jonka saisi ladat-

tua Suomen Migreeniyhdistyksen internetsivuilta. Ajatuksena on, että pelistä kiinnostu-

nut kuluttaja voisi halutessaan silmäillä pelimateriaalia ja tulostaa sen itselleen. Koska 

kuluttaja tällöin kokoaisi itse pelin, teimme tätä varten pelin yhteyteen myös ko-

koamisohjeet. Tässä yhteydessä esittelemme lyhyesti myös pelimanuaalin, eli pelisään-

nöt.     

 

 

Pelin kokoamisohjeet 

 

Pelilaudan kokoamiseksi olemme kirjoittaneet mahdollisimman tarkat ohjeet. Ne sisäl-

tävät pelin kokoamisohjeiden lisäksi myös ohjeistuksen ohjaajalle oman pelimateriaali-

kansion luomisesta. Kokoamisohjeissa on käyty läpi askel askeleelta etapit, joiden avul-

la pelin saa lautoineen ja pelikortteineen kasattua jokainen, jolla on käytössään tietoko-

ne internetyhteyksineen ja tulostin.  
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Pelimanuaali  

 

Pelin manuaali, eli ohjekirja, on peliohjaajalle tarkoitettu teksti, jossa on kerrottu pelin 

tarkoitus ja sen pelin kohderyhmä. Se pitää sisällään ohjeet pelin aloittamiseksi sekä 

kolme vaikeustasoa käsittävät pelisäännöt. Siinä on myös listattu pelin pelaamiseen tar-

vittava materiaali, eli lista mukana tulevista teksteistä, lista kuvista, sekä taulukko ky-

symysten ja tietoiskujen määrästä, aihealueittain. Manuaalissa on ohjaajalle käytännön 

vinkkejä ja huomautuksia muun muassa siitä, että pelissä on tärkeämpää keskustella ja 

käydä tilanteet läpi kuin "voittaa". 
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6 ”TUNNISTA PÄÄNSÄRKYSI” -PELIN ARVIOINTIMENETELMÄT , 

ARVIOINNIN TULOKSET JA NIIDEN POHJALTA MUOTOUTUNEET 

JATKOKEHITYSHAASTEET 

 

 

6.1 Pelin arviointiin käytetyt menetelmät 

 

Toiminnallisessa opinnäytteessä tulee näkyä tutkiva asenne. Tämä asenne koskee valin-

toja, niiden tarkastelua ja perustelua. Työ tulee myös kriittisesti arvioida. Arvioinnin 

kohteena ovat työn idea, asetetut tavoitteet, teoreettinen viitekehys ja tietoperusta sekä 

kohderyhmä. Tämän lisäksi arvioidaan työn toteutustapaa, eli keinoja tavoitteiden saa-

vuttamiseksi ja aineiston keräämiseksi, sekä aineiston tarkistamiseksi tehtyä selvitystä. 

Opinnäytetyön tulee olla ammatillisesti kiinnostava ja jollakin tavalla merkittävä kohde-

ryhmälle. Oman arvioinnin tueksi on usein mielekästä kerätä palautetta kohderyhmältä, 

jotta arvio ei jäisi subjektiiviseksi. Koska opinnäytetyö on osa ammatillisen kasvua, on 

loppuun hyvä sisällyttää oma rehellinen arvio siitä, kuinka kasvua on tapahtunut tehdyn 

opinnäytteen myötä ja miten sitä kannattaisi suunnata. (Vilkka & Airaksinen 2004, 154, 

157–160.) 

 

Pelimateriaalin arviointi on omalla kohdallamme ollut jatkuvaa ajatustyötä. Se on ollut 

mukana jokaisessa pelin työstövaiheessa aina alun ideoinnista tämän hetkiseen valmii-

seen pelimateriaaliin.  Pelimateriaalin työstövaiheessa pyrimme ajatuksissamme otta-

maan huomioon Terveyden edistämisen keskuksen työstämien laatukriteerien lisäksi 

Vuorelan (2007) teoksen ideat pelin työstöprosessista. 

 

Tällä hetkellä valmista pelimateriaaliamme ovat arvioineet muutamat ammattilaistahot, 

sekä peliä pelanneet nuoret. Ammattilaistahojen arvioijina ovat olleet Suomen Mig-

reeniyhdistyksen edustajat, yksi yläkoulussa ja toinen tällä hetkellä opiskelijaterveyden-

huollossa työskentelevä terveydenhoitaja. Käytimme valmiin pelimme arviointiin eri-

tyyppisiä arviointimenetelmiä: Työstimme kirjalliset palautelomakkeet terveydenhoita-

jille ja nuorille (ks. Liitteet 1 ja 2), kävimme suullisen palautekeskustelun Suomen Mig-
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reeniyhdistyksen edustajan kanssa, ja havainnoimme nuoria pelaamassa peliämme saa-

den heiltä samalla suoraa suullista palautetta.   

