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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli löytää toimiva malli nuorten osallistamiseksi 
voimisteluseuran toimintaan mukaan. Opinnäytetyön tarkoituksena oli pilotoida Suomen 
Voimisteluliiton Nuvo-toimintaa. Nuvo-kehitystyö lähti toimeksiantajan tarpeesta lisätä 
aktiivisten nuorten määrää seuratoiminnassa sekä saada nuorten ääni kuuluviin 
voimisteluseurojen toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Nuvo-toiminnan tavoitteena on 
tarjota nuorille enemmän osallistumis-, kehittymis- ja vaikutusmahdollisuuksia 
seuratoiminnassa. Nuvo-toiminnalla halutaan tarjota nuorille turvallinen toimintaympäristö, 
jossa he pääsevät toteuttamaan itseään yhdessä seuran muiden nuorten kanssa.  
 
Nuvo-toiminnan pilotointi toteutettiin maalis-joulukuun 2017 aikana. Hakemusten perusteella 
mukaan valittiin kymmenen pilottiseuraa. Nuvo-seuroille annettiin tehtäväksi perustaa 
nuorista koostuva Nuvo-tiimi ja valita nuorten keskuudesta Nuvo-leader, jonka tehtävänä oli 
johtaa Nuvo-tiimiä. Seuran Nuvo-tiimille annettiin tehtäväksi toteuttaa jokin joko seuran 
johtokunnalta tai nuorilta itseltään tullut tehtävä tai projekti marraskuun loppuun mennessä. 
Pilottiin lähteneiden seurojen tuli nimetä johtokunnasta nuorten toiminnan vastuuhenkilö, joka 
oli Nuvo-leaderin ja -tiimin tukena tarvittaessa. Nuvo-toimintaan liittyi Nuvo-tiimin työskentelyn 
lisäksi kaksi muuta nuoria osallistavaa toimenpidettä, jotka olivat Nuvo-leaderin kutsuminen 
seuran johtokunnan kokoukseen mukaan ja Sporttitetin pilotointi.  
 
Teoriaosuudessa perehdyttiin työn sisäisiin motivaatiotekijöihin itseohjautuvuusteorian kautta, 
seuratoiminnan ja vapaaehtoistyön luonteeseen sekä nuorten sukupolvien erityispiirteisiin. 
Teorian kautta saatiin tärkeää tutkimuksellista tietoa opinnäytetyön ydinkysymyksen 
selvittämiseen.  

 
Nuvo-pilottijaksossa mukana oleville seuran nuorten vastuuhenkilöille, Nuvo-leadereille sekä 
Nuvo-tiimiläisille teetettiin kysely, jolla kartoitettiin Nuvo-toiminnan luonnetta sekä sitä, kuinka 
hyvin toiminta tuki nuorten sisäisiä motivaatiotekijöitä. Kokemukset toiminnasta olivat kyselyn 
mukaan positiivisia. Nuorten yleisimmiksi motiiveiksi toimintaan osallistumisessa nousivat 
halu auttaa seuraa, päästä vaikuttamaan seuran asioihin sekä saada kokemuksia erilaisista 
tehtävistä. Lähes kaikki pilottiseuroista kokivat, että nuoret on helppo saada innostettua 
mukaan. Nuoret olivat innostuneita Nuvo-toiminnasta ja olivat kokeneet sen mielekkääksi.  
 
Teoriapohjan, pilottiseuroille teetetyn kyselyn ja heidän kanssaan vaihdettujen kuulumisten 
perusteella saatiin kuva siitä, kuinka osallistaa nuoret mukaan seuratoimintaan ja millaista 
toiminnan tulisi olla, jotta se vastaisi nuorten motiiveja. Nuvo-toiminnan tulee olla nuorten 
näköistä, hauskaa yhdessä tekemistä ja sisäisiä motivaatiotekijöitä tukevaa toimintaa. Näiden 
tietojen pohjalta luotiin kaksi erillistä markkinointivideota Nuvo-toiminnasta sekä opas Nuvo-
toiminnan käynnistämiseen. Videoista toinen suunnattiin seuroille ja toinen nuorille.  
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1 Johdanto 

Kuinka nuoret saataisiin osallistettua mukaan voimisteluseuran toimintaan? Miten 

saisimme nuorten äänen kuuluviin voimisteluseurojen toiminnan suunnittelussa ja 

toteutuksessa? Millaista toimintaa seuran tulisi tarjota nuorille, jotta se houkuttelisi heitä 

mukaan seuran vapaaehtoistyöhön? Nämä ovat kysymyksiä, joita Suomen 

Voimisteluliitossa (myöh. Voimisteluliitto) on pohdittu jo pidemmän aikaa ja nyt nähtiin 

ajankohtaiseksi aloittaa kehitystyö, jonka avulla etsittäisiin keinoja nuorten toiminnan 

lisäämiseksi seuratoiminnassa. Tarkoituksena oli osallistaa nuoret voimisteluseurojen 

toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.  

 

Oli selvitettävä, millaisia erityispiirteitä nuorilla sukupolvilla on, millaista työn ja seurassa 

tehtävän vapaaehtoistyön tulisi olla, jotta se saisi nuorten kiinnostuksen heräämään. 

Näihin kysymyksiin perehdyttiin teoriaosuudessa.  

 

Sisäisiä motivaatiotekijöitä tarkasteltiin itseohjautuvuusteorian pohjalta eli siitä 

näkökulmasta, kuinka työssä voidaan tukea psykologisia perustarpeita; omaehtoisuutta, 

kyvykkyyttä sekä yhteisöllisyyttä. Omaehtoisuudella tarkoitetaan toiminnan vapautta, 

kyvykkyydellä työn sopivaa haastetasoa ja yhteisöllisyydellä työn hyödyllisyyttä muille. 

Tutkimusten mukaan, mitä paremmin työn kautta saadaan tyydytystä psykologisille 

perustarpeille, sitä suurempana sisäinen motivaatio työtä kohtaan koetaan ja tätä kautta 

työn tulokset ovat positiivisia. Oikeilla toimenpiteillä voidaan selvästi lisätä ihmisten 

kiinnostusta osallistua vapaaehtoisuuteen pohjautuvaan työhön, kunhan löydetään 

toiminnasta omaehtoisuutta, kyvykkyyttä ja yhteisöllisyyttä tukevia tekijöitä ja tuodaan niitä 

esille. (Martela & Jarenko 2014, 31.) 

 

Vaikka monissa seuroissa onkin palkattuja työntekijöitä, tarvitaan vapaaehtoistyötä 

toiminnan toteutumiseen (Kivisaari 2017, 18). Vapaaehtoistyötä tehdään usein puhtaasta 

auttamisen halusta ja näin ollen psykologisista perustarpeista nimenomaan 

yhteisöllisyyden tukeminen korostuu (Martela & Jarenko 2014, 7). Vapaaehtoisen motiivit 

vaihtelevat tekijästä ja tehtävästä riippuen, joten kahden muun psykologisen perustarpeen 

omaehtoisuuden ja kyvykkyyden tukeminen tulisi huomioida työssä myös.  

 

Työn motiiveihin vaikuttavat monet eri tekijät. Sukupolvi-ajattelun mukaan eri aikoina 

syntyneillä ihmisillä on erilaisia ominaispiirteitä, jotka erottavat heidät toisista sukupolvista. 

Ajanjakso, jossa ihmiset elävät, luo heille tietynlaisia muista sukupolvista poikkeavia 

piirteitä. Sukupolvet Y ja Z, joita tämä opinnäytetyö koskettaa, poikkeavat aiemmista 

sukupolvista monilla tavoin. Näiden uusimpien sukupolvien ihmiset, jotka ovat tällä 
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hetkellä nuoruus- tai varhaisaikuisuusiässä, ovat esimerkiksi tottuneet käyttämään 

digitaalisia laitteita lapsuudesta saakka päivittäin, joten niiden käyttö on heille luontevaa 

(Toivanen 2011, 84). Nuorten sukupolvien motiivit työtä kohtaan eroavat vanhempien 

sukupolvien työmotiiveista joiltain osin (Sinokki 2016, 31). Olennaista on, että nämä asiat 

osataan huomioida nuorille suunnatun työn tarjoamisessa.  

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on löytää nuorten motiivit seuratyössä toimimiseen ja 

rakentaa löydösten pohjalta voimisteluseuroille suunnattu malli Nuoret Voimisteluosaajat –

toiminnan käynnistämiseen (myöh. Nuvo-toiminta). Toimeksiannon pohjalta lähdettiin 

pilotoimaan toimintamallia, jolla saataisiin osallistettua nuoria mukaan seuratoimintaan. 

Pilotti käynnistettiin kymmenen Voimisteluliittoon kuuluvan Sinettiseuran kanssa. 

Pilottiseurojen tehtävänä oli koota nuorista koostuva Nuvo-tiimi, jota johtaisi nuorten 

keskuudesta valittu Nuvo-leader. Seuran tuli tämän lisäksi nimetä seuran johtokunnasta 

nuorten toiminnan vastuuhenkilö, joka olisi Nuvo-tiimin tukena aina tarvittaessa. Nuvo-

tiimeille annettiin tehtäväksi toteuttaa vähintään yksi projekti pilotointijakson aikana.  

 

Koska Nuvo-toiminnan kautta halutaan saada nuorten ääni paremmin kuuluviin 

voimisteluseurojen toiminnan suunnittelussa, yhtenä pilottiseurojen tehtävänä oli kutsua 

Nuvo-leader tutustumaan seuran johtokunnan työhön. Koska myös Nuorten Akatemian 

Sporttitetti koskettaa nuoria, päätettiin sen pilotointi liittää osaksi Nuvo-hankkeen 

pilotointia. Nuvo-pilotoinnissa mukana olevien seurojen tuli syksyn aikana ottaa seuraan 

vähintään yksi sporttitettiläinen. Sporttitetin ideana on saada nuoria innostettua 

seuratyöhön, tarjota tutustumismahdollisuus liikunta-alan työpaikkaan ja tarjota TET-

jakso, jonka toteutuksen suunnittelussa tettiläinen pääsee osalliseksi.  

 

Jotta Nuvo-toiminnan pilotoinnista saataisiin mahdollisimman laajasti tietoa toiminnan 

kehittämistä varten, toteutettiin kaikille Nuvo-toiminnassa mukana oleville kysely, jolla 

kartoitettiin pilottiseurojen Nuvo-toiminnan luonnetta ja nuorten motiiveja toimintaa 

kohtaan. Kyselyn tulosten, teoriataustan ja pilottiseurojen kokemusten pohjalta lähdettiin 

kehittämään toimintamallia Nuvo-toiminnan käynnistämiselle voimisteluseuroissa sekä 

luotiin markkinointivideot Nuvo-toiminnasta.  

 

 



 

 

3 

2 Motivaatio ja työ 

Motivaatio on yksi psykologian tutkituimmista aihealueista ja sille onkin olemassa useita 

teorioita, joilla pyritään selittämään motivaation syntymistä ja sen vahvistamista (Martela & 

Jarenko 2015, 56). Eri motivaatioteorioita on paljon ja näistä tunnetuimpien joukkoon 

kuuluvat Maslowin tarvehierarkia sekä behavioristinen oppimiskäsitys. Behaviorismin 

aikaan ajateltiin, että ihmisen käyttäytymistä ohjataan palkkioin ja rangaistuksin (Tynjälä 

1999, 98-99). Myöhemmin kuitenkin todettiin, että motivaatio on monimutkaisempi 

kokonaisuus, johon vaikuttavat monet eri tekijät. Kuitenkin oman aikamme viitatuin 

psykologinen motivaatioteoria on Decin ja Ryanin 1970-luvulla rakentama 

itseohjautuvuusteoria, josta julkaistaan satoja tieteellisiä artikkeleita vuosittain (Uusitalo-

Malmivaara 2014, 19). Edward Deci ja Richard Ryan ovat professoreja, joiden tutkimukset 

liittyvät onnellisuuteen ja tätä kautta vuosituhannen vaiheessa syntyneeseen positiivisen 

psykologian tieteenalaan.  

 

Asioiden tekemiseen ja toteuttamiseen tarvitaan motivaatiota (Liukkonen & Jaakkola 

2002, 13-15). Sana motivaatio juontaa juurensa latinalaisesta sanasta movere, jolla 

viitataan liikkumiseen (Ruohotie 1998, 36). Myöhemmin käsitettä on laajennettu 

tarkoittamaan käyttäytymistä virittävien ja ohjaavien tekijöiden järjestelmää. Sana motiivi 

on motivaation kantasana. Sillä viitataan usein tarpeisiin, haluihin, vietteihin ja sisäisiin 

yllykkeisiin sekä palkkioihin ja rangaistuksiin. Motiivit voivat olla tiedostettuja tai 

tiedostamattomia. Motiivit ja siitä syntynyt motivaatio siis ohjaavat ihmisen toimintaa.  

 

Ruohotie (1998, 38) jakaa motivaation tilanne- ja yleismotivaatioon. Tilannemotivaatio 

liittyy johonkin tiettyyn tilanteeseen, johon voivat vaikuttavat niin ulkoiset kuin sisäisetkin 

tekijät ja se on luonteeltaan dynaamista, jonka vuoksi motivaatio vaihtelee tilanteesta 

riippuen. Yleismotivaation Ruohotie määrittelee taas kuvaamaan käyttäytymisen yleistä 

suuntaa ja vireyttä, eräänlaista keskimääräistä tasoa.   

 

Motivaatiolla viitataan ihmisen psyykkiseen tilaan, joka määrää millä aktiivisuudella 

ihminen toimii ja mihin hänen mielenkiintonsa suuntautuu (Ruohotie 1998, 42). Motivaatio 

määrittää mitä tehtäviä, miten, millä vireydellä ja kuinka kauan ihminen niitä kulloinkin 

tekee (Hakonen 2015, 135-136).  Ruohotie listaa (1998, 37) kolme eri ominaisuutta, joiden 

avulla motivaatio-ilmiötä voidaan luonnehtia. Nämä ovat vireys, suunta ja 

systeemiorientoituminen. Vireys on energisoiva voima, joka ajaa yksilöä käyttäytymään 

tietyllä tavalla. Suunnalla taas viitataan siihen, että yksilön käyttäytyminen on suunnattu 

johonkin. Kun ihminen on systeemiorientoitunut, viitataan sillä yksilön sisäisiin ja ympärillä 
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oleviin voimiin, jotka palauteprosessin kautta joko vahvistavat toimintaa tai saavat yksilön 

vaihtamaan toiminnan suuntaa.  

 

Tässä luvussa käsitellään motivaatiota Decin ja Ryanin kehittämän itseohjautuvuusteorian 

pohjalta. Ensin käsitellään sisäistä ja ulkoista motivaatiota ja sen jälkeen motivaation 

keskeisesti liittyviä psykologisia perustarpeita omaehtoisuutta, kyvykkyyttä ja 

yhteisöllisyyttä. Decin ja Ryanin (2000b, 227-228) mukaan ihmisen motivaatiota voidaan 

vahvistaa tukemalla psykologisia perustarpeita. Motivaatio ja työ -luvun lopuksi 

tutustumme siihen, millä keinoin työssä voidaan tukea omaehtoisuutta kyvykkyyttä ja 

yhteisöllisyyttä sekä tutustutaan siihen millaiset palkitsemistavat tukevat yksilön sisäistä 

motivaatiota.  