 

Yleinen tapa havainnoida ihmisen toimintaa on osallistuva havainnointi. Tällöin ha-

vainnoijalla on rooli, jonka avulla hän tekee havaintoja tutkittavasta ilmiöstä vuorovai-

kutuksessa tutkittavan kanssa. Havainnointi sopii täydentäväksi menetelmäksi silloin 

kun tutkijalla on tutkittavasta ilmiöstä, yhteisöstä, tai muusta tutkimuksen kohteesta 

ennestään jo jonkin verran tietoa. (Vilkka 2005, 119–122.) Meillä pelin tekijöillä ja tes-

tivaiheen ohjaajilla oli havainnointihetkellä jo melko runsaasti tietoa päänsäryistä. Li-

säksi nuoret jotka osallistuivat havainnoimaamme pelitilanteeseen, olivat meille ennes-

tään tuttuja, joten he uskalsivat sanoa suoraan ja rehellisesti mielipiteensä pelistämme.    

 

Kysymyksiä voidaan muotoilla monella tavalla. Yleensä käytetään kolmea muotoa: 

avoimet kysymykset, joissa esitetään vain kysymys ja jätetään tyhjä tila vastauksia var-

ten; monivalintakysymykset, jossa tutkija on laatinut valmiit numerot ja vastausvaihto-

ehdot, joista vastaaja valitsee; asteikkoihin ja skaaloihin perustuvat kysymykset, joiden 

väittämien väliltä vastaaja valitsee mielestään parhaan vaihtoehdon. (Hirsjärvi, Remes 

& Sajavaara 2004, 187–189.) 

 

Omissa palautelomakkeissamme käytimme vain avoimia kysymyksiä, sillä halusimme 

jättää mahdollisimman paljon tilaa omin sanoin kuvatuille parannusehdotuksille. Emme 

myöskään halunneet kysymysten ohjailevan vastauksia tiettyyn suuntaan. 

 

 

6.2 Pelin arvioinnin tulokset  

              

Terveydenhoitajilta tullut palaute  

 

Liitteenä 1 on terveydenhoitajille antamamme kyselylomake. Saimme kirjallisen palaut-

teen kahdelta terveydenhoitajalta. Toinen toimii opiskelijaterveydenhuollossa ja toinen 

yläkoulussa. 
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Ensimmäiseen kysymykseen materiaalikansion tavoitteista saimme vastaukseksi, että 

terveyskasvatusnäkökulma välittyy materiaalista. Opiskelijaterveydenhoitaja kaipasi 

saamansa kansion alkuun selostusta pelin tarkoituksesta, kohderyhmistä ja tavoitteista – 

hänen mielestään pelkkien kysymysten perusteella kohderyhmän määritys oli hieman 

vaikeaa, kun kysymysten vaikeustasot vaihtelivat. Pelin käyttöohjeet olivat arvioidussa 

versiossa vielä keskeneräiset, joten pelin tarkempi kulku ja mahdollinen pistelaskusys-

teemi tai muu sellainen jäi epäselväksi. 

  

Kysymykseen materiaalin helppokäyttöisyydestä opiskeluterveydenhoitaja kommentoi, 

että mikäli pelin kulun tarkempi selostus ja käyttötarkoitus avataan manuaalissa tar-

kemmin, hän arvioi käytön olevan suhteellisen helposti opittavissa. Kouluterveyden-

huollon edustaja totesi, että mukana tulleiden rakentamisohjeiden myötä tietoa on riittä-

västi, jotta huolellisella perehtymisellä materiaali on riittävän helppokäyttöistä kohde-

ryhmälleen. 

  

Materiaalin monipuolisuudesta molemmat terveydenhoitajat olivat sitä mieltä, että tie-

toa päänsärystä on paljon. Opiskeluterveydenhuollon edustaja kertoi, että hän koki oh-

jaajan avuksi tarkoitetut tietoiskut antoisiksi itselleen, mutta epäili, että pelaajien kan-

nalta osa kysymyksistä voi tuntua raskailta, mikäli aiheesta ei ole annettu mitään pohja-

tietoa. 

  

Pelin tietosisällön muodosta olivat molemmat terveydenhoitaja sitä mieltä, että nuoret 

voisivat kiinnostua sen pelaamisesta. Opiskelijaterveydenhoitaja täsmentää, että kevy-

empi rakenne (sisällöstä tinkimättä) voisi lisätä nuorten pelimotivaatiota. Muokkaus 

kohdistuisi kysymyksiin, joissa liian pitkät väärät vastausvaihtoehdot rasittavat pelaajia, 

ja oikean vaihtoehdon tulisi jäädä pelaajille kirkkaana mieleen. Molemmat terveyden-

hoitajat kokivat pystyvänsä ohjaamaan pelin kulkua, etenkin tarkempien peliohjeiden 

kera. Nuorten oman terveyden edistämiseen motivoitumisesta vastaajat olivat yhtä miel-

tä. Opiskelijaterveydenhoitaja täsmentää, että nimenomaan päänsärystä kärsivät nuoret 

voisivat olla vastaanottavaisia, mutta epäilee, ettei terveysriskien ennaltaehkäisy kuulu 

muutoin nuoruuteen, mikäli omakohtaisuus puuttuu. 
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Pelimateriaalin sisällön pohjalta molemmat terveydenhoitajat kokivat voivansa pitää 

opetustuokion tai terveystiedon tunnin. Kouluterveydenhoitaja oli sitä mieltä, että voisi 

käyttää materiaalia sellaisenaan ja hänestä olisi kiinnostavaa nähdä, miten yläasteelaiset 

kiinnostuisivat asiasta. Opiskeluterveydenhoitaja ehdotti parannuksiksi, että vastaus-

vaihtoehtojen tulisi olla lyhyitä, joita sitten ohjaaja syventäisi lukemalla tietoiskun oike-

asta vaihtoehdosta ohjaajamateriaalin pohjalta. Kysymysvaihtoehtojen tulisi olla selke-

ämmin joko oikein tai väärin, ja peliohjeissa tulisi mainita, onko oikeita vastauksia vain 

yksi per kohta, vai voiko niitä olla useampia. Lääketieteellisiin termeihin hän toivoi 

suomennoksia, mikäli niitä halutaan pelatessa tehdä tutuiksi. Hän myös epäili, onko 

yläasteikäisen mielekästä tietää, mitä lääkärin tulee diagnoosia tehdessään ottaa huomi-

oon. 

  

Hyvinä puolina molemmat terveydenhoitajat kokivat päänsärkytietouden laajuuden. 

Tämän lisäksi kouluterveydenhoitaja antoi kiitosta case-tehtävistä, nuorten osallistami-

sesta isommassakin porukassa, sekä pelimuodosta itsestään. Opiskelijaterveydenhoitaja 

piti lisäksi hyvänä ohjaajan materiaalin syventävää tietoa, pelin ulkonäköä, materiaalin 

suunniteltua nettitulostettavuutta, sekä käytännönläheisiä kysymyksiä esimerkiksi elin-

tapoihin liittyen. Huonoina puolina pidettiin materiaalin tekstiosioiden raskautta. Koulu-

terveydenhoitaja kaipaisi jotain sitä keventämään, mutta ei osannut tarkentaa mitä. Hän 

ehdotti toista fonttia, väriä tai kuvituksia. Opiskelijaterveydenhoitaja toisti huonoiksi 

puoliksi samat asiat, joita käsitteli parannusehdotuksissa. 

  

  

Nuorilta tullut palaute 

  

Yhteensä peliä testanneita nuoria oli viisi. Peliä testattiin kahteen kertaan tammikuun 

alussa. Ensimmäisellä testauskerralla mukana oli 13- ja 15-vuotias nuori. Toisessa tes-

tauksessa oli kolme 17-vuotiasta lukiolaisnuorta. Lukiolaisista yksi oli poika, kaikki 

muut pelin testaajat olivat tyttöjä.  

  

Oma tuntemuksemme oli, että yläkouluikäisille peli ei sopinut yhtä hyvin kuin lukio-

ikäisille. Nuoremmille siinä tuntui paikka paikoin olevan liikaa vaikeaa sanastoa. Toi-

saalta yläkouluikäiset innostuivat kyselemään paljon ja pelitilanteesta muodostui poh-
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diskeleva juttutuokio. Tytöt näyttivät kuuntelevan mielenkiinnolla. Myös heidän van-

hempiensa ohimennen antama palaute oli myönteisen oloista. Pelikokemus oli ilmeisesti 

herättänyt keskustelua kotonakin.  Yläkouluikäisten kanssa pelirata ehdittiin käydä läpi 

vain kerran, toisin kuin lukioikäisten kanssa. 