 

2.1 Itseohjautuvuusteoria: sisäinen ja ulkoinen motivaatio 

Decin ja Ryanin 1970-luvun loppupuolella kehittämä Itseohjautuvuusteoria kuuluu 

positiivisen psykologian tutkimusalaan, jossa motivaatio nähdään ihmisten sisäisinä 

pyrkimyksiä ja impulsseina, joita ulkoiset tekijät lähinnä rajoittavat (Nurmi & Salmela-Aro 

2017, 12). Decin ja Ryanin (2000a, 67) kehittämän itseohjautuvuusteorian lähtökohtana 

on oletus, että ihminen on motivoituva, aktiivinen ja itseään ohjaava. Määritellessään 

motivaatiota he lähtevät liikkeelle ajatuksesta, että yksilöt eivät eroa vain sen suhteen, 

kuinka paljon heitä kiinnostaa jokin asia vaan myös sen suhteen, minkä vuoksi he ovat 

motivoituneet tekemään jotain (Deci & Ryan 2000a, 69).  

 
Itseohjautuvuusteorian mukaan ihminen pyrkii automaattisesti sisäistämään ja 

omaksumaan ympäristönsä sosiaalisesti hyväksyttyjä tapoja, arvostuksia ja sääntöjä 

osaksi omia arvojaan ja minäkuvaansa voidakseen kokea itseohjautuvuutta toiminnassa. 

Deci ja Ryan kuvaavat tätä vaiheittain tapahtuvaksi sisäistymiseksi. Motivaatiota voidaan 

kuvata janan avulla (kuvio 1), jonka toisessa päässä on täysin ulkopuolelta säädellyt 

motiivit ja toisessa päässä täysin sisäiset, keskeisesti ihmisen minäkuvaan liittyvät 

motiivit. Itseohjautuvuusteorian mukaan mitä enemmän yksilö kokee autonomiaa, sitä 

motivoituneempi hän on tehtävää kohtaan. (Deci & Ryan 2000b, 237-236.)  
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Kuvio 1. Ulkoisen motivaation sisäistyminen (mukaillen Deci & Ryan 2000a)  

 

Ulkoisen motivaation tekeminen ja sen syyt ovat irrallaan toisistaan. Jos tavoite pyritään 

saavuttamaan esimerkiksi muiden ihmisten tai tilanteiden vaatimusten vuoksi, ulkoisten 

palkkioiden takia tai syyllisyyden ja ahdistuksen tunteen välttämiseksi, puhutaan täysin 

ulkoa säädellystä motivaatiosta. Täysin ulkoa määritelty tavoite tai toiminta voi kuitenkin 

sisäistyä hieman silloin, kun yksilö kiinnostuu toimimaan siinä määrin että välttäisi 

syyllisyyden, häpeän ja ahdistuksen tunteen ja säilyttäisi oman arvostuksensa. Tällöin 

pyritään välttämään kielteisiä tunteita ja säilyttämään itsearvostus. Jos ihminen on 

ainoastaan ulkoisesti motivoitunut ja toiminta on hyvin kontrolloitua, voi se olla tavoitteiden 

kannalta haastavaa, sillä sen on todettu helposti johtavan tavoitteesta luopumiseen 

vastoinkäymisiä kohdatessa. (Deci & Ryan 2000b, 236.) 

 

Kuviosta 1 nähdään, että kiinnittyneessä säätelyssä koetaan jo jonkin verran autonomiaa. 

Toimintaa ohjaavat ulkoiset motiivit edelleen, mutta kiinnittyneessä säätelyssä yksilö 

havaitsee ja hyväksyy toiminnan arvon. Yksilö kiinnittyy ympäristön tavoitteisiin ja 

sääntöihin. Tällöin ympäristön tavoitteet nähdään osittain jo omina tavoitteina, arvoina ja 

normeina. Kiinnittyneessä säätelyssä yksilön toimintaa voi ohjata myös halu saada 

sosiaalista arvostusta ja hyötyä. (Deci & Ryan 2000b, 236.) 

 

Integroitunut säätely on lähtenyt liikkeelle ulkoisista vaatimuksista, jotka ovat sisäistetty 

omiksi motiiveiksi. Tällöin toiminta sulautuu täydellisesti yksilön omaan minäkuvaan. Tätä 

Deci ja Ryan kuvaavat jo autonomiseksi motivaatioksi, koska motivaatio on jo hyvin 

itseohjautunutta. Ainoa sisäisen motivaation taso eli täysin sisäinen säätely, joka sisältää 

eniten autonomiaa tarkoittaa sitä, että yksilö motivoituu tekemään tehtäviä, koska ne 
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itsessään ovat motivoivia ja ne koetaan hyvin mielekkääksi toiminnaksi. Ne tuottavat 

mielihyvää ja ovat omien arvojen mukaisia. (Deci & Ryan 2000b, 235.) 

 

Martela ja Jarenko (2015, 25-26), kuvaavat sisäisen motivaation ohjaamaa tekemistä 

energisoivaksi, innostavaksi, iloa tuottavaksi ja mahdollisuuksia tarjoavaksi. Ulkoisesti 

motivoitunut tekeminen taas heidän mukaansa on luonteeltaan stressaavaa, energiaa 

kuluttavaa, ahdistavaa ja uhkiin keskittyvää. Sekä ulkoinen että sisäinen motivaatio saavat 

yksilön toimimaan, mutta motivaation autonomian voimakkuus vaikuttaa sen toiminnan 

pitkäkestoisuuteen, tehokkuuteen, käyttäytymiseen, tunteisiin, ajatuksiin ja mielekkyyteen 

(Sinokki 2016, 226). 

 

2.2 Psykologiset perustarpeet  

Decin ja Ryanin (2000a, 227) kehittämän itseohjautuvuusteorian mukaan ihmisen 

motivaation ymmärtäminen edellyttää psykologisten perustarpeiden hahmottamista. 

Ihmisen kolme psykologista perustarvetta ovat omaehtoisuus, kyvykkyys ja yhteisöllisyys. 

Näille psykologisille perustarpeille on muotoutunut hieman eri termejä. Esimerkiksi 

Hakanen (2011, 30-37) määrittelee perustarpeet itsenäisyytenä, pärjäämisenä ja 

yhteenliittämisenä, kun taas Järvilehto (2011, 28-39) nimeää ne vapaudeksi, virtaukseksi 

ja vastuuksi. Itseohjautuvuusteorian mukaan näiden yllämainittujen tarpeiden 

tyydyttäminen on merkittävässä roolissa ulkoisen motivaation sisäistymisessä (Deci & 

Ryan 2000a, 227). 

 

Martelan ja Jarenkon (2014, 28) mukaan motivaation lisäksi psykologisilla perustarpeilla 

on merkittävä vaikutus ihmisen hyvinvoinnille ja henkiselle kasvulle sekä kehitykselle. 

Omaehtoisuutta, kyvykkyyttä ja yhteisöllisyyttä tukevat kasvuympäristöt kasvattavat 

hyvinvoivia sekä tasapainoisia aikuisia ja näiden tukeminen esimerkiksi koulumaailmassa 

tai harrastuksen parissa tuottaa parempia oppimistuloksia. Psykologisia perustarpeita 

voidaan pitää kokemuksina, jotka ovat hyvälle elämälle välttämättömiä ja näiden kautta 

ihminen löytää sisäisen motivaation (Deci & Ryan 2000a 74-76).  

  

Omaehtoisuudella eli autonomialla tarkoitetaan yksilön kokemusta toiminnan vapaudesta 

ja siitä, että hän voi itse päättää tekemisistään ja vaikuttaa lopputulokseen (Deci & Ryan 

1985, 11). Tällöin hän kokee itse ohjaavan toimintaa eikä kukaan ulkopuolinen kontrolloi 

sitä. Yksilöllä on siis sisäinen motivaatio toimintaa kohtaan, jolloin hän nauttii 

tekemisestään tai arvostaa päämääriä, joihin toiminta johtaa (Gangé & Deci 2005, 336-

338). On kuitenkin hyvä huomioida, ettei autonomia ole sama asia kuin vapaus ja 

riippumattomuus, sillä vapaus ei itsessään saa yksilöä motivoitumaan vaan yksilön on 
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nähtävä todellisia mahdollisuuksia ympäristössään (Järvilehto 2014, 29 [Rigby & Ryan 

2011]). Valinnan vapaus antaa yksilölle usein tunteen siitä, että on tehtävän suhteen 

asianomistaja. Yksilö kokee tehtävästä suoriutumisen olevan hänen omalla vastuullaan ja 

näin tehtävää kohtaan syntyy henkilökohtainen suhde, joka usein vahvistaa motivaatiota. 

On osoitettu, että autonomian kokeminen lisää aloitteellisuutta, innostusta, luovuutta, 

kokeilunhalua, tuottavuutta, hyvinvointia ja oppimista (Järvilehto 2014, 29; Martela & 

Jarenko 2014, 29). 

 

Kyvykkyydellä tarkoitetaan yksilön kokemusta siitä, että hän kokee pätevyyden tunteita 

tehtävää suorittaessaan ja saa asioita aikaan. Kyvykkyyteen liittyy Csikszentmihalyin 

luoma käsite flow. Csikszentmihalyin mukaan täydelliseen flow-tilaan päästään, kun 

ihmisen kyvykkyys ja asian vaativuustaso kohtaavat. Jos haastetta ei ole tarpeeksi, 

ihminen tylsistyy. Vastakohtaisessa tilanteessa taas, jos ihminen kokee tehtävän liian 

haastavaksi ja epäonnistuu, tuhoaa se usein sisäisen motivaation nopeasti. Flow-tilassa 

ihminen on täysin uppoutunut tehtävään ja suunnannut kaiken tarkkaavaisuutensa siihen 

niin, että esimerkiksi ajantaju voi kadota tehtävän suorittamisen ajaksi. Ihminen asettuu 

jonkin asteiseen tiedostamattomuuden tilaan niin, ettei tapahtuman yksityiskohtia 

välttämättä muista jälkikäteen. Flow-tila on motivaation kannalta hyvin tavoittelemisen 

arvoinen, sillä silloin yksilö on tuottelias ja saa voimakasta vahvistusta kyvykkyyden 

tunteelle. (Csikszentmihalyi 1975, 49; Csikszentmihalyi 1990, 74.) 

 

Ihminen on sosiaalinen olento, joten siksi se on riippuvainen toisista ihmisistä ja näin ollen 

kolmas psykologinen perustarve ja sisäisen motivaation lähde, on yhteisöllisyys (Martela 

& Jarenko 2014, 30). Ihminen haluaa tulla kohdatuksi aidolla tavalla. Ihminen vaatii 

ympärilleen kannustavan, turvallisen ja lämminhenkisen yhteisön ollakseen 

tuottavimmillaan. Rigbyn ja Ryanin (2011) mukaan yhteenkuuluvuuden kokemisen 

kannalta keskeisiä ovat yksilön huomioiminen, muilta saatava tuki ja tunne siitä, että voi 

vaikuttaa toisiin ihmisiin (Järvilehto 2014, 33). Jos ihmisellä on tunne, että hänestä 

välitetään, lisää se sisäistä motivaatiota (Martela & Jarenko 2014, 30). Yhteisöllisyys 

elementin toinen ulottuvuus on ihmisten halu auttaa muita. On tärkeää, että ihminen 

kokee voivansa tehdä hyvää toisille. Motivaatiota siis lisää kyky nähdä, että omalla 

toiminnalla on hyötyä ympärillä oleville ihmisille.  

     

Martelan ja Jarenkon (2014, 31) mukaan ihmisen psykologisten perustarpeiden täyttyessä 

hän on hyvinvoiva, motivoitunut ja toimintakykyinen. Näiden kolmen piirteen rinnalle 

Sinokki (2016, 209) nostaa vielä onnellisuuden tunteen. Jos yksilö kokee, ettei saa 

psykologisia perustarpeitaan tyydytetyksi, näyttäytyy se turhautumisena, apaattisuutena ja 

pahoinvointina (Martela & Jarenko 2014, 31).  
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2.3 Sisäisen motivaation tukeminen työssä 

Työssä on paljon tekijöitä, jotka vaikuttavat ihmisten työtä kohtaan koettavan motivaation 

heikkenemiseen tai sen vahvistamiseen. Jo pienilläkin muutoksilla voi saada parannettua 

työntekijöiden työmotivaatiota. Ihminen viihtyy työssään hyvin ja saavuttaa parhaat 

tulokset silloin, kun hän kokee työnsä mielekkääksi, tuntee kantavansa vastuuta työnsä 

tuloksista ja on tietoinen työnsä todellisista tuloksista. Tämä vaatii työltä tietynlaisia 

ominaisuuksia, jotka ovat työssä vaadittavien taitojen moninaisuus, mahdollisuus 

itsenäiseen toimintaan, työtehtävien sisällön mielekkyys sekä palaute työn tuloksista. 

(Ruohotie & Honka 1999, 144-145).  

 

Koska tässä opinnäytetyössä tarkastelukannaksi on valittu itseohjautuvuusteoria, 

käsitellään seuraavaksi tekijöitä, joilla voidaan tukea ihmisen psykologisten 

perustarpeiden täyttymistä työssä ja tätä kautta sisäisen motivaation vahvistamista. 

Järvilehdon (2014, 38) mukaan autonomian, kyvykkyyden ja yhteenkuuluvuuden 

kokemukset ovat ihmisen toiminnan merkittävimmät motivaation lähteet. On kuitenkin 

muistettava, että ihmiset motivoituvat eri asioista ja paras tapa selvittää työntekijöiden 

motiivit, on kysyä heiltä itseltään mitä he pitävät tärkeänä työssä (Sinokki 2016, 81).  

 

2.3.1 Miten tukea omaehtoisuutta työssä? 

Jotta autonomian toteutuminen työssä on mahdollista, tulee esimiehen luottaa 

työntekijään (Martela & Jarenko 2015, 57-58). Hakosen ym. (2014, 242) mukaan kun 

työntekijälle annetaan vastuuta, toimivat he luottamuksen arvoisesti. Esimiehen on 

uskallettava päästää kontrolloimisesta irti ja annettava työntekijän luoda omat säännöt ja 

toimintatavat (Martela & Jarenko 2015, 57-58). Jotta tämä toimisi, on työntekijöiden 

lähtökohtaisesti haluttava tehdä työnsä hyvin.  

 

Yksi keskeisin autonomiaa tukeva toimenpide on antaa työntekijän tehdä heitä itseään 

kiinnostavia asioita. Mitä paremmin työ vastaa työntekijän kiinnostuksen kohteita, 

vahvuuksia ja taitoja, sitä paremmin se tukee autonomiaa. Tällöin ihminen kokee helposti 

myös pätevyyden kokemuksia, joka tukee myös toista psykologista perustarvetta; 

kyvykkyyttä. Tähän liittyy mahdollisuus työn ”tuunaamiseen” niin, että se tukee 

mahdollisimman hyvin psykologisia perustarpeita. (Martela & Jarenko 2015, 72.)  

 

Kun ihminen pääsee tekemään työtä, josta hän on omaehtoisesti kiinnostunut, haluaa hän 

myös päästä vaikuttamaan siihen (Martela & Jarenko 2015, 85). Työntekijä tulee 

osallistaa toiminnan suunnitteluun ja tarjota mahdollisuus vaikuttaa päämääriin sekä 

toimintatapoihin (Kauhanen, Kolari & Rantamäki 2006, 74). Työntekijälle tulee tarjota 
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erilaisia vaikutusmahdollisuuksia, jotka liittyvät työtahtiin, työtapoihin ja muihin itseään 

vaikuttaviin tekijöihin kuten palkitsemiseen (Hakonen ym. 2014, 233). 