  

Kolmen lukiolaisnuoren kanssa käyty pelituokio muodostui monella lailla erilaiseksi 

nuorempien kanssa vietettyyn verrattuna. Yllättäen näillä kolmella oli ennestään tietoa 

päänsäryistä hyvinkin paljon. Pelin aikana selvisi, että terveysaiheinen materiaali kiin-

nosti heitä kaikkia paljon. He kertoivat tähtäävänsä lukion jälkeen lääketieteelliseen 

tiedekuntaan.  Heille pelinohjaajan ei siis tarvinnut avata vastauksia niin paljon kuin 

nuoremmille. He olivat monesti pikemminkin sitä vastaan ja totesivat: ”Anna meidän 

päätellä se!”. Peliradan he kävivät läpi kolmeen kertaan ja keskittyivät sen jälkeen lu-

kemaan kysymyksiä ja vastauksia pelikansioista. He toivoivat jatkossa kaikkia kysy-

myksiä sisällytettäviksi oikeisiin pelikortteihin. Olimme luopuneet kaikkien kysymysten 

kirjoittamisesta pelikortteihin kustannussyistä. Nuoret siis toivoivat, että pelin saisi sii-

hen muotoon, ettei pelikysymyksiä tarvitsisi lukea pelikansiosta kuin korkeintaan muu-

taman pidemmän casen kohdalta. Huomasimme itsekin, että kansion siirtäminen kädestä 

käteen teki pelaamisesta kankeaa. 

  

Liitteenä 2 on nuorille antamamme kyselylomake, jonka peliä testanneet viisi nuorta 

saivat kotiinsa mukaan siltä varalta, että pelitilanteessa annetun suullisen palautteen 

jälkeen heiltä nousisi vielä myöhemmin. Kirjallista palautetta emme saaneet, mutta yksi 

lukiolaisnuorista kertoi haluavansa kokeilla peliämme vielä toistamiseen, kun tapasim-

me hänet ohimennen. 

 

 

Migreeniyhdistyksen edustajalta tullut palaute 

  

Suomen Migreeniyhdistyksen edustajan kanssa kävimme useampaan otteeseen keskus-

telua pelin eri vaiheissa. Hän otti jokaisella kerralla mielenkiinnolla vastaan ehdotuk-

semme ja raporttimme etenemisestä. Esittäessämme viimeisimmän version hänelle hän 

oli tyytyväinen pelin ulkomuotoon ja toteutukseen, ja antoi ymmärtää haluavansa pelin 

levitettäväksi yhdistyksen kautta. 



35 

 

 

 

Pelin jatkokehityshaasteet  

 

Opinnäytetyömme on valmis, mutta pelin elinkaaren on tarkoitus jatkua. Toistaiseksi 

pelimme on Ville Vuorelan pelinsyntykaavion vaiheisiin suhteutettuna edennyt seitse-

mänteen vaiheeseen, eli testausvaiheeseen. Peliä on tällä hetkellä testattu vasta pariin 

otteeseen muutaman hengen ryhmissä. Haluaisimme tulevaisuudessa testata peliä luok-

katilanteessa suuremman joukon kanssa. Yksi terveydenhoitajatuttavamme oli aiheesta 

kiinnostunut ja on luvannut testata peliä nuorten kanssa sopivan hetken tullen luultavasti 

syksyn 2010 aikana. 

 

Pelin jatkotestaamisen lisäksi aikomuksemme on tarkistuttaa pelikysymysten- ja vasta-

usten tekstisisältö kahdella lasten neurologilla. Tekstisisältöä muokatessamme otamme 

jatkossa huomioon jo tähän mennessä nuorilta ja terveydenhoitajilta saamamme palaut-

teen. Pyrimme saamaan neurologeilta palautetta viimeistään syksyllä 2010. 

   

Toistaiseksi pelin tehtävät on laadittu niin, että jokaiselle kolmelle joukkueelle on laa-

dittu kullekin 50 monivalinta- tai pohdintakysymystä. Jokaisen uuden kysymyksen koh-

dalla pelaaja joutuu siis itse pohtimaan ja tekemään päätöksiä. Tietoa ei ole annettu sel-

laisenaan. Jossain vaiheessa meille tuli tunne, että tällaisenaan peli saattaa olla raskas 

pelattava, ainakin nuoremmille yläkouluikäisille. Peliä viimeistellessämme saimme ide-

an ns. tietoiskukorteista ja tietoiskupeliruuduista. Pelaajan saapuessa tietoiskuruutuun 

ohjaaja lukee hänelle tietoiskun ja pelaajan itsensä ei tarvitse muuta kuin kuunnella. 