 

Vaikka autonomia tarkoittaa vapauksien antamista työlle, on työlle kuitenkin asetettava 

tietyt rajat. Jos rajoja ei aseteta kielii se välinpitämättömyydestä ja arvostuksen 

puutteesta. Koska työntekijä haluaa päästä vaikuttamaan omaan työhön liittyviin asioihin, 

tulisi rajat asettaa yhdessä työntekijän kanssa, jolloin työntekijät eivät koe rajoja 

esimiehen tavaksi kontrolloida työtä. (Jaakkola & Liukkonen 2002c, 153.) 

 

Esimiehen rooli autonomiaa tukevassa työssä on ohjata ja auttaa työssä kysymysten 

avulla. Esimies vastaa kokonaiskuvasta ja antaa työntekijälle vapaudet toteuttaa työnsä 

niin, että päämäärät saavutetaan. Jos jokin asia ei ole esimiehen mieleen, mutta ei näy 

kokonaiskuvassa, autonomiaa tukeva esimies ei puutu siihen. Esimiehen rooliin kuuluu 

tärkeänä osana palautteen antaminen, jota käsitellään tarkemmin luvussa 2.4. (Martela & 

Jarenko 2015, 72.)  

 

2.3.2 Miten tukea kyvykkyyttä työssä? 

Kyvykkyyden toteutumisen kannalta keskiössä on haasteellisuudeltaan oikean tasoisten 

tehtävien asettaminen. Tällöin työntekijän osaaminen sekä työn haasteellisuus kohtaavat. 

Kun nämä kaksi tekijää kohtaavat optimaalisesti, voi työntekijä päästä työssään flow-

tilaan, joka on jo aiemmissa luvuissa todettu tavoittelun arvoiseksi tilaksi, jossa työn 

tuottavuus ja sisäisen motivaation taso ovat korkealla. (Csikszentmihalyin 1975, 49; 

Martela & Jarenko, 2015 100.) 

 

Kun työ tarjoaa sopivasti haastetta niin, että työntekijä voi kokea pätevyyttä onnistuessaan 

työsuorituksessa, tukee se kyvykkyyttä (Jaakkola & Liukkonen 2002d, 164). Jos 

työntekijälle annetaan haastava tehtävä, joka vie työntekijän hänen osaamisensa 

äärirajoille, on tärkeää, että samaan aikaan työntekijällä on helppoja tehtäviä, jotka eivät 

vaadi niin paljon ponnisteluja ja hän saa niistä helposti onnistumisen kokemuksia (Martela 

& Jarenko 2015, 98). Hakasen (2011, 52) mukaan tehtävien tuleekin olla mahdollisimman 

monipuolisia, jotta työntekijän sisäistä motivaatiota pystytään tukemaan. 

 

Martelan ja Jarenkon mukaan (2015, 100) haastavien tehtävien kautta työntekijä oppii ja 

Hakosen ym. (2014, 263) mukaan useimmat meistä haluavat kehittyä ja oppia uusia 

asioita. Itsensä kehittäminen ja oppimismahdollisuudet työssä lisäävät sisäistä 

motivaatiota. Kehittymis- ja koulutusmahdollisuudet ovat työntekijän hyvinvoinnin ja 
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työinnon merkittäviä ylläpitäviä tekijöitä (Hakonen, Hakonen, Hulkko-Nyman & Ylikorkala 

2014 2014, 263). 

 

Kyvykkyyden tukemiseen liittyvät olennaisesti työn tavoitteet, odotukset ja saavutukset. 

Kuten edellisessä luvussa totesimme, tulee työntekijä osallistaa tavoitteiden 

asettamiseen, jotta vahvistetaan sisäistä motivaatiota. Työntekijä kokee kyvykkyyttä 

suoriutuessaan tehtävästään hyvin sekä saavuttaessaan tai jopa ylittäessään sille 

asetetut standardit ja odotukset. Tietoisuus työssä edistymisestä vahvistaa kyvykkyyden 

tunnetta. (Jaakkola & Liukkonen 2002d, 161-162.)  

 

Esimiehen tulee huolehtia työtehtävien konkreettisuudesta, tavoitteiden, päämäärien ja 

työroolien selkeydestä, tarjota tukea haasteellisissa tehtävissä sekä antaa palautetta. 

Tavoitteet tulee asettaa yhdessä työntekijän kanssa ja ne tulee purkaa pienempiin 

välitavoitteisiin. Kyvykkyyttä tukeva johtamistyyli on valmentavaa. Johtaja tsemppaa, 

kannustaa, innostaa, kuuntelee ja pitää huolta. Hyvä esimies ohjaa myös itsearviointiin ja 

sallii virheet. (Martela & Jarenko 2015, 99; 115.) 

 

Kun työntekijä kokee saavansa osallistua ja vaikuttaa omaan työhön liittyviin asioihin, 

lisää se tutkitusti tuottavuutta, parantaa lopputuloksen laatua, työtyytyväisyyttä ja 

työntekijöiden sitoutumista (Hakonen ym. 2014, 233). Jaakkolan ja Liukkosen (2002c, 

139; 141) mukaan autonomia näkyy ulospäin aloitteellisuutena, luovuutena, 

kokeilunhaluna ja innovatiivisuutena. Kun autonomia toteutuu työssä, syntyy työntekijälle 

tunne, että hän on tehtävän suhteen asianomistaja. Näin työntekijän vastuuntunne sen 

edistymisestä sekä laadukasta loppuun saattamisesta lisääntyy. 

 

2.3.3 Miten tukea yhteisöllisyyttä työssä? 

Yhteenkuuluvuuden ja samalla hyväntekemisen tukemisen kannalta on tärkeää, että 

työntekijälle on selvää, mihin suurempaan kokonaisuuteen hän kuuluu ja miten työ 

vaikuttaa muihin. Tähän auttavat toiminnalle asetetut selkeät arvot, missio ja visio, jotka 

ovat läsnä päivittäisessä työssä. Esimiehen tulee olla vahva mission puolestapuhuja ja 

näin ollen johtaa esimerkillään. Organisaatiolla oleva vahva ja houkutteleva brändi tukee 

yhteenkuuluvuutta ja työntekijän motivaatiota, kun hän kokee haluavansa edustaa oman 

organisaationsa brändiä. Työn merkityksellisyyden tiedostaminen, työn tulosten 

näkeminen sekä ymmärrys siitä, miten oma työ vaikuttaa loppukäyttäjään, vahvistavat 

työntekijän sisäistä motivaatiota. (Hakanen 2011, 54; Martela & Jarenko 2015, 120-154.)  
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Jotta työntekijä kokee työnteon mielekkääksi, tulee hänen voida olla oma itsensä ja kokea 

itsensä tärkeäksi. Työntekijät tulee nähdä yksilöinä, joista välitetään ja joiden työtä 

arvostetaan. Arvostusta odotetaan niin esimieheltä kuin työyhteisöltäkin. Arvostusta 

osoitetaan haluna tehdä yhteistyötä, kuunnella, rohkaista ja hyväksyä erilaiset ihmiset. 

(Hakanen 2011, 57; Hakonen ym. 2014, 245; Martela & Jarenko 2015, 120.) 

 

Yhteisöllisyys tukee työn sisäistä motivaatiota (Sinokki 2016, 100). Yhteisöllisyys 

vahvistuu, kun työntekijät ovat tutustuneet toisiinsa hyvin, tuntevat toistensa vahvuudet ja 

esimerkiksi kysyvät toistensa kuulumisia. Liukkosen, Katajan ja Jaakkolan (2002, 84) 

mukaan yhteenkuuluvuutta voidaan tukea järjestämällä työntekijöille erilaisia 

mahdollisuuksia olla vuorovaikutuksessa toisten kanssa niin työ- kuin vapaa-ajallakin. 

Työyhteisössä vallitsevan työilmapiirin tulee olla myönteinen ja turvallinen, missä 

uskalletaan myös mokailla (Sinokki 2016, 100). Jos halutaan vahva yhteenkuuluvuuden 

tunne työntekijöille, kaikkien tulee saada äänensä yhtä lailla kuuluviin, toiminnan pitää olla 

oikeudenmukaista ja työyhteisössä tulee vallita kiittämisen kulttuuri (Martela & Jarenko 

2015, 120-154). 

 

2.4 Sisäinen motivaatio ja palkitseminen 

Behavioristisen ajattelun tapaan aiemmin ajateltiin, että ihminen on helposti ohjailtavissa 

palkkioiden ja rangaistusten avulla (Tynjälä 1999, 98-99). Tämä behavioristinen 

ajattelutapa on kohdannut paljon kritiikkiä ja menettänyt suosiotaan 1900-luvun puolivälin 

jälkeen (Rauste-von Wright, Von Wright & Soini 2003, 149). Nykyisin on huomattu, että 

palkitsemisen tulokset syntyvät huomattavasti monimutkaisemman kaavan kautta. 

Ulkoiset palkitsemisjärjestelmät toimivat hyvin mekaanisessa työssä, johon tekijällä ei 

usein ole sisäistä motivaatiota (Martela & Jarenko 2014, 47). Koska nykypäivänä työn 

luonne on muuttunut, voi ulkoisten palkkioiden vaikutus olla jopa negatiivinen työssä, 

jossa tarvitaan omaa ajattelua, luovuutta ja uuden oppimista. 

 

Kauhanen ym. (2006, 15-16) määrittelevät palkitsemisen vaihtosuhteeksi, jossa työntekijä 

antaa oman työpanoksen organisaatiolle ja saa vastineeksi ulkoisia tai sisäisiä palkkioita 

tai molempia. Heidän mukaansa kaikkia asioita, jotka motivoivat ja palkitsevat, voidaan 

pitää palkitsemisena.  

 

Palkitsemisella voidaan tukea psykologisia perustarpeita, mutta on tärkeää osata palkita 

oikeista asioista ja oikeaan aikaan. Palkitsemistavoista osallistumis- ja 

vaikutusmahdollisuuksien tarjoaminen, palautteen sekä arvostuksen antaminen ovat 
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kaikkien käytettävissä riippumatta organisaation pääomasta. Parhaiten näihin voivat 

vaikuttaa esimiesroolissa olevat henkilöt. (Hakonen ym. 2014, 152-153; 233.) 

 

Kauhasen ym. (2006, 70-71) mukaan palkitseminen voidaan jakaa neljään ryhmään. 

Nämä ryhmät ovat työ ja tapa toimia, kasvu ja kehittyminen, rahallinen palkitseminen sekä 

henkilöstöedut. Ainoastaan rahallinen palkitseminen riippuu organisaation pääomasta. 

Muilla palkitsemisen alueilla palkitseminen voidaan toteuttaa ilman suurempaa rahallista 

panostusta. Kyse on ennemminkin organisaation toimintatavoista ja siitä mihin kyseisessä 

organisaatiossa halutaan panostaa. Kauhanen ym. nostaa palautteen hyötysuhteiltaan 

yhdeksi tehokkaimmiksi palkitsemisen muodoiksi. Sen antaminen on helppoa, ei vie 

paljoa aikaa ja se ei maksa mitään.  

 

Kauhasen ym. (2006, 76) mukaan palkita voi mielekkään työn sisällön, toimintatapojen, 

työn joustavuuden, hyvien työolosuhteiden ja -välineiden tarjoamisen, luottamuksen, 

välittämisen, arvostuksen ja turvallisuuden tunteen luomisen kautta. Kasvun ja 

kehittymisen alueella palkitsemistavoiksi he listaavat perehdytyksen, 

kehityskeskusteluiden, organisaation tarjoaman koulutuksen ja 

kehittymismahdollisuuksien, mentoroinnin, coachingin sekä kasvupolkujen tarjoamisen. 

Martela ja Jarenko (2015, 91) näkevät rahalliset bonuspalkkiot jopa uhkana työntekijän 

sisäiselle motivaatiolle, koska tämä vie huomion pois sisäisistä motivaation lähteistä. 

Ruohotien (1998, 41) mukaan palkkion antamisessa tulee korostaa ennemmin 

vaivannäköä kuin uusien tietojen ja taitojen oppimista ja tämän toimintatavan kautta 

pystytään välttämään ei-toivottavat palkkiovaikutukset.  

 

Kuten aiemmin jo todettiin, palaute on yksi parhaimmista ja helpoimmista 

palkitsemistavoista. Palautteessa on monta ulottuvuutta ja sitä on tutkittu erityisesti 

psykologian, yhteiskuntatieteiden ja organisaatiokäyttäytymisen näkökulmasta (Berlin 

2008, 15 [Sully de Lugue & Sommer 2000, 831]). Palautteeseen liittyvät tutkimukset 

peilautuivat ennen pitkälti behavioristiseen oppimiskäsitykseen, jonka mukaan ihmisen 

toimintaa ohjataan palkkioin ja rangaistuksin. Kuitenkin 1960-luvulta lähtien kognitiivisen 

oppimiskäsityksen yleistyessä palautteeseen liittyvissä tutkimuksissa alettiin kiinnittämään 

huomiota siihen, miten palaute vaikuttaa ihmismielen sisäisiin prosesseihin, ja miten ne 

puolestaan heijastuvat hänen käyttäytymiseensä. (Berlin 2008, 15-16; 19.) 

 

Palautteen Ilgen, Fisher ja Taylor (1979, 351-352) jakavat sen tarkoitusperien mukaan 

ohjaavaan, motivoivaan ja kehittävään palautteeseen. Ohjaavaa palautetta annettaessa 

toiminnalle asetetaan tietyt tavoitteet, joita kohti toiminta pyritään ohjaamaan. Motivoivalla 

ja kehittävällä palautteella taas pyritään selventämään toiminnan haluttuja tuloksia ja 
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niiden kautta mahdollisesti saatavia palkkioita. Palautteella voidaan tehokkaasti johtaa 

suoritusta haluttuun käyttäytymiseen ja toisaalta samalla vähentää myös epätoivottua 

käyttäytymistä.  

 

Jokainen meistä vaatii palautetta. Ahonen ja Lohtaja-Ahonen (2011,13) näkevät 

palautteen voimana, joka vaikuttaa toimintaan positiivisesti. Niin myönteisellä kuin 

kehittävälläkin palautteella voidaan tukea sisäistä palkitsemista, vaikka palaute tuleekin 

ulkopuolelta (Hakonen ym. 2014, 253). Esimerkiksi myönteisen palautteen kautta 

pystytään vahvistamaan työntekijän itseluottamusta ja näin ollen tukea kyvykkyyden 

tunnetta sekä sitä kautta vahvistaa työntekijän tunnetta työn mielekkyydestä.  

 

Organisaatiossa on palautetta paljonkin ja Kauhasen ym. (2006, 71) mukaan se tulisi 

tehdä työntekijöille mahdollisimman näkyväksi ja kohdistaa heihin. Palkita siis voi ja 

kannattaa, mutta etenkin seuratyössä, missä toiminta pohjautuu vapaaehtoistyöhön ja 

organisaatiot ovat voittoa tavoittelemattomia, kannattaa työssä keskittää huomio sisäisen 

motivaation tukemiseen, jolloin palkinnot työstä tulevat työntekijöille sisältäpäin (Hakonen 

ym. 2014, 152-153). Mitä paremmin ihmisen psykologisia perustarpeita voidaan tukea 

työn kautta, sitä motivoivampaa ja palkitsevampaa työ on.  
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3 Y- ja Z-sukupolvi työelämässä 

Ihmisiä on jaoteltu syntymävuosikymmenten erityispiirteiden mukaan eri sukupolviin. 

Näille jaotteluille ei ole olemassa tarkkoja määritelmiä, vaan ne vaihtelevat riippuen siitä, 

mistä näkökulmasta niitä tarkastellaan. Myös niiden nimitykset vaihtelevat hieman. Tässä 

luvussa määritellään Y- ja Z-sukupolvet, tarkastellaan sukupolvien tunnuspiirteitä sekä 

sitä, kuinka nämä piirteet kannattaisi ottaa huomioon työssä. 

 

Tapascott (2009, 13-18) jakaa sukupolvet neljään luokkaan. Ensimmäistä sukupolvea hän 

nimittää suurten ikäluokkien sukupolveksi, jotka ovat syntyneet 1946-1964. X-

sukupolveen hän luokittelee 1965-1976 vuosina syntyneet. Seuraavan sukupolven 

Tapascott nimeää Y-sukupolvi termin sijaan nettisukupolveksi. Nämä nettisukupolven 

edustajat ovat syntyneet 1977-1997. Tämän jälkeen Tapascottin luokittelussa tulee 

seuraava sukupolvi eli vuonna 1998 ja sen jälkeen syntyneet tulevaisuuden työelämän 

edustajat.  

 

Piekkarin ja Tienarin sekä Caruson sukupolvien ikäjakaumat osuvat hyvin yhteen. Heidän 

mukaansa suureksi ikäluokaksi tai baby boomereiksi nimetyt ovat 1940-1950-luvuilla 

syntyneitä. X-sukupolveen he rajaavat 1960- ja 1970-luvuilla syntyneet ja Y-sukupolveen 

taas 1980-luvulla ja 1990-luvun alkupäässä syntyneet. Caruso ei puhu enää seuraavasta 

sukupolvesta, mutta Piekkari ja Tienari käyttävät termiä Z-sukupolvi, sukupolvesta, joka 

on syntynyt 1990-luvun loppupuolen ja nykypäivän välillä. (Caruso 2014, 182; Piekkari & 

Tienari 2011, 13-19.) 

 

Hakonen ym. (2014, 264) palkitsemista käsittelevässä teoksessaan määrittelee Y-

sukupolveksi vuosina 1980-2000 syntyneet, mikä osuu Tapascotin määrittelyiden kanssa 

paremmin yhteen verrattuna Caruson ja Piekkarin sekä Tienarin Y-sukupolven 

määritelmän ikäjakaumaan. Jaottelun ikävuosien erilaisuudesta huolimatta sukupolvien 

tunnuspiirteet määritellään melko samoin.  

 

Suurten ikäluokkien edustajat tunnistetaan sodan jälkeisestä elämästä, jolloin elettiin 

niukkuudessa ja toivossa paremmasta huomisesta (Piekkari & Tienari 2011, 13-19). 

Televisio oli suurten ikäluokkien Internet. Se alkoi yleistyä heidän lapsuudessaan ja 

nuoruudessaan (Tapascott 2009, 13-18). X-sukupolven tunnuspiirteenä voidaan pitää 

elämässä edistymistä tietyn kaavan mukaan. Ensin kouluttaudutaan, työllistytään omalle 

alalle, perustetaan perhe ja edetään uralla hiljalleen eteenpäin (Piekkari & Tienari 

2011,13-19).  
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Monissa määrittelyissä Y- ja Z-sukupolvelle luetellaan keskenään samoja tunnuspiirteitä. 

Näistä molempien sukupolvien edustajista käytetään nimitystä diginatiivit tai milleniaalit 

(Toivanen 2013, 7). Y-sukupolvea pidetään ensimmäisenä nettisukupolvena (Tapascott 

2009, 13-18). Y-sukupolven aikana maailma alkoi digitalisoitua ja Z-sukupolvi taas on 

syntynyt suoraan digiaikaan. Y- ja Z-sukupolvi ovat molemmat ikään kuin digisukupolvia, 

joissa teknologian digitaalisuus nähdään tavallisena ja välttämättömänä ominaisuutena 

niin työelämässä kuin muussakin arjen elämässä (Toivanen 2011, 84).  

 

Näiden eri määritelmien pohjalta tässä opinnäytetyössä Y- ja Z-sukupolvesta käytetään 

yhteisnimityksiä digi- ja nettisukupolvi. Y-sukupolven edustajat ovat nuoria aikuisia, jotka 

ovat hiljattain tulleet työikään ja Z-sukupolven edustajat taas nuoria yläkouluikäisiä ja 

toisen asteen opiskelijoita. Työn kohderyhmä on erityisesti näistä kahdesta sukupolvesta 

nuorempi, Z-sukupolvi ja tämän takia Z-sukupolven erityispiirteet halutaan tuoda esille 

luvussa 3.2. Tätä ennen kuitenkin luvussa 3.1 käydään Y- ja Z-sukupolven yhteiset työhön 

liittyvät vaatimukset ja arvot läpi. Luvussa 3.3 tutustutaan siihen, miten johtajan tulisi 

huomioida nuoret sukupolvet työssä.  

 

3.1 Mitä Y- ja Z-sukupolvi pitää tärkeänä työssä? 

Y- ja Z-sukupolvella on melko paljon samanlaisia piirteitä, jotka yhdistävät heitä 

työelämässä. Nämä epävirallisesti digisukupolviksi määritellyt sukupolvet motivoituvat 

työssä jo aiemmin esille tuotujen sisäistä motivaatiota tukevien tekijöiden kautta. Toivasen 

(2013, 55) mukaan nuorelle viisi tärkeää asiaa työssä ovat vapaus, hauskuus, työkaverit 

ja työilmapiiri, työn merkityksellisyys ja oma kehittyminen. Nettisukupolven edustajien 

motivaatio on herkällä, sillä Antti ja Tiina Vuorenmaan (2011, 160) mukaan nuoret 

reagoivat epäonnistuneeseen motivointiin kärsimättömyydellä ja sitoutumattomuudella.  

 

Ennen tehtiin työtä, jotta saatiin elanto, vieroksuttiin muutoksia, arvostettiin ahkeruutta ja 

sen uskottiin vievän huipulle. Digisukupolvien edustajat vaativat muutosta, ovat 

kokeilunhaluisia, haluavat määritellä oman työn sisällön ja työajat. Heille varakkuus on 

itsestäänselvyys ja palkka ei ole tärkein motivaation lähde, vaan he haluavat tehdä 

ennemmin asioita, jotka he kokevat mielekkäiksi ja itselleen merkityksellisiksi. (Sinokki 

2016, 31; Pursio 2011, 61.) 

 

Nettisukupolven edustajat vaativat yksilöllistä huomioimista (Sinokki 2016, 53). He 

haluavat päästä vaikuttamaan asioihin ja rohkeasti uskaltavat ottaa oman paikkansa 

työssä. Digisukupolvien työntekijät vaativat aiempia sukupolvia enemmän palautetta 
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työstään (Caruso 2014, 183). Koska he ovat luonteeltaan rohkeita ja uskaltavat sanoa 

oman mielipiteensä, he myös antavat palautetta (Piekkari & Tienari 2011, 149).  

 

Nuorten sukupolvien edustajille palkkaa tärkeämpää on työn mielenkiintoisuus ja 

mahdollisuus oppia sekä edetä uralla (Suutarinen 2011, 23). Nuoret ovat kokeilunhaluisia 

(Piekkari & Tienari 2011, 15). Nuorille työelämässä tärkeää on löytää työtä, joka kohtaa 

omien mielenkiinnon kohteiden kanssa ja jossa nuori pääsee hyödyntämään omia 

vahvuuksiaan (Hussi 2011, 110). Nuoriin on luotettava ja uskottava, jotta heille voi antaa 

oikeanlaisia työtehtäviä, jotka vastaavat heidän tarpeitaan (Kiviranta 2010, 18). Heitä 

saatetaan pitää helposti liian kokemattomina ja innokkaina, jolloin heille ei anneta riittävän 

haastavia tehtäviä, jotka vastaisivat heidän työn motiivejaan ja tarpeita (Kiviranta 

2010,17). Vikkulan (8.11.2016) mukaan nuoret ovat valmiita panostamaan työhön niin 

ajallisesti kuin omien voimavarojen suhteen, jos työ nähdään mielekkäänä, se tarjoaa 

haasteita ja sitä kautta on mahdollisuus oppia.  

 

3.2 Z-sukupolven erityispiirteet 

Kuten jo aiemmin todettiin, Y- ja Z-sukupolvella on paljon yhteisiä piirteitä. Z-sukupolvelle 

on kuitenkin kehittynyt tiettyjä ominaispiirteitä, jotka erottavat sen omaksi sukupolveksi. Z-

sukupolvi on täynnä todellisia diginatiiveja. Y-sukupolveen, jota sitäkin on pidetty 

digisukupolvena, verrattuna Z-sukupolven edustajat eivät tiedä aikaa ilman Internetiä ja 

heidän luonnollisin tapa viestiä on tehdä se digitaalisten laitteiden kautta. Älypuhelin 

nähdään Z-sukupolvella lähes elimellisenä osana. (Toivanen 2013, 7.) 

 

Koska Z-sukupolvelle älypuhelimien kautta lähes kaikki tieto on ollut aina heti saatavilla, 

ovat he tottuneet toiminnan nopeuteen ja sen takia saattavat olla välillä myös hieman 

kärsimättömiä (Toivanen 2013, 7). Z-sukupolvi pitää sosiaalista mediaa peilinä, joka on 

merkittävässä roolissa heidän identiteettinsä määrittelyssä (Piekkari & Tienari 2011, 14-

15).  

 

Z-sukupolven aikaisessa maailmassa brändien merkitys on korostunut (Piekkari & Tienari 

2011, 14-15). Z-sukupolvi elää brändeissä ja tarinoissa. He ovat laumaeläimiä ja 

sosiaalinen yhteenkuuluvuus on korostunut entisestään. Nuoren rakentaessa omaa 

minäkuvaansa peilaa hän itseään laumoihin, brändeihin ja sosiaaliseen mediaan sekä 

haluaa tuoda omaa minäänsä näissä yhteisöissä voimakkaasti esille (Toivanen 2011, 87).  
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3.3 Nuorten johtaminen 

Koska digisukupolvilla on korostunut sosiaalinen yhteenkuuluvuus, vaikuttaa se tapaan, 

jolla heitä johdetaan motivoivasti (Toivanen 2011, 87). Y- sekä Z-sukupolvien edustajat 

ovat tiimipelaajia (Sinokki 2016, 31; Viljakainen 2011, 108). Y- ja Z-sukupolvi eivät arvosta 

vanhollista sankarijohtamista, jossa yksi vastaa kaikesta (Piekkari & Tienari 2011, 150).  

 

Valmentava johtajuus on uusimpien sukupolvien kanssa toimiva johtamistyyli. Tässä 

johtamistyylissä, työntekijöille annetaan tietyt raamit työn tekemiselle, vapaus toimia 

omalla tavalla, mutta tarjotaan tukea ja annetaan palautetta. Nuoria tulee johtaa 

ohjaavasti ja osallistavasti (Jokitalo 2011, 82). Kivirannan (2010, 57) mukaan nuoret 

toivovat mahdollisuutta mentorintiin, jossa kokeneempi työntekijä auttaa nuorta 

kehittymään ja etenemään uralla.  

 

Piekkari ja Tienari (2011, 233-234) ovat määritelleet Z-sukupolven johtamistyylille oman 

termin, epäjohtaminen. Epäjohtamisessa johtajan tulee antaa toiminnalle tietyt kehykset ja 

tämän jälkeen työntekijöille vapaus toteuttaa tehtävää kehyksen sisäpuolella. Johtajan 

tulee jakaa valta ja vastuu tasaisesti ryhmän kesken sekä asettaa yhdessä ryhmän 

kanssa toiminnan tavoitteet. Tämä johtamistyyli vaatii johtajalta luottamusta.  

 

Y-sukupolven tulon myötä tiimivalmentaja Heikki Toivanen on kehitellyt termin 

kaverijohtajuus. Siinä valta keskitetään tiedon omistajalle. Monissa tapauksissa nuorilla 

saattaa olla paljon enemmän tietoa jostain tietystä osa-alueesta kuin vanhemmilla 

sukupolvilla. Kaverijohtajuudessa on tarkoitus saada ihmiset kukoistamaan ja 

voimaantumaan. Koska tieto on kaikkien saatavilla, kaverijohtajuutta toteuttavassa 

tiimissä työstä sovitaan tasavertaisesti niin, että kukaan ei ole toisten yläpuolella. 

Kaverijohtajuus on lähellä epäjohtamista. (Toivanen 2013, 5.) 
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4 Seuratyö osana kansalaistoimintaa 

Harju luonnehtii kansalaisyhteiskunnan toimintaa autonomisuudella, vapaudella ja 

vapaaehtoisuudella. Kansalaisyhteiskunnassa kansalaiset järjestävät uniikkia toimintaa 

sekä palveluja omien lähtökohtien pohjalta. Kansalaistoiminnassa ihminen toimii itsestään 

ulospäin, toisten ihmisten hyväksi, yhdessä muiden toimijoiden kanssa. 

Kansalaisyhteiskunnan järjestöt eivät tavoittele voittoa ja toimintaa ohjaavat 

vapaaehtoisuuteen ja hyväntekemiseen pohjautuvat arvot. Yleishyödyllisyys on 

kansalaistoiminnan yksi tärkeimmistä määrittelijöistä ja sen perusteella 

kansalaisyhteiskunnan toimijat saavat julkisen sektorin puolelta eli esimerkiksi kunnilta ja 

valtiolta taloudellista tukea toiminnan pyörittämiseen. Liikunta- ja urheiluseurat ovat yksi 

kansalaistoiminnan muodoista. (Harju 2003, 10-12; Harju 2010, 13-15.)  

 

Osallistuminen kansalaistoimintaan ja vapaaehtoistyöhön perustuu sisäisiin 

motivaatiotekijöihin eli toiminnan on oltava luonteeltaan psykologisia perustarpeita 

omaehtoisuutta, kyvykkyyttä tai yhteisöllisyyttä tukevaa (Martela & Jarenko 2014, 7). 

Harjun (2010, 45) mukaan ihmisen vapaaehtoinen halu tehdä jotakin itselleen tärkeän 

asian hyväksi on merkittävin motiivi kansalaistoiminnassa. 

 

Harjun (2010, 19) mukaan järjestötoimintaan osallistuminen tarjoaa ihmiselle työn, koulun, 

hallinnon, hyvinvoinnin ja kodin rinnalle erilaisia mahdollisuuksia toteuttaa itseään ja 

rakentaa sisällöllistä elämää. Ranisen, Ranisen, Tonin ja Tornaeuksen (2008, 8) mukaan 

Ihminen tarvitsee työ- ja opiskelukavereiden lisäksi henkilökohtaisten mieltymysten ja 

kiinnostusten perusteella järjestäytyneitä ryhmiä ja verkostoja, jotka tukevat kuulumisen 

tunnetta, yhteisymmärrystä ja identiteetin muodostumista. Kansalais- ja 

vapaaehtoistoiminta tarjoavat mahdollisuuden muun muassa henkilökohtaiseen kasvuun 

ja sosiaaliseen vaikuttamiseen. Kansalaistoiminnassa ihmistä ei määritellä esimerkiksi 

taustojen tai osaamisen perusteella vaan tärkeintä on ihmisen halu olla mukana aitona 

yksilönä, joka haluaa antaa oman panoksensa käsillä olevaan asiaan (Harju 2010, 36; 

Raninen ym. 2008, 112). 

 

Maailman muuttuminen muuttaa myös kansalaistoimintaa ja esimerkiksi osallistumisen 

luonne muuttuu nuorten ikäpolvien tullessa työhön mukaan. Nuoret karttavat sitoutumista 

ja näin ollen osallistuminen tulee yhä lisääntyvissä määrin olemaan projektimaista, tiettyä 

yksittäistä asiaa varten toteutuvaa. Järjestötoiminnassa tämä tarkoittaa sitä, että 

vapaaehtoisia on sitoutettava ja houkuteltava mukaan yhä uudelleen ja uudelleen. 