Ajattelimme, että peli saattaisi tietoiskujen myötä tuntua pelaajasta hieman kevyemmäl-

tä. Kysyimme peliä testatessamme nuorilta heidän mielipidettään tietoiskuista. Heistä 

idea tuntui hyvältä. Emme ehtineet liittää mukaan pelin tämänhetkiseen versioon, mutta 

pyrimme laatimaan ne niin että ne olisivat mukana siinä vaiheessa kun pelin voi tulostaa 

Suomen Migreeniyhdistyksen internetsivuilta. 

 

Viimeisenä jatkokehityshaasteena tässä vaiheessa näemme pelimateriaalin muuttamisen 

sellaiseen muotoon, että sen voi tulostaa Suomen Migreeniyhdistyksen internetsivuilta. 

Pelimateriaalin tallennusmuoto, sen mahdollinen elävöittäminen ja yhtenäistäminen 
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Suomen Migreeniyhdistyksen internetsivuille sopiviksi sekä mahdollisesti tiedon päivit-

täminen ovat niitä aiheita, joihin meidän tulee jatkossa keskittyä. Kaikkeen emme kyke-

ne omin voimin ja nämä vaiheet onkin tarkoitus käydä läpi yhteistyössä Suomen Mig-

reeniyhdistyksen kanssa. 
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7 OPINNÄYTETYÖN EETTISET NÄKÖKOHDAT 

 

 

Diakonia-ammattikorkeakoulussa toteutetun opinnäytteen tulee Ritva Kuokkasen, Mer-

vi Kivirinnan, Jukka Määttäsen ja Leena Ockenströmin (2007, 26–30) opinnäyteoppaan 

varten -teoksen mukaan täyttää tietyt kriteerit: Sen on oltava muun muassa eettisesti 

rehellinen, hyödyllinen ja kriittisesti läpikäyty.  

 

 

7.1 Pelintekoprosessin aikana ilmenneet eettiset pohdinnat 

 

Kuokkasen ym. (2007) teoksessakin esitetty Sakari Kainulaisen ajatus tutkivan ammat-

tikäytännön etiikasta kuuluu seuraavasti: ”Tutkivan ammattikäytännön etiikka edellyt-

tää, että opinnäytetöiden tulee olla tavoitteiltaan moraalisesti oikein, tulosten tieteelli-

sesti totta ja seurausten käytäntöä hyödyntäviä” (Kainulainen 2004, 74). 

 

Katsomme, että työmme on moraalisesti tukevalla pohjalla, sillä se tarkoitusperäisesti 

pyrkii vaikuttamaan nuorten elintapoihin kansanterveyden kannalta myönteisesti. Se 

tavoitteellisesti vähentää päänsärystä aiheutuvia haittoja lisäämällä tietoisuutta aiheesta 

ja tarjoamalla realistisia elämänhallintaesimerkkejä. Suurimmiksi eettisiksi kysymyk-

siksi jäivät käytetyn tiedon luotettavuus ja tiedonantajina olleiden ihmisten tunnistetta-

vuus. 

 

 

7.1.1 Salassapitovelvollisuus  

 

Olemme hyödyntäneet pelimme tietopohjassa ja testauksessa Suomen Migreeniyhdis-

tyksen päänsärkyleiriltä saamiamme yhteistyökumppaneita. Näiden henkilöiden henki-

löllisyys on pidetty tunnistamattomana. Leirillä päänsäryistä luennon pitäneen lasten 

neurologisen lääkärin nimen olemme maininneet lähteissä, jotta tiedon luotettavuus säi-

lyy. 
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7.1.2 Materiaalin lähteenä käytetyn tiedon luotettavuus 

 

Yhteistyötahojemme ansiosta pelin laatimiseen käyttävän tiedon luotettavuus on mah-

dollista turvata. Alan asiantuntijat tulevat auttamaan tiedon oikeellisuuden varmistami-

sessa ja ovat auttaneet luotettavien lähteiden etsimisessä. Suomen Migreeniyhdistyksen 

kautta saatujen yhteistyötahojen lisäksi aikomuksenamme on myös näyttää valmis pro-

dukti muutamalle kouluterveydenhoitajalle. Tähän mennessä olemme saaneet palautteen 

parilta terveydenhoitajalta, joiden arviointien tuloksia käsittelimme erillisessä kappa-

leessaan. 