(Myllyniemi 2009, 34.) 
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Tässä teoriaosuudessa määritellään vapaaehtoistyö, tarkastellaan suomalaisten liikunta- 

ja urheiluseurojen vapaaehtoistyön luonnetta ja motiiveja sekä käsitellään seuratyötä 

nuorten kasvun ja kehittymisen tukemisen näkökulmasta.  

 

4.1 Vapaaehtoistyö 

Vapaaehtoistoiminta käsitteen lisäksi vapaaehtoistoiminnasta on käytetty käsitteitä 

vapaaehtoisuus, talkootyö ja vapaaehtoistyö. Nylundin ja Yeungin määrittelyn mukaan 

vapaaehtoistoiminta on luonteeltaan vapaasta tahdosta kumpuavaa yleishyödyllistä 

toimintaa, joka useimmiten on organisoitunut jonkin tahon avulla eikä työstä saada 

rahallista palkkiota. (Nylund & Yeung 2005, 14-15.) 

 

Vapaaehtoisjärjestöissä tulokset saadaan ihmisten kyvykkyydellä, luovuudella ja 

ponnisteluilla. Martelan ja Jarenkon (2015, 192) mukaan vapaaehtoistoiminnan ydin on 

toiminnan mielekkyys, sosiaaliset sidokset sekä myönteinen palaute. 

Vapaaehtoisjärjestöjen toiminta riippuu paljolti vapaaehtoisten osaamisesta (Raninen ym. 

2008, 81). Vapaaehtoistoimintaa pyöritetään oman osaamisen ja omien kiinnostuksen 

kohteiden pohjalta. 

 

Sisäinen motivaatio on merkittävässä roolissa vapaaehtoistoiminnassa. Siellä ihminen voi 

usein toteuttaa omaehtoisuutta, kyvykkyyttä ja yhteisöllisyyttä. Vapaaehtoistoiminnassa 

korostuu usein psykologisista perustarpeista etenkin yhteisöllisyys ja toisten auttaminen 

(Martela & Jarenko 2014, 7). Koska vapaaehtoistyötä ohjaa sisäinen motivaatio, 

osallistutaan sellaisiin vapaaehtoistehtäviin, jotka kohtaavat omien kiinnostuksen 

kohteiden kanssa (Martela & Jarenko 2014, 62). Tällöin myös vapaaehtoistyöhön 

sitoudutaan paremmin ja siihen ollaan tyytyväisiä. Halosen, Karreisen ja Tennilän (2010, 

35) mukaan vapaaehtoisilta kannattaakin suoraan kysyä heidän kiinnostuksen 

kohteistaan, jolloin niihin on helpompi vastata. 

 

Martelan ja Jarenkon (2015, 184; 186) mukaan vapaaehtoistyö tarjoaa tekijälle hyvää 

mieltä, iloa, uuden oppimista, taitojen ja tietojen ylläpitoa, merkityksellisyyden ja 

tyytyväisyyden kokemista elämästä. Vaikka ihminen osallistuisikin vapaaehtoistyöhön vain 

silloin tällöin, tarjoaa se tekijälle kuuluvuuden tunnetta, merkityksellisiä suhteita, siteitä ja 

verkostoja (Martela & Jarenko 2015, 186). Sinokin (2016, 209) mukaan hyväntekeminen 

ja vapaaehtoistyö vaikuttavat ihmisen onnellisuuteen ja hyvinvointiin myönteisesti.  

  

Kuten työssä myös vapaaehtoistoiminnassa ihmisiä motivoivat erilaiset asiat. 

Vapaaehtoistoiminnan motivaatiomalli esittelee eri ulottuvuuksia, jotka voivat toimia 
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vapaaehtoistyön toiminnan motiiveina. Motivaatiomalli sisältää seuraavat vastaparit: 

saaminen ja antaminen, jatkuvuus ja uutuus, etäisyys ja läheisyys sekä pohdinta ja 

toiminta. (Raninen ym. 2008, 9; Halonen ym. 2010, 36-40.) 

 

Vapaaehtoistoiminnassa yksi korostunein motiivi on auttamisen halu. Toisten auttaminen 

koetaan antoisana ja tämä lisää niin auttajan kuin avunsaajankin hyvinvointia. Toiset 

haluavat auttaa muita tarjoamalla esimerkiksi omaa osaamistaan muiden käyttöön. Toiset 

taas haluavat vapaaehtoistoiminnan kautta oppia uutta. (Raninen ym. 2008, 9; Halonen 

ym. 2010, 36-40.) 

 

Vapaaehtoistoiminnan kautta ihminen voi rakentaa omaa identiteettiään ja tehdä työtä, 

joka tukee omaa arvomaailmaansa. Vapaaehtoistyö antaa mahdollisuuden peilata omia 

arvojaan tehtävään työhön ja keskustella niistä muiden toimijoiden kanssa. Sosiaalinen 

ulottuvuus onkin yleisin vapaaehtoistyön motiivi. Vapaaehtoistyön kautta halutaan lisätä 

yhteenkuuluvuuden tunnetta, kasvattaa omia sosiaalisia verkostoja ja näiden kautta 

päästä toimimaan itsensä kanssa saman henkisten ihmisten kanssa. Vapaaehtoistyö on 

esimerkiksi palkkatyöhön verrattuna epäsäännöllisempää ja ei niin sitouttavaa, mikä 

motivoi sen tekemiseen. Vapaaehtoistyö tarjoaa tietynlaista vastapainoa työelämälle ja se 

on yksi tapa tuntea itsensä tarpeelliseksi. (Raninen ym. 2008, 9; Halonen ym. 2010, 36-

40.) 

 

Vapaaehtoistyön motivaatiomallin lisäksi järjestötoimintaan hakeutumisen motiiveiksi 

nostetaan vanhempien malli, elämäntilanne ja vaikutusmahdollisuudet. Osa ikään kuin 

kasvaa vapaaehtoistyöhön vanhempien mallin kautta, jonkun elämäntilanne voi olla 

sellainen, että vapaaehtoistyö tarjoaa elämälle sisältöä ja merkityksellisyyttä sekä osalle 

merkityksellistä on mahdollisuus päästä vaikuttamaan itselle tärkeisiin asioihin. (Raninen 

ym. 2008, 89-91; 97-102.) 

 

4.2 Seuratyön luonne 

Suomalaisen vapaaehtoistoiminnan suosituin alue on liikunta ja urheilu. Kaikista 

vapaaehtoisista kolmannes toimii tällä alueella. Seuroissa liikkuu tutkimustavasta riippuen 

puolesta miljoonasta miljoonaan suomalaiseen. Suomessa liikunnan ja urheilun toiminta 

perustuu suurilta määrin kansalaisten omaehtoiseen innokkuuteen sekä järjestäytyneenä 

toimintana vapaaehtoisjärjestöjen vastuuseen organisoinnista ja kuntien vastuuseen 

toiminnan mahdollisuuksien järjestäjänä. (Koski 2000, 41-50.)  
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Suomalaisen harrastus- sekä huippu-urheilun parissa pyörii valtava määrä vapaaehtoisia. 

Nämä talkoolaiset ovat ratkaisevassa asemassa urheiluseurojen toiminnan 

pyörittämisessä. Talkoolaisuus ja vahva yhteisöllisyys ovat voimavara, jolla 

urheiluseurojen toiminta pyörii ja kehittyy. Ilman näitä talkoolaisia ei olisi 

urheiluseuratoimintaa. (Kivisaari 2017, 18.) 

 

Vaikka urheiluseurojen työtä luonnehditaan usein vapaaehtoistoiminnaksi, johtaa se 

hieman harhaan, koska vapaaehtoistyö nähdään palkattomana toimintana, mutta 

esimerkiksi moni seurassa toimiva ohjaaja saa joko palkkaa tai matkakorvauksia. 

Palkkatyön lisäksi seuroissa tehdään kyllä paljon vapaaehtoistyötä. Koska toiminnan 

luonne vaihtelee seurassa työskentelevän roolin mukaan, seuratyötä kuvaa paremmin 

kansalaistoiminnan kuin vapaaehtoistyön käsite. (Koski 2000, 49.) 

 

Liikunnan ja urheilun järjestötoiminta kasvoi 1930-luvulla täysiin mittoihinsa. 

Järjestökulttuurin toiminnan tunnuspiirteitä ovat olleet siitä lähtien suuri jäsenmäärä ja 

alueellinen levinneisyys, yhtenäinen aatemaailma ja siihen perustuva ohjelma, toiminnan 

jatkuvuus ja pitkäaikaisuus, toiminnan itsenäisyys suhteessa valtioon ja muuhun 

yhteiskuntaan, jäsenistön yhteenkuuluvuus ja keskinäinen solidaarisuus sekä järjestön 

sisäinen päätöksenteon demokraattisuus. (Hentilä 1993, 26-27.) 

 

Liikunta- ja urheiluseurojen määrä on lisääntynyt samalla kun niiden koko on pienentynyt. 

Myös toiminnan monipuolisuus on kasvanut vuosien mittaan. Seuroissa pyritään entistä 

ammattimaisempaan toimintaan joko palkkaamalla ammattilaisia seuraan, mikä on 

harvinaisempi ratkaisu, tai vain vapaa-ajalla tapahtuvan työn kautta. (Koski 2000, 50.) 

 

Suurin osa urheiluseurojen vapaaehtoisista on lasten vanhempia, joita kiinnostavat omien 

lasten liikuntaan liittyvät tehtävät. Vanhemmat sitoutuvat toimintaan siihen saakka, mihin 

asti lapsen liikuntaharrastus kestää. Tämä tarkoittaa sitä, että hallinnollisiin ja 

pitkäaikaisempiin tehtäviin on vaikea saada sitoutettua ihmisiä. (Raninen ym. 2008, 54-

55.) 

 

Urheiluseuroissa tapahtuva työ on osaltaan myös näennäisvapaaehtoisuutta. Tällä 

tarkoitetaan sitä, että toimintaan osallistutaan vapaan tahdon sijaan ennemmin 

velvollisuudesta osallistua. Esimerkiksi lapsen säännöllisen ja intensiivisen 

harrastustoiminnan ehtona on, että vanhemmat tekevät tietyn verran vapaaehtoistyötä. 

(Koski 2000, 50.) 
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Koska vapaaehtoisista on pulaa urheiluseuroissa, on seurojen yhdeksi suureksi 

haasteeksi noussut aktiivivapaaehtoisten jaksaminen. Toiminta lankeaa yhä useammin 

muutaman aktiivisen harteille, sillä seurojen toiminta on muuttunut projektiluontoisempaan 

suuntaan. Ihmiset voivat sitoutua lyhempiin projekteihin. Näiden toiminta- tai 

projektiryhmien määrä onkin kasvanut. Mutta tämä muutos johtaa jatkuvaan 

aktiivitoimijoiden pulaan. Koska uusia toimijoita on haastava saada sitoutettua 

pitkäaikaiseen työhön, järjestöjen toiminnasta vastaavat yhä enemmän ikääntyneet 

aktiivit. Uudet sukupolvet eivät halua sitoutua pitkiksi ajoiksi vaan ennemmin 

projektityylisiin tehtäviin. (Koski 2000, 42; 53; Raninen ym. 2008, 46.) 

 
4.3 Nuorisotyö seuratoiminnassa  

Hoikkala ja Snell (2007, 9) toteavat, että liikunta on keskeinen nuorisotyön menetelmä. 

Nuorisotyöllä tarkoitetaan nuoren kasvun, kehittymisen ja itsenäistymisen tukemista, 

aktiivisen kansalaisuuden edistämistä, sosiaalista vahvistamista ja eri sukupolvien välistä 

yhteistyötä (THL 2016). Nuorisotyö kytkeytyy aikaan, jossa nuori alkaa irrottautua 

lapsuuden malleista, kodista ja vanhemmista. Se tarjoaa tietynlaisen harjoituskentän 

aikuisuutta varten (Hoikkala & Snell 2007, 11). 

 

Karl Mannerheim (1928/1952) määritteli nuoriksi 17 – 25-vuotiaat. Tässä iässä he imevät 

itseensä vaikutteita yhteiskunnasta, kulttuurista ja tapahtumista voimakkaasti. Kavereiden 

merkitys korostuu, nuori alkaa etsimään omaa identiteettiään ja maailma alkaa aueta 

nuorelle aivan uudella tavalla. Nuoruus alkaa yhä nuorempana, koska median kautta yhä 

nuoremmat pääsevät käsiksi yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin vaikutuksiin. Nuoruusikä voi 

alkaa jo 10-vuotiaana, mutta jatkuu edelleen 25 ikävuoden tienoille. (Hoikkala & Sell 2007, 

11.) 

 
Myllyniemen (2009, 40) mukaan nuorten järjestötoiminta kohdistuu ennen kaikkea liikunta- 

ja urheiluseuroihin, joissa on mukana kaksi prosenttia kaikista nuorista. Ranisen ym. 

(2008, 121) arvion mukaan noin 40 prosenttia 15 – 24-vuotiaista on mukana 

vapaaehtoistoiminnassa. Tutkimusten mukaan nuoret ovat menneet järjestötoimintaan 

mukaan omaksi ilokseen tai saadakseen harrastuksen (Myllyniemi 2009, 34). Kuitenkin 

kymmenessä vuodessa nuorten mukanaolo järjestötoiminnassa on laskenut (Myllyniemi 

2009, 38). Nuorten kohdalla järjestöjen tarjonta ei kohtaa kysyntää. Aaltosen (2007, 361-

362) mukaan toiminnan tulisi olla nuorten organisoimaa ja nuorten hallussa, jotta se saisi 

nuoret kiinnostumaan toiminnasta.  

 

Nuorten motiivit vapaaehtoistyössä liittyvät paremman maailman tekemiseen, haluun 

oppia ja kokeilla uutta, yhdessä tuttujen kanssa tekemiseen sekä kavereiden 
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kannustukseen (Halonen ym. 2010, 34; Raninen ym. 2008, 122). Nuorille on tärkeää 

kuulua johonkin ryhmään tai yhteisöön ja elää niissä joko intensiivisesti tai ei (Hoikkala & 

Sell 2007, 12). Siitosen (1999, 63-64) mukaan nuorten osallisuuteen liittyy 

voimaantumisen ja valtaistumisen mahdollisuus silloin, kun nuori tuntee nuorisotyötä 

tehdessään pätevyyttä, pitää omaa rooliaan merkittävänä ja hänellä on tunne, että voi 

omana itsenään osallistua, saada oppimisen kokemuksia ja vaikuttaa siinä sosiaalisessa 

kontekstissa, missä hänen oppimisensa tapahtuu.  

 

Nuorisotyön eetoksen yhtenä perusajatuksena on, että nuoret ovat voimavara ja 

mahdollisuus (Hoikkala & Sell 2007, 9). Ranisen ym. (2008, 121-122) mukaan “Nuoret 

olisivat suuri potentiaalinen vapaaehtoisjoukko, sillä kyselyiden mukaan kaksi kolmesta 

nuoresta lähtisi toimintaan mukaan, jos heitä pyydettäisiin siihen”. Työikäisiin verrattuna 

15-24-vuotiailla nuorilla on enemmän aikaa tai mahdollisuuksia järjestellä vapaa-aikansa 

joustavammin niin, että vapaaehtoistyön tekeminen onnistuu. 
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5 Työn tarkoitus  

Opinnäytetyö lähti liikkeelle toimeksiantajan tarpeesta saada lisättyä nuorten 

seuratoimijoiden määrää voimisteluseuroissa ja halusta tarjota nuorille enemmän erilaisia 

osallistumis-, kehittymis- ja vaikutusmahdollisuuksia voimistelun parissa. 