 

Peliä toteutettaessa ja kysymyksiä/tietoiskuja laatiessa oli houkutuksena kirjoittaa ul-

komuistista ajatuksia ja liittää ne kysymyksiksi/tietoiskuiksi. Tämä kuitenkin olisi altis-

tanut virhetiedon esittämiselle, joka olisi voinut välittyä pelaajille. Tiedon oikeellisuu-

den varmistamiseksi pitäydyimme tiukasti lähdemateriaalissa, jonka pohjalta loimme 

kysymykset, tai ainakin varmistimme että kysymykset ja vastaukset vastasivat tutkitun 

tiedon tuloksia ja kirjasimme kysymyskohtaisesti ylös viitteet, mistä tämä tieto löytyy. 

Samoin kirjasimme, milloin tieto on varmaa (esimerkiksi IHS-kriteeristön mukaiset 

päänsärkyluokittelut) ja milloin sitä vielä tutkitaan tai aiheesta ollaan epävarmoja (esi-

merkiksi migreenin periytyvyyden tutkimus suomalaisväestössä). 

 

 

7.1.3 Tekijänoikeudet ja terveysaiheisen materiaalin turvallinen ja vastuullinen markki-

nointi  

                    

Suomen Migreeniyhdistyksen edustajien kanssa on ollut alusta asti selvää, että kaikki 

pelin oikeudet pysyvät meillä, mukaan lukien mahdolliset tuotot. Päätimmekin pidättää 

itsellämme peliin kaikki oikeudet, mutta tiedon päivitykseen on Migreeniyhdistyksellä-

kin tekemämme ja allekirjoittamamme sopimuksen mukaan oikeus, mikäli he noudatta-

vat hyvää lähdekritiikkiä ja korkeata eettistä arvostelua. 

 

Olemme keskustelleet Migreeniyhdistyksen edustajan kanssa markkinoinnista, ja he 

ovat vahvasti sitä mieltä, että tuotteen ilmestyttyä yhdistyksen sivuilta ladattavaksi, 
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kannattaa siitä kirjoittaa tiedottava artikkeli, joka julkaistaisiin yhdistyksen omassa 

Päänsärky-lehdessä. Samalla kannattaisi laittaa sama tai ainakin vastaavanlainen tiedote 

tai mainos terveysalan ammattilaisille suunnattuihin lehtiin, joista ainakin ammattiliitto-

jen julkaisemat Tehy ja Terveydenhoitaja nousivat soveliaiksi. 

 

Suomen Migreeniyhdistys ry ei tavoittele toiminnallaan voittoa, ja opinnäytteemmekin 

on elektronisessa muodossa ilmaiseksi jaossa. Päädyimme tähän sekä pelin saatavuuden 

varmistamiseksi että valmistuneen tuotteen hiomattomuuden vuoksi. Mahdollisen jat-

kokehityksen myötä kehittyvä versio vaatii oman eettisen tarkastelunsa, etenkin mikäli 

sillä haetaan taloudellista hyötyä. Peliin kulutettujen työtuntien ”arvoa” on hankala 

mennä arvailemaan, mikä entisestään olisi tuottanut päänvaivaa hinnoittelun arvioinnis-

sa. Pelin valmiiksi kootun version julkaisua ei tällä hetkellä olla toteuttamassa, ellei sillä 

löydy erityisen suurta kysyntää. 

 

 

7.2 Opinnäytetyön hyödyllisyys ja vaikuttavuus 

 

Opinnäytetyön tulee olla ammatillisesti kiinnostava ja jollakin tavalla merkittävä kohde-

ryhmälle (Vilkka & Airaksinen 2004, 157). Kuten aiemmin raportissamme olemme to-

denneet, on materiaalimme herättänyt erilaisissa tahoissa kiinnostusta, ja työn merkittä-

vyyttä käsittelimme prosessin arvioinnissa. Se myös on kiinnostanut meitä itseämme 

riittävästi, jotta olemme jaksaneet panostaa siihen enemmän työtunteja kuin varsinainen 

opinnäyte laajuudessaan vaatisi. 

 

Realistisesti ajatellen ei lapsi/nuori ole peliä pelattuaan päänsäryn asiantuntija, eikä hän 

varmasti muista kaikkea kuulemaansa ja käsittelemäänsä. Peli on kuitenkin päässyt ta-

voitteeseensa, mikäli pelaajalle on syntynyt yleiskäsitys päänsärystä, ja hän on saanut 

tutkittuun tietoon perustuvan pohjan, jolle rakentaa myöhempiä skeemoja. Myös mah-

dollisten vallitsevien, väärien uskomusten kumoaminen on osa vaikuttavuutta, kuin 

myös päänsärystä puhumisen ja esiin tuomisen rohkeus. 