Voimisteluseuroille haluttiin luoda toimintamalli, jonka avulla seurat saisivat aktivoitua 

nuoria mukaan seuratoimintaan. Näiden tarpeiden pohjalta Voimisteluliitossa 

käynnistettiin Nuvo-toiminta. Opinnäytetyön tärkeimpänä tehtävänä oli selvittää, millaista 

Nuvo-toiminnan tulisi olla, jotta se innostaisi nuoret mukaan seuratoimintaan.  

 

5.1 Toimeksiantaja  

Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Suomen Voimisteluliitto. Se on yksi Suomen 

suurimmista lajiliitoista, ja suurin tyttöjen ja naisten liikuttaja. Voimisteluliittoon kuuluu noin 

374 seuraa, joissa liikutetaan yhteensä noin 130 000 jäsentä. Suomen Voimisteluliitto 

yhdessä jäsenseurojensa kanssa järjestää kilpailutoimintaa kahdeksassa eri 

voimistelulajissa. Voimisteluliiton toimintaan kuuluu niin harraste- kuin 

huippuvoimistelukin. Voimisteluliitto haluaa tukea seurojen vapaaehtoistoimintaa itse 

voimistelutoiminnan lisäksi. (Suomen Voimisteluliitto 2017.)  

 

Voimisteluliitto on luonut voimistelun tulevaisuuskuvan vuosille 2017-2020. Sen kolme 

suurinta painopistealuetta ovat olosuhde, osaaminen ja ilmiö. Neljän vuoden aikana 

Voimisteluliitto haluaa rakentaa yhdessä mahtavia voimisteluelämyksiä yhteistyöllä, 

osaamista lisäämällä, parhaita malleja jakamalla, ajan hengessä ja yhdenvertaisuus 

lähtökohtana. Voimistelun tulevaisuus rakentuu yhdessä seurojen, seuratoimijoiden ja 

koko voimisteluväen kanssa. (Suomen Voimisteluliitto 2017.) 

 
5.2 Työn tärkeys ja ajankohtaisuus 

Voimisteluseuroille toteutettujen eri kyselyiden sekä seuravierailuiden kautta 

Voimisteluliitto näki ajankohtaiseksi tarpeeksi auttaa voimisteluseuroja toimijoiden määrän 

kasvattamisessa, erityisesti nuorten toimijoiden. Seuran tarjonnasta vastaavat monessa 

seurassa iältään vanhempien sukupolvien edustajat eikä näin ollen Y- sekä Z-sukupolven 

ääni näy toiminnan suunnittelussa. Voimisteluliitossa halutaan, että seuroissa otetaan 

nuoret osallisiksi seuratoiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen.  

 

Tämän lisäksi Nuvo-toiminnalla halutaan lisätä sosiaalista yhteenkuuluvuutta, joka on 

tärkeää nuoruusiässä. Jos ohjaus- ja valmennustyö eivät kiinnosta, drop out –iässä olevat 

nuoret putoavat kokonaan pois seuran toiminnasta harrastuksen loppumisen myötä.  
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Nuvo-toimintaan osallistuminen tarjoaa nuorille lisää erilaisia osallistumismahdollisuuksia 

voimisteluseuran toimintaan. (Laakso 28.11.2016.) 

 

Eri tahot, jotka toimivat niin liikunnan ja urheilun kuin myös muidenkin aihealueiden 

parissa, pohtivat erilaisia ratkaisuja nuorten osallistamiseen. Sen lisäksi, että eri tahot 

edistävät omalla toiminnallaan nuorten osallisuutta, Suomessa on oma järjestö nuorten 

asioiden edistämiseen. Tämä järjestö on Nuorten Akatemia ja sen päätehtävänä on 

edistää nuorten osallisuutta ja vaikutusmahdollisuuksia erilaisten hankkeiden kautta. Myös 

tämän opinnäytetyön aiheena olevaan Nuvo-toimintaan on liitetty mukaan yksi Nuorten 

Akatemian hanke (kts 6.7).  

 

Suomen Voimisteluliiton Nuvo-toiminnan suunnittelussa on mallinnettu Iso-Britannian 

Voimisteluliiton My Leadership Academy -toimintaa. Iso-Britanniassa on kehitetty kattava 

toimintamalli ja palkitsemisjärjestelmä, jonka avulla lisätään nuorten osallistumista ja 

tarjotaan heille erilaisia kehittymismahdollisuuksia voimistelun parissa tehtävän 

vapaaehtoistyön kautta (British Gymnastics 2016). Myös muissa Suomen lajiliitoissa on 

nostettu ajankohtaiseksi aiheeksi nuorten osallisuus seuratoiminnassa (Ruutiainen 

25.8.2017). Voimisteluliitto haluaa olla lajiliittona ensimmäisten joukossa tarjoamassa 

nuorille selkeitä ja nuoria seuratoimintaan mukaan innostavia osallistumis- ja 

vaikutusmadollisuuksia.  

 

Nuvo-toiminta liittyy voimistelun tulevaisuuskuvan pääpainopisteistä osaamisen 

lisäämiseen sekä ilmiön rakentamiseen. Nuvo-toiminnan tavoitteena on lisätä nuorten 

osaamista, laajentaa voimisteluseurojen osaamista nuorten osaamista hyödyntäen ja 

jakaa toimiviksi todettuja malleja muille voimistelutoimijoille. Nuvo-toiminnasta kuten koko 

voimistelusta halutaan luoda yhteistyön avulla ilmiö, missä nuoret haluavat olla aktiivisesti 

mukana.  

 

5.3 Työn rajaus 

Tämä opinnäyte osui ajankohdaltaan Nuvo-toiminnan käynnistysvaiheeseen, joten 

toiminnan pilotointi oli merkittävässä osassa opinnäytetyössä ja sen pohjalta toteutetussa 

tuotoksessa. Tarkoituksena oli luoda ensimmäinen versio Nuvo-toiminnan 

käynnistämiselle ja kokeilla sitä mukaan valikoituneiden pilottiseurojen kanssa. 

Pilotointiprosessin sekä opinnäytetyöhön kerätyn teorian pohjalta tuli kehittää toimintamalli 

Nuvo-toiminnan käynnistämiselle voimisteluseuroissa. Opinnäytteen kautta oli 

tarkoituksena tuoda esille se, millaista Nuvo-toiminnan tulisi olla, jotta se motivoisi nuoria 

mukaan seuratoimintaan.  
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Teoriatausta rajattiin tarkastelemaan motivaatiota, vapaaehtoistyötä, seuratoimintaa sekä 

nuorten sukupolvien tunnuspiirteitä. Motivaatio-osassa päädyttiin keskittymään työn 

sisäisiin motivaatiotekijöihin ja näkökulmaksi valittiin itseohjautuvuusteoria. Tämän 

pohjalta vapaaehtoistyön ja seuratoiminnan, jotka voidaan määritellä kansalaistoiminnan 

alle, toiminnan motivaatiotekijöitä peilattiin itseohjautuvuusteoriaan ja psykologisten 

perustarpeiden tukemiseen. Työn kannalta oleelliseksi osaksi teoriataustassa koettiin 

nuorten sukupolvien tunnuspiirteisiin tutustuminen.  

 

Opinnäyte rajautui Nuvo-toiminnan käynnistysmallin luomiseen. Ensimmäisenä 

ajatuksena oli, että pilotoinnin pohjalta kehitettäisiin nuorille suunnattu 

palkitsemisjärjestelmä, jonka avulla motivoitaisiin nuoria mukaan seuratoimintaan. 

Kuitenkin kesän aikana todettiin, että tätä palkitsemisjärjestelmää tärkeämpää olisi löytää 

ensin keinot, kuinka voimisteluseura voi tarjota nuorille heitä motivoivaa vapaaehtoistyötä. 

Päädyttiin siihen, että Nuvo-toiminnan luonnetta ja nuorten motiiveja lähdetään 

kartoittamaan kyselyn avulla. Kaikki Nuvo-toiminnassa mukana olevat niin Nuvo-

tiimiläiset, Nuvo-leaderit kuin nuorten toiminnan vastuuhenkilötkin pyydettiin vastaamaan 

Nuvo-kyselyyn. Tässä työn tutkimustyyppisessä osassa hyödynnettiin laadullisia 

menetelmiä kyselyn toteutuksessa, koska haluttiin kuva Nuvo-toiminnan luonteesta ja 

löytää vastaus kysymykseen miksi nuoret ovat toiminnassa mukana. Kyselyn, 

pilotointiprosessin ja teoriaosuuden pohjalta opinnäytetyön lopputuotoksena syntyi 

mairkkinointi- sekä tukimateriaaleja Nuvo-toiminnan käynnistämiseen.  

 

5.4 Työn aikataulu 

Työn suunnittelu käynnistettiin marraskuussa 2016. Nuvo-toimintaan liittyvästä 

opinnäytteestä oli ollut puhetta Voimisteluliiton kanssa jo aiemmin kesällä. Marraskuussa 

käytiin ensimmäinen virallinen suunnittelupalaveri Nuvo-toiminnan toteuttamisesta 

Voimisteluliiton pääsihteerin Maria Laakson sekä projektipäällikkö Eevakaisa Niemen 

kanssa.  

 

Työn aikataulu muuttui matkan varrella, sillä aluksi ideana oli, että pilotointiprosessi 

kestää kevään. Pilotointiprosessia tarkemmin suunniteltaessa tultiin kuitenkin siihen 

tulokseen, että se olisi liian lyhyt aika ja päädyttiin siihen, että prosessi kestää vuoden 

loppuun saakka, jotta ehditään saada kunnolla tuloksia aikaan. Pilotointiprosessin 

aikataulu on esitelty taulukossa 1.  
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Pilottiseurat kerättiin tammi-helmikuun aikana ja pilotointiprosessi käynnistettiin seurojen 

kanssa maaliskuun lopulla. Kevään aikana seurat kokosivat omat Nuvo-tiiminsä, asettivat 

Nuvo-toiminnalle tavoitteet ja käynnistivät Nuvo-tiimien tehtävien suunnittelun. Kesän ja 

syksyn aikana nuvolaiset toteuttivat heille annettuja tehtäviä ja projekteja. Jokaisen Nuvo-

tiimin tuli toteuttaa vähintään yksi projekti marraskuun loppuun mennessä.  

 

Pilottiseurojen tehtävänä näiden toteutettavien projektien lisäksi oli kutsua Nuvo-leader tai 

-leaderit johtokunnan kokouksiin tutustumaan seurajohdon työhön ja tuomaan nuorten 

näkökulmaa esille. Nuvo-pilottiin oli lisätty toinenkin pilotoitava kehittämishanke 

Sporttitetti. Seurojen tuli syksyn aikana ottaa vähintään yksi tettiläinen ja toteuttaa tetti 

Sporttitetti-mallin mukaan. Pilotointiprosessin aikana seurat toteuttivat Voimisteluliitolta 

tulleita muita tehtäviä, kuten vastasivat nuvolaisille suunnattuun kyselyyn syyskuun 

aikana.  

 

Pilottiseurojen kanssa pidettiin säännöllisesti yhteyttä viestien sekä yhteisten Skype-

tapaamisten kautta. Nuvo-pilottiseurojen nuorten vastuuhenkilöt ja Nuvo-leaderit kerättiin 

yhteen Skypen välityksellä kesä- ja syyskuussa. He osallistuvat myös Nuvo-toiminnan 

päätöstapaamiseen joulukuussa 2017. 

 

Taulukko 1. Nuvo-pilotin aikataulu 2017  

  

Tammikuu Pilotin markkinointimateriaalien luominen, haku pilottiin 
auki 

Helmikuu Pilotointiprosessin suunnittelu, pilottiseurojen valinta 

Maaliskuu Pilottiseurojen tapaaminen 25.3. Turussa 

Huhtikuu Seuroissa Nuvo-tiimin kokoaminen 

Toukokuu Nuvo-tiimien tehtävien ja projektien ideoiminen 

Kesäkuu Nuvo-tiimien ensimmäiset tehtävät, Skype-tapaaminen 

Heinäkuu  Seurat ja Voimisteluliitto kesälomalla 
Elokuu Nuvo-tiimien projektit jatkuvat kesän jäljiltä 

Syyskuu Skype-tapaaminen, kysely pilottiseuroille 

Lokakuu Projektit pyörivät, Sporttitetti 
Marraskuu  Tuki- ja markkinointimateriaalit Nuvo-toiminnan 

käynnistämiseen 
Joulukuu Pilottiseurojen päätöstapaaminen 11.12. Helsinki 
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6 Pilotointiprosessi 

Mukaan valittujen seurojen ensimmäisenä tehtävänä nuorten vastuuhenkilön nimeämisen 

lisäksi oli nimetä yksi tai kaksi Nuvo-leaderiä. Nuorten vastuuhenkilö ja Nuvo-leader 

osallistuivat pilottiseurojen aloitustapaamiseen. Pilotointiprosessin 

käynnistämistapaamisen jälkeen seurojen tuli perustaa oman seuran sisälle Nuvo-tiimi, 

jonka tarkoituksena oli pilotointijakson aikana toteuttaa vähintään yksi seurajohdon 

kanssa yhteisesti päätetty projekti. Pilottiprosessiin sisältyi myös Nuvo-leadereille tehtävä, 

jossa he menisivät tutustumaan seuran johtokunnan toimintaan. Tämän lisäksi Nuvo-

leadereilla yhdessä seuran nuorten vastuuhenkilön kanssa oli velvollisuus osallistua 

pilottiseurojen yhteisiin Skype-tapaamisiin kesä- ja syyskuussa sekä joulukuussa 

järjestettävään päätöstapaamiseen. 

 

Pilotointiprosessin aikana seurattiin pilottiseurojen Nuvo-tiimien toimintaa, josta Nuvo-

leaderien tuli raportoida säännöllisin väliajoin joko kirjallisesti tai suullisesti Skype-

tapaamisissa. Koska pilotointijakson aikana oli tarkoitus luoda toimintamalleja Nuvo-

toiminnalle, tuli pilottiseurojen toteuttaa Voimisteluliitolta tulevia tehtäviä. Yksi tehtävä oli 

muun muassa täyttää kysely, jolla kartoitettiin Nuvo-tiimien toiminnan luonnetta. Nuvo-

tehtävien lisäksi pilotointiprosessiin oli liitetty toinen pilotointivaiheessa oleva seuran 

nuorten toimintaan liittyvä Sporttitetin pilotointi. Nuvo-pilottiseurojen tehtävänä oli toteuttaa 

Sporttitetti seurassa syksyn aikana.  

 

Tässä luvussa käsitellään Nuvo-pilottijakson eteneminen vuoden 2017 alusta lokakuun 

loppuun. Nuvo-pilotti jatkuu aina joulukuun 2017 puoleenväliin saakka, mutta 

opinnäytetyön aikataulun vuoksi pilottijakson loppuvaiheista on ainoastaan suunnitelmat 

siitä, kuinka pilottijakso tullaan viemään päätökseen. Seurat olivat kuitenkin hyvissä 

vaiheissa Nuvo-projektiensa kanssa, joten niistä on saatu kokemuksia kerättyä prosessin 

aikana pidettyjen Skype-tapaamisten välityksellä.  