 

Yksi osa vaikuttavuutta on pelin levikki, eli kuinka laajasti peliä hyödynnetään. Suomen 

Migreeniyhdistyksen kotisivuilta ladattava peli on lähes kaikkien halukkaiden saatavil-
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la, ja sen leviämistä rajoittaa siis lähinnä tiedonhakijan tarve materiaaliin, kiinnostus 

siihen ja tieto sen olemassa olosta. Tällöin markkinointi nousee ensiarvoiseen asemaan. 

Kaikille halukkaille helposti tarjolla olevan materiaalin levittämisessä on kuitenkin 

myös omat riskinsä. Pelin laiton kopiointi on huolenamme siltä osin, että peliä saattaisi 

muokata ja/tai myydä eteenpäin joku, jolla ei ole terveysaiheisen tiedon tarkistamiseen 

ja päivittämiseen tarvittavia taitoja. Tähän pystymme ehkä jossain määrin omalta osal-

tamme vaikuttamaan yhteistyössä Suomen Migreeniyhdistyksen kanssa saattamalla pe-

lin sähköisesti ladattavaan muotoon vasta, kun sen tiedot on tarkistettu useammalla neu-

rologilla ja sitä on testattu useampaan otteeseen. Sivuilta ladattavat tiedostot tullaan 

suojaamaan niin, ettei niitä pääse ulkopuolinen suoraan muokkaamaan. 
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8 POHDINTA  

 

Opinnäytetyön idea lähti Suomen Migreeniyhdistykseltä, joten sille oli selkeä tarve. 

Tuotteessa on vielä runsaasti muokkaamisen ja parantamisen varaa, mutta tällaisenaan-

kin se on hyödynnettävissä oleva, ja annettuihin tavoitteisiin vastaavaa. Peli sisältää 

runsaasti tietoa, eikä pelin pelaaminen vaadi omakohtaista kokemusta päänsäryistä. Pe-

lin ohjaajaan on kiinnitetty huomiota ja pelin pelaamisen ohjeistus on laadittu pääasial-

lisesti hänen näkökulmaansa varten. Suomen migreeniyhdistyksen edustajan kanssa 

olemme keskustelleet heidän verkkosivujensa kautta julkaisusta. Ensimmäisten testaus-

ten jälkeen toteamme, että peli on jo tässä muodossaan pelattava ja tarjoaa tietoa pään-

säryistä ohjaajille ja nuorille. Pelin jatkokehittely ja levitysmuotoon muokkaaminen on 

kehitteillä Migreeniyhdistyksen kautta. 

 

Aineisto soveltuu kohderyhmälle kohtalaisen hyvin. Terveydenhoitajien palautteen poh-

jalta nousi pieni huoli käytetyn termistön ymmärrettävyydestä ja toisaalta kysymyksien 

vaikeustasojen vaihtelusta. Testaajina olleet nuoret olivat kiinnostuneita aineistosta, 

eivätkä he kokeneet vaikeustasoiltaan vaihtelevia kysymyksiä ongelmallisena asiana 

itsessään, vaan mielellään kävivät läpi tietopakettia. Jatkokehityshaasteena vierasperäi-

set termit avataan kysymyksissä ymmärrettäviksi, ellei sanan tunnistaminen ole kysei-

sen kysymyksen tarkoitus. Kysymykset ovat luotu pääsääntöisesti nuoren näkökulmas-

ta, mahdollisimman paljon heidän elämäänsä koskettavasti ja käyttäen koululaisen arki-

päivien esimerkkejä case-tehtävissä. Olemme kiinnittäneet huomiota julkaisuformaat-

tiin, ja aineistoa on muokattu alusta lähtien niin, että se toimisi lautapelinä. 

 

Katsomme, että asettamamme tavoite informatiivisuudesta on saavutettu, sillä onnis-

tuimme kattamaan kaksi yleisintä päänsäryn aiheuttajaa, ja käsittelemään Särkybongari- 

osiossa muitakin päänsäryn syitä monipuolisesti. Toisaalta, tämänhetkinen tuntemuk-

semme on se, että pelin sisältämä tieto on vielä hyvin paljon kliinistä termistöä sisältä-

vässä muodossa. Se saattaa vieraannuttaa nuorta pelaajaa pelistä. Tämä ratkeaa vain 

kattavamman testauksen myötä. Harjoittelujen yhteydessä olemme useasti vastanneet 

ohjaajiemme kysymykseen opinnäytteestä. Pelistä kertoessamme se on herättänyt mie-

lenkiintoa, ja kouluterveydenhuollon ohjaajat mielellään näkisivät työssään hyödynnet-

tävää materiaalia, mutta epäilivät ehtisivätkö perehtyä laajaan työhön. Mielestämme 
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tämä noidankehä on valitettava: toisaalta kaivataan materiaalia, mutta toisaalta siihen 

perehtymiseen ei aina ole aikaa. 