 

6.1 Pilottiseurojen kerääminen 

Nuvo-toiminnan pilotointiprosessi käynnistyi tammikuussa 2017, kun mainostus Nuvo-

toiminnasta aloitettiin ja Voimisteluliiton Sinettiseuroille tarjottiin mahdollisuutta hakea 

pilotointiprosessiin mukaan. Sinettiseurat ovat seuroja, jotka ovat saaneet 

Olympiakomitean Sinettitunnuksen seurassa toteutettavasta laadukkaasta lasten ja 

nuorten harrastetoiminnasta (Olympiakomitea 2017). 
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Seurat saivat tietoa Nuvo-hankkeesta Voimisteluliiton seuratiedotteen, nettisivujen ja 

sosiaalisen median kanavien; Facebookin ja Instagramin kautta. Seuratiedote, jossa 

kerrotaan Voimisteluliiton ajankohtaisista asioista, lähetetään sähköpostitse kaikille 

seuratoimijoille noin kahden kuukauden välein. Myös aluepäälliköt mainostivat Nuvo-

hanketta kohdatessaan oman alueen Sinettiseuroja. 

 

Pilottiin mukaan hakevien seurojen tuli lähettää vapaamuotoinen hakemus sähköpostitse 

Nuvo-toiminnan sen hetkiselle projektipäällikölle Eevakaisa Niemelle. Hakemuksessa piti 

kuvata seuran nuorten toimintaa ja perustella, miksi juuri heidät tulisi valita Nuvo-pilottiin 

mukaan. Tämän lisäksi seuran tuli hakemuksessaan ilmoittaa heidän nuorten toiminnan 

vastuuhenkilö. 

 

Hakemuksia vuoden 2017 Nuvo-toiminnan pilotointiprosessiin saatiin yhteensä 

kymmenen ja kaikki hakemuksen lähettäneet seurat valittiin prosessiin mukaan. 

 

Nuvo-pilottiseuroiksi valikoituivat: 

 

– Iisalmen Naisvoimistelijat 
– Kellon Työväen Urheilijat 
– Kotkan Kiri 
– Kuopion Reippaan Voimistelijat 
– Mäntsälän Voimistelijat 
– Nokian Voimisteluseura 
– Raision Jumpparit 
– Rauman Naisvoimistelijat 
– Turun Naisvoimistelijat 
– Voimisteluklubi Lohja 

 

6.2 Pilotin käynnistys 

Pilottiseurojen ensimmäisenä tehtävänä oli nimetä seuraan nuorten toiminnan 

vastuuhenkilö, jos seuralla ei vielä sellaista ollut. Tämän lisäksi seuran tuli valita nuori 

Nuvo-leader, joka lähtee johtamaan seuran nuorista koostuvaa Nuvo-tiimiä. 

 

Nuvo-pilottiseurat tapasivat Suomen Voimisteluliiton kevätkokouksen yhteydessä Turussa 

25. maaliskuuta. Tapaamiseen oli kutsuttu seuran nuorten vastuuhenkilö sekä Nuvo-

leader. Yhtä seuraa lukuun ottamatta prosessiin mukaan valituista seuroista oli ainakin 

yksi edustaja paikalla.  

 

Tapaamiseen saapuneet seuran jäsenet esittelivät itsensä sekä heidän seuransa 

toimintaa nuorten näkökulmasta muille. Pyysimme seuran nuoria tarkastelemaan heidän 
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toimintaansa esimerkiksi nettisivujen ja sosiaalisen median kautta. Miltä se näytti nuorten 

näkökulmasta? Millainen oli oman seuran nuorten tarjonta? Oliko tieto nuorten 

toiminnasta helposti saatavilla ja oliko nettisivut ja sosiaalisen median kanavat heidän 

mielestään nuoria puhuttelevia? 

 

Monet nuoret kokivat, että oman seuran nettisivuissa olisi melko paljon tai jonkin verran 

parannettavaa ja seurasta riippuen tulisi sosiaaliseen mediaan panostaa. Monien seurojen 

kilpailevilla ryhmillä oli omia Instagram-tilejä, joita nuoret päivittivät itse. Seuran tarjontaan 

liittyen osa koki, että nuorille voisi olla tarjolla enemmän matalan kynnyksen toimintaa. 

Nämä olivat asioita, jotka nousivat Nuvo-leadereilta esille ensimmäisessä tapaamisissa ja 

joita seurat voisivat uuden Nuvo-tiimin voimin lähteä kehittämään. 

 

Kun seurat olivat esittäytyneet, käytiin läpi Nuvo-hankkeen tausta, tarve, tavoitteet, Nuvo-

pilotin sisältö ja sen eteneminen. Tämän jälkeen esiteltiin pilotointiprosessin aikana 

pääasiallisena viestintäkanavana ja materiaalipankkina toimiva Silta. 

 

Voimisteluliitto on kehittänyt Silta-digialustan, joka tarjoaa erilaisia tukityökaluja 

valmennukseen ja seuratoimintaan. Nuvo-pilottiryhmälle luotiin oma oppimistila, johon 

kutsuttiin seurojen nuorten vastuuhenkilöt sekä Nuvo-leaderit. Oppimistiloja käytetään 

tiettyjen suljettujen ryhmien yhteisenä alustana, jossa voidaan jakaa materiaaleja, 

tehtäviä, käydä keskusteluja sekä lähettää viestejä ryhmän sisällä. Ideana oli, että 

viestintä liiton sekä seurojen välillä tapahtuisi kokonaan Sillan kautta sekä kaikki Nuvo-

toimintaan liittyvät materiaalit löytyisivät oppimistilasta.   

 

6.3 Nuvo-tiimien kokoaminen  

Kun nuorten toiminnan vastuuhenkilö sekä Nuvo-leader oli valittu, pilottiseurojen 

seuraavana tehtävänä oli koota Nuvo-tiimi oman seuran 13 – 29-vuotiaista nuorista. 

Tiimiin sai kutsua myös seuran ulkopuolisia seuratyöstä kiinnostuneita nuoria. Nuvo-

leader yhdessä nuorten toiminnan vastuuhenkilön kanssa järjesti ensimmäisen 

tapaamisen, joka toteutettiin joko Nuorten kehittämisilta -mallin pohjalta tai seuran omalla 

tavalla. 

 

Ensimmäisen tapaamisen tarkoituksena oli esitellä Nuvo-toiminnan idea, tutustua toisiin, 

tutustua oman seuran toimintaan, pohtia seuran nuorille suunnattua toimintaa, ideoida 

tiimin tehtäviä ja tärkeimpänä tavoitteena oli saada nuoret innostumaan Nuvo-toiminnasta. 

Nuvo-tiimille ei oltu määritelty mitään tiettyä kokoa, koska tarkoituksena oli saada 
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mahdollisimman moni nuori kiinnostumaan Nuvo-toiminnasta ja tätä kautta rekrytoitua 

lisää nuoria seuratyöhön. 

 

Suurin osa seuroista oli toteuttanut ensimmäisen tapaamisen Nuorten kehittämisilta -

mallin mukaisesti. He olivat mainostaneet kehittämisiltaa seuran nettisivujen, sosiaalisen 

median kanavien ja sähköpostin kautta. Osa oli kerännyt nuoret tapaamiseen 

henkilökohtaisen pyynnön kautta joko WhatsApp-viestillä tai kasvotusten kysymällä. 

Kahdella seuralla oli ollut haasteita saada Nuvo-tiimi kokoon, mutta muut seurat olivat 

kokeneet melko helpoksi saada nuoret innostettua Nuvo-toimintaan mukaan. 

Pilottiseurojen Nuvo-tiimien koko vaihtelee kolmen henkilön tiimistä viidentoista henkilön 

tiimiin.  

 

6.4 Nuvo-tiimien tehtävät 

Nuvo-tiimien toiminnan ideana oli, että nuoret toteuttaisivat seurajohdolta tai heiltä 

itseltään tulevia kehitysideoita tai tapahtumia ja näiden lisäksi auttaisivat seuraa sen 

nykyisissä toiminnoissa. Tarkoituksena oli, että Nuvo-tiimit lisäisivät ja kehittäisivät 

erityisesti nuorille suunnattua toimintaa, ja Nuvo-tiimin kautta voimisteluseurat saisivat 

nuorten näkökulmaa toiminnan toteutukseen ja kehittämiseen paremmin mukaan.  

 

Nuvo-tiimit kokoontuivat Nuvo-leaderin kutsusta noin kerran kuussa suunnittelemaan ja 

toteuttamaan heille annettuja tehtäviä. Pilottiseurojen Nuvo-tiimien tuli vuoden loppuun 

mennessä toteuttaa vähintään yksi tehtävä tai projekti, joka oli tullut heidän omien 

ideoiden kautta tai seuran johtokunnalta toiveena.  

 

Nuvo-tiimit olivat ideoineet ensimmäisessä tapaamisessa millaisia tehtäviä ja projekteja 

he voisivat toteuttaa. Pilottiseuroilla oli paljon erilaisia ideoita, mutta yleisimmät ideoiksi 

nousseet tehtävät liittyivät sosiaalisen median päivittämiseen, lasten tapahtumien 

järjestämiseen, nuorten harrastetoiminnan pyörittämiseen ja seuran toiminnan 

esittelytilaisuuksien toteuttamiseen. 

 

Nuvo-pilottiseurojen Nuvo-tiimien tehtävät eivät jääneet yhteen vähimmäisvaatimukseen 

vaan suurimmassa osassa seuroista oli toteutettu kaksi tai useampi tehtävä tai projekti.  

 

Esimerkkejä Nuvo-tiimien pilottijakson aikana toteutetuista tehtävistä ja projekteista: 

– seuran Instagrman-tilin perustaminen ja sen päivittäminen 
– koko perheen puuhapäivän järjestäminen 
– yläkouludiskojen järjestäminen 
– Unelmien liikuntapäivään osallistuminen 
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– Kansainväliseen kulttuurien moninaisuuden päivään osallistuminen 
– seuratoiminnan esittelyä yläkouluilla 
– iltapäiväkerhon vetäminen 
– kaupungin toritapahtumaan osallistuminen 
– seuratoiminnan esittelyä paikallisseura tapahtumassa 
– joulunäytöksen toteuttaminen 
– Suomi 100 -juhlanäytöksen suunnittelu ja toteuttaminen 
– nuorten höntsy toiminnan järjestäminen yhdessä kunnan liikuntatoimen kanssa 
– seuran avoimet ovet -päivän järjestäminen 
– leffaillan järjestäminen 
– lapsille suunnatun kaamoskarnevaalin järjestäminen 
– mainosvideon tekeminen seuran ryhmäliikunnasta 
– nuorten valmentajien tukityöpalojen aloittaminen. 

 

6.5 Yhteydenpito pilottiseuroihin 

Maaliskuussa järjestetyssä Nuvo-pilottiseurojen aloitustapaamisessa sovittiin yhteiset 

pelisäännöt raportoinnista sekä liiton ja seurojen välisestä yhteydenpidosta. Ideana oli, 

että yhteisiin tapaamisiin osallistuisi aina seurasta vähintään Nuvo-leader sekä nuorten 

toiminnan vastuuhenkilö. Pääviestintäkanavana pidettiin Siltaan luotua oppimistilaa (kts. 

luku 6.2).  

 

Koska pilottiryhmään kerättiin voimisteluseuroja ympäri Suomen, minimoitiin yhteisten 

tapaamisten määrä aloitus- ja lopetustapaamiseen. Tämän lisäksi Nuvo-pilottiseuroille 

järjestettiin kaksi Skype-tapaamista, toinen kesän alussa ja toinen syksyllä. Yhteisten 

tapaamisten ajankohta sovittiin Doodle-kyselyn kautta.  

 

Tapaamisessa käytiin pilottiseurojen kuulumiset Nuvo-toiminnan suhteen, käsiteltiin Nuvo-

toimintaan kehiteltyjä uusia toimintamalleja, sovittiin toteutettavat tehtävät ennen 

seuraavaa tapaamista sekä kerättiin palautetta pilotointiprosessista.  

 

Kaikki viestintä ja dokumentointi tapahtuivat Siltaan luodun yhteisen oppimistilan kautta. 

Siltaan oli kirjattu seurojen tehtävät ja oppimistilaan palautettiin pyydetyt raportit. Sillan 

viestintätoiminnon lisäksi seurojen ja liiton välisenä viestintäkanavana käytettiin myös 

sähköpostia, jossa liitteiden ja linkkien lähettämäinen oli helpompaa.  

 

6.5.1 Kesäkuun Skype-tapaaminen 

Kesäkuun Skype-tapaamisen ajankohdaksi oli valokoitunut Doodle-kyselyn perusteella 6. 

kesäkuuta klo 17-19. Skype-tapaamiseen osallistui viisi seuraa eli puolet pilottiseuroista. 

Skype-tapaamisen päätavoitteena oli kuulla seuroilta, oliko Nuvo-toiminta lähtenyt käyntiin 

ja käydä yhteisiä aikatauluja läpi.  
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Skype-tapaamisen aluksi kävimme kuulumiskierroksen, jossa jokaisen tuli kertoa, miten 

Nuvo-toiminta oli käynnistynyt, mikä oli nuvolaisille annettu projekti ja oliko tiimi toteuttanut 

jo jotakin tehtäviä. Kesäkuun Skype-tapaamiseen mennessä kaikki seurat olivat saaneet 

Nuvo-tiimin kokoon, joko Nuorten kehittämisillan –mallin mukaan tai jollakin muulla tavoin. 

Nuvo-toiminta oli lähtenyt aktiivisesti käyntiin ja osassa seuroista nuoret olivat jo saaneet 

jotain konkreettista aikaan.  

 

Kun kuulumiskierros oli käyty, katsottiin pilotointiprosessin aikataulu ja yhteistä muistilistaa 

tehtävistä. Tämän jälkeen pilottiseuroille esiteltiin Sporttitetin idea ja sille luodut 

toimintamallit. Ennen seuraavaa Skype-tapaamista Nuvo-leadereille annettiin tehtäväksi 

tutustua hallitustoimintaan katsomalla Voimisteluliiton nettisivuilta löytyvä Uuden 

seurajohtajan perehdyttämispaketti osa 1 –Webinaari. Tämän lisäksi seuroja kannustettiin 

ottamaan Nuvo-leaderit mukaan johtokunnan kokouksiin tutustumaan seurajohdon 

työhön.  

 

Skypessä seuroilta kuultujen kuulumisten ja kommenttien perusteella Nuvo-toiminta oli 

pyörähtänyt onnistuneesti käyntiin ja sille luodut toimintamallit ja ohjeet olivat olleet 

selkeitä ja toimivia.  

 

6.5.2 Syyskuun Skype-tapaaminen  

Syyskuun Skype-tapaamisen osallistujaprosentti oli suurempi, kun paikalla oli edustajia 

kahdeksasta pilottiseurasta. Syyskuun Skype-tapaaminen järjestettiin 4. syyskuuta 

samaan aikaan klo 17-19. Tapaaminen eteni samalla kaavalla kuin kesäkuussa toteutettu 

Skype-tapaaminen eli ensin kysyttiin kuulumiset, käytiin läpi yhteinen muistilista 

tehtävistä, pilotin aikataulua sekä muita ajankohtaisia aiheita. 

 

Aluksi seurat kertoivat kuulumiskierroksella, oliko Nuvo-tiimi toteuttanut jo jonkin projektin, 

oliko heillä syksylle suunnitteilla vielä joku projekti, oliko Nuvo-leader ollut mukana 

seurajohdon tapaamisissa sekä oliko seurassa Sporttitetti toteutumassa. Kahta seuraa 

lukuun ottamatta Nuvo-tiimit olivat toteuttaneet jo jonkin projektin ja näillä kahdella 

seuralla projektit olivat tiedossa sekä toteutumassa lähiaikana. Muutamissa seuroissa 

Nuvo-leaderit olivat olleet mukana seurajohdon tapaamisissa. 