 

Aloittaessamme pelin työstöä olimme innokkaita ja täynnä ideoita. Pelin työstäminen 

pääsi kunnolla käyntiin uuden parin kanssa, ja siitä lähtien se onkin ollut tavalla tai toi-

sella läsnä opintojen, harjoitteluiden ja palkkatyön ohella. Pitkänä ja aikaa vievänä pro-

jektina se on vaatinut veronsa eikä luova prosessi ole ollut helppo kokemus. Vastaan 

tuli hetkiä, jolloin työ ei vain jostain syystä ole edennyt, vaikka motivaatiota ei olisikaan 

puuttunut. Välillä olemme joutuneet jättämään itse produktin vähäksi aikaa ”kypsy-

mään” ja keskittymään joko oheismateriaalin suunnitteluun, raportin laatimiseen tai 

tiedon keruuseen. 

 

Mikäli olisimme löytäneet aikaisemmin Vuorelan Pelintekijän Käsikirjan (2007), oli-

simme ehkä saaneet pelin toteutukseen strukturoidumman ja selkeämmän muodon jo 

varhaisemmassa vaiheessa. Nyt muodostimme suunnitelmat pelin tuottamisesta omien 

arvioidemme mukaisesti. Suurten kokonaisuuksien hallitseminen on vaatinut runsaasti 

voimavaroja ja aikaa, mutta toisaalta ilman pitkähköjä tiedonkeruu- ja sulatteluvaiheita 

emme olisi kyenneet laatimaan lainkaan toimivaa ja luotettavaa pelipohjaa. Nyt meillä 

on varmuus siitä, että laatimamme kokonaisuus on tietoarvoltaan niin hyvää ja eettisesti 

pätevää kuin mihin omat kykymme opiskelijoina riittivät.   

 

Vaikka pelin valmistaminen oheismateriaaleineen ja raportteineen on vaatinut tekijöiltä 

huomattavasti aikaa, hermoja ja moneen venymistä, on se ollut riittävän antoisaa, jotta 

tauon jälkeen tuotetta voi uudistaa ja parannella.  
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Liite 1. Arviointikyselylomake pelissä hyödynnettävästä materiaalista pelinohjaajille 

 

1. Tulevatko ”Tunnista päänsärkysi” -pelimateriaalikansiosta selkeästi esille pelin ta-

voitteet? Eli ilmeneekö siitä: 

A) Se, että peliä voi käyttää terveyskasvatusmateriaalina. 

B) Pelin kohderyhmät  

C) Pelin käyttöohjeet   

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Onko materiaali riittävän helppokäyttöistä? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Onko materiaali riittävän monipuolista? 
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4. Välittääkö peli mielestäsi tietoa päänsärkyjen syistä ja taustatekijöistä sellaisessa 

muodossa, että: 

       A) Yläkoulu- ja lukioikäiset nuoret kiinnostuisivat sen pelaamisesta? 

       B) Itse ohjaajana kykenisit materiaalin avulla ohjaaman pelin kulkua? 

       C) Pelaajille syntyy tietopohja, joka motivoi heitä edistämään terveyttään? 

 

 

 

 

 

 

5. Antaako pelimateriaali ymmärrettävässä muodossa ja riittävästi konkreettista terveys-

tietoa, jonka avulla voisit pitää päänsärkyaiheisen terveystiedon opetustuokion?  

 

 

 

 

 

 

6. Minkälaisia parannuksia haluaisit materiaaliin tehtävän, jotta ottaisit sen käyttöön 

työssäsi?  

 

 

 

 

 

7. Mitä pidit materiaalissa hyvänä ja mitä huonona? 
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Liite 2. Arviointilomake pelaajalle 

 

 

1. Onko pelissä mielestäsi selkeitä vikoja? 

 

 

 

 

2. Onko pelin kulku selkeä? 

 

 

 

 

3. Mikä peliä pelatessasi oli hauskaa/kiinnostavaa? 

 

 

 

 

4. Mikä peliä pelatessasi oli tylsää/turhauttavaa? 

 

 

 

 

5. Mitä opit pelistä? 

 

 

 

 

6. Miten parantaisit peliä? 

 

 