 

Kesäkuun Skype-tapaamisessa Nuvo-leadereille oli annettu tehtäväksi tutustua 

seurajohdon toimintaan ja tätä aihetta käytiin yhteisesti läpi Kahoot-pelin avulla. Tämän 

lisäksi Voimisteluliitossa kehitteillä olevista Nuvo-toiminnan työkaluista ja toimintamalleista 
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ja näihin liittyen ohjeistettiin seuroja Nuvo-pilottiseuroille suunnattuun kyselyyn 

vastaamisesta.  

 

6.6 Seurajohdon ja Nuvo-tiimin yhteistyö 

Jotta Nuvo-toiminta vakiintuisi seuran toimintaan, tulee se olla liitettynä seuran muuhun 

toimintaan ja yhteistyö seuratoimijoiden sekä seurajohdon kanssa tulee olla aktiivista. 

Tämän takia Nuvo-pilottiseurat velvoitettiin kutsumaan Nuvo-leaderit vähintään yhteen 

seuran johtokunnan tai hallituksen kokoukseen tai suunnittelupäivään. Näin ollen nuorten 

ääntä saadaan kuuluviin toiminnan suunnittelussa ja seuratoiminnan päätöksissä.  

 

Tutustuminen hallitustoimintaan opettaa nuorille yhdistystoiminnan hallituksen 

perusasioita. Nuvo-leadereille oli kesäkuun Skype-tapaamisessa annettu tehtäväksi 

tutustua Voimisteluliiton nettisivuilta löytyvään Uuden seurajohtajan perehdyttämispaketti 

osa 1 –Webinaari. Tämän pohjalta syyskuun Skype-tapaamiseen osallistuneet pelasivat 

Seurajohto tutuksi Kahoot-visan. Tämän pohjalta käytiin läpi yhdistyksen hallitustoiminnan 

perusasioita läpi.  

 

Seuroissa joissa Nuvo-leaderit olivat olleet johtokunnan kokouksissa mukana tai koko 

Nuvo-tiimi oli tehnyt yhteistyötä hallituksen kanssa, olivat kokemukset olleet positiivisia 

puolin ja toisin. Nuorista on ollut mielenkiintoista päästä tutustumaan seurajohdon työhön 

ja tätä kautta oppimaan lisää ja vastaavasti seurajohto on saanut nuorilta hyviä raikkaita 

ideoita, joita on otettu heti toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen mukaan.  

 

6.7 Kysely seuran Nuvo-toiminnassa mukana oleville 

Nuvo-toiminnassa mukana oleville nuorille sekä pilottiseurojen nuorten toiminnan 

vastuuhenkilöille toteutettiin kysely, jossa kartoitettiin pilottiseurojen Nuvo-toiminnan 

luonnetta (Liite 1). Kysely pohjautui toiminnan motiivien löytämiseen ja teoriaosuudessa 

esitettyjen psykologisten perustarpeiden tukemiseen. Löytyikö Nuvo-toiminnasta 

elementtejä, jotka tutkitusti tukevat ihmisen psykologisten perustarpeiden täyttymistä ja 

tätä kautta yksilön sisäistä motivaatiota? Koska yhteisiin tapaamisiin osallistui vain seuran 

nuorten vastuuhenkilöt sekä Nuvo-leaderit, kyselyn kautta oli tarkoituksena saada 

mahdollisimman monen Nuvo-toiminnassa mukana olevan nuorenseuratoimijan ääni 

kuuluviin. 

 

Kysely toteutettiin sähköisellä lomakkeella. Työkaluna käytettiin Voimisteluliiton käytössä 

olevaa Surveypal-kyselyohjelmaa. Seuroille annettiin vastausaikaa reilu kolme viikkoa. 

Pilottiseuroja oltiin informoitu kyselystä jo aiemmin ja heidät oli ohjeistettu järjestämään 
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Nuvo-tiimin tapaaminen syyskuulle, missä he toteuttaisivat tämän Voimisteluliitolta saadun 

tehtävän. Jos seurat eivät saaneet Nuvo-tiimiä koolle syyskuun aikana, tuli Nuvo-leaderin 

ohjeistaa kaikki nuvolaiset itsenäiseen kyselyn täyttämiseen. 

 

Kyselyn vastausprosentti oli 65 prosenttia. Kyselyyn ei vastattu omalla nimellä vaan oman 

roolin perusteella. Valitun roolin mukaan kysely antoi tietyt kysymykset vastaajalle. Nuvo-

leaderista kaikki yhtä lukuun ottamatta oli vastannut kyselyyn, seuran nuorten 

vastuuhenkilöistä seitsemän kymmenestä ja Nuvo-tiimiläisistä yli puolet oli vastannut 

kyselyyn. Vastauksia kertyi yhteensä 53. Luvussa 7.2 esitellään kyselyn keskeisimmät 

tulokset. 

6.8 Sporttitetti 

Toinen nuoriin liittyvä pilotti, Sporttitetti, yhdistettiin Voimisteluliitossa Nuvo-pilotointiin. 

Suomen Voimisteluliitto on mukana Nuorten Akatemian hankkeessa, jossa on tarkoitus 

luoda erilaisia nuorille suunnattuja Sporttitetti malleja.  

Sporttitetti on uusi, merkityksellinen ja nuorten osallisuutta edistävä TET-malli, jonka nuori 
suorittaa liikuntaseurassa ja yhteistyössä oman lajiliiton kanssa. Sporttitetissä nuori 
kartuttaa kokemusta ja tietämystä lajinsa uramahdollisuuksista – ohjauksesta ja 
valmentamisesta viestintään ja tapahtumien järjestämiseen. Samalla hanke tarjoaa 
ainutlaatuisen avauksen koulun, seuran ja lajiliiton väliseen yhteistyöhön. (Nuorten 
Akatemia 2017.) 
 

Voimisteluliitto on luonut voimisteluseuroille suunnatun Sporttitetti-mallin, jossa nuoret 

tutustuvat Voimisteluliittoon ja kyseiseen seuraan, suunnittelevat valmiiden tuntimallien 

pohjalta alakoululaisille Voimistelukoulu, Freegym tai Rope Skipping aiheisia 

liikuntatunteja. Voimisteluliiton Sporttitetti materiaaleista löytyy yleinen info Sporttitetistä, 

mainospohja, erilaisia seuratoimintaan, Voimisteluliittoon ja liikunta-alaan liittyviä tehtäviä, 

TET-viikon lukujärjestyspohja ja tuntimallit, jotka helpottavat liikuntatuntien suunnittelua. 

Sporttitetissä nuori on osan TET-viikostaan seuran toimistolla ja osan paikkakunnan 

alakouluilla ohjaamassa voimistelua liikunta- ja välitunneilla. Ohjauskokemuksen lisäksi 

nuori saa kokemusta seuran hallinnollisesta puolesta ja tehtävien avulla tutustuu myös 

liikunta- ja urheilu-alan koulutus- ja työllisyysmahdollisuuksiin. Tämä on vain seuroille 

luotu mallipohja, jota voi käyttää TET-jakson suunnittelussa apuna. Voimisteluseura voi 

räätälöidä tettiläiselle omanlaisen Sporttitetin nuoren toiveita toteuttaen.  

  

6.9 Pilotointiprosessin päättyminen 

Nuvo-pilotointiprosessin päätöstapaaminen järjestetään 11. joulukuuta klo 18-20 

Voimisteluliiton toimistolla Helsingissä. Kuten Skype-tapaamistenkin ajankohta, valittiin 

tämänkin yhteisen tapaamisen ajankohta Doodle-kyselyn kautta. 
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Seuroja ohjeistettiin syksyn aikana valmistautumaan pilottiprosessin päätöstapaamiseen.  

Jokaisen pilottiseuran tulisi esittää oman seuran Nuvo-toiminta vapaamuotoisen 

vuosikellon mukaan. Vuosikellossa tulisi näkyä pilottiseurojen yhteiset tapaamiset ja 

seuran Nuvo-toiminnan projektit ja tehtävät. Toiveena oli, että vuosikello toteutettaisiin 

nuoria inspiroivalla ja innovatiivisella tavalla. Tapaamisessa Nuvo-leader tai -leaderit 

yhdessä seuran nuorten toiminnan vastuuhenkilön kanssa lähtisivät hahmottelemaan 

vuoden 2018 vuosikelloa Nuvo-toiminnalle.  

 

Koska pilottiseurat ovat olleet avainasemassa tämän opinnäytetyön pohjalta valmistuvan 

Nuvo-toiminnan käynnistämismallin luomisessa, tullaan malli esittelemään myös heille 

päätöstapaamisessa ja kertomaan, kuinka Voimisteluliitto jatkaa Nuvo-toiminnan 

kehittämistä. Sen lisäksi pilottiseuroille esitellään nuorille suunnattu 

palkitsemisjärjestelmä, jonka ensimmäinen versio rakennetaan marras-joulukuun aikana.   
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7 Pohdinta 

Teoriapohjassa perehdyttiin motivaatiotekijöihin niin työssä, vapaaehtoistyössä kuin 

seuratoiminnassakin. Tämän lisäksi tutustuttiin nuorten sukupolvien erityispiirteisiin. 

Vaikka sukupolvilla on omia erityispiirteitä, on hyvä muistaa, että lähtökohtaisesti kaikki 

haluavat samoja asioita työltä (IBM 2015).  

 

Pilottiseurojen Nuvo-toiminnan kokemukset ja teoriapohjan kautta esille nousseet 

motivaatiotekijät ovat helppo liittää yhteen. Syyskuussa Nuvo-pilottiseuroille toteutettu 

kysely antoi kattavasti tietoa siitä, miksi nuoret olivat lähteneet mukaan seuran toimintaan, 

millainen toiminta on mielekästä ja kuinka Nuvo-toiminnasta rakennetaan sellaista, että se 

vastaisi nuorten motiiveja mahdollisimman hyvin. Pilottiseurojen kuulumisten vaihto 

yhteisissä Skype-tapaamisissa välitti nuorten innokkuutta ja aikaansaavaa otetta. Yhteisiin 

Skype-tapaamisiin oli kutsuttu ainoastaan seuran nuorten vastuuhenkilöt ja Nuvo-leaderit. 

Kyselyyn kerättiin vastauksia kaikilta seuran Nuvo-toimintaan osallistuneilta eli seuran 

nuorten vastuuhenkilöltä, Nuvo-leadereilta sekä Nuvo-tiimiläisiltä. Tätä kautta saatiin 

huomattavasti kattavampi käsitys nuorten motiiveista Nuvo-toimintaan liittyen. Kyselyssä 

jokainen nuori sai oman äänen kuuluviin, mikä on heille tutkimustenkin mukaan tärkeää 

(kts. luku 3.1). 

 

Tässä luvussa on tarkoitus arvioida pilotointiprosessin onnistumista, pohtia Nuvo-

toiminnan luonnetta kyselytuloksia analysoiden sekä kertoa tarkemmin Nuvo-toimintaa 

varten kootusta materiaalista. Lopuksi kerrotaan projektiin liittyvistä jatkotoimenpiteistä ja 

pohditaan opinnäytetyötä oppimisprosessina.  

 

7.1 Pilotointiprosessin arviointi 

Aluksi ideana oli, että pilotointi olisi saatu päätökseen kesäkuussa, mutta aikataulua 

muutettiin, jotta kaikkien pilottiseurojen Nuvo-tiimit ehtivät toteuttamaan heille annettuja 

vastuutehtäviä. Aikataulun muutos oli hyvä päätös ja nyt toimintaa ehdittiin seuraamaan 

pidemmän ajan ja tätä kautta saatiin kerättyä enemmän tietoa Nuvo-toiminnan luonteesta 

pilottiseurojen kokeilun pohjalta.  

 

Koska pilotointiprosessi päättyy vasta joulukuussa ei seuroilta ole vielä kerätty varsinaista 

palautetta pilotoinnista. Välillistä palautetta on saatu jo Skype-tapaamisissa ja seuroille 

toteutetun kyselyn kautta.  
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Säännöllinen yhteydenpito pilottiseuroihin viestien ja yhteisten Skype-tapaamisten kautta 

koettiin toimiviksi. Näin huolehdittiin siitä, että toiminta on lähtenyt käyntiin ja toteutuu 

toivotulla tavalla. Skype-tapaamisten kautta saatiin jaettua kokemuksia ja neuvoja 

seurojen välillä.  

 

Materiaalien jaossa ja viestinnässä käytettiin Siltaa (kts luku 6.5). Välillä 

viestintäkanavana käytettiin myös sähköpostia, koska Sillan viestintäominaisuus ei taivu 

kaikkeen samaan mihin sähköposti. Pilottiseurojen Nuvo-leaderit ja seurojen nuorten 

vastuuhenkilöt kokivat Sillan ihan toimivaksi alustaksi, mutta heidän mukaansa 

käytettävyyttä parantaisi, jos se olisi mobiilisovellus.  

 

Seurat olivat kokeneet Nuvo-toiminnan pilottivaiheeseen luodut mallit ja materiaalit 

toimiviksi ja kaikki kokeilut hyödyllisiksi. Tavoitteena oli, että pilottiseurojen Nuvo-tiimit 

olisivat marraskuun loppuun mennessä toteuttaneet vähintään yhden projektin. 

Suurimmassa osassa pilottiseuroista syyskuun Skype-tapaamiseen mennessä oli 

toteutettu enemmän kuin yksi tehtävä tai projekti ja kyselyn mukaan nuoret olivat selvästi 

innokkaita lisäämään toiminnan aktiivisuutta. Nuvo-toimintaan liitetystä kokeilusta, jossa 

seuran johtokunnan tuli kutsua Nuvo-leader vähintään yhteen johtokunnan kokoukseen 

mukaan, oltiin kerätty paljon positiivisia kokemuksia niissä seuroissa, joissa tämä oli 

toteutettu ennen syyskuun Skype-tapaamista. Tämä kokeilu tukee yhteistoimintalakia, 

jossa säädetään yhteistoimintaan kuuluvien henkilöstön kuuleminen ja heille 

tiedottaminen (Hakonen ym. 2014, 238). 

 

Nuvo-toimintaa pilotoidessa soluttauduttiin yhden pilotointiprosessiin mukaan lähteneen 

seuran Nuvo-toimintaan seuran nuorten toiminnan vastuuhenkilönä. Tämä antoi 

konkreettista näkemystä siitä, miten nuoret suhtautuvat Nuvo-toimintaan ja miten he 

lähtevät sitä toteuttamaan. Tämä on kuitenkin vain yhden seuran näkemys Nuvo-

toiminnasta, ja kehittämistyön on pohjauduttava kaikkien pilottiseurojen kokemuksiin 

tasavertaisesti.  

 

Kymmenen seuran pilottiryhmä koettiin sopivan kokoiseksi. Toiminta ei paisunut liian 

suureksi vaan yhteydenpito kymmenen seuran kanssa oli vielä hyvin hallittavissa. 

Kuitenkin kymmenen seuran kautta saatiin kerättyä sopivan laajasti kokemuksia, joiden 

pohjalta Nuvo-toimintaa kehitetään.  
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7.2 Nuvo-toiminnan luonne 

Syyskuussa toteutettuun Nuvo-kyselyyn (Liite 1) vastauksia saatiin kerättyä riittävä määrä 

sen suhteen, että kyselyn tuloksia voidaan hyödyntää Nuvo-toiminnan jatkoa 

suunniteltaessa. Kaikki kyselyyn vastanneista eivät olleet vastanneet jokaiseen kohtaan, 

sillä kysymyksiä ei oltu asetettu pakollisiksi, mutta suurelta osin vastaajat olivat täyttäneet 

jokaisen kohdan. Vastaukset ovat esitelty kokonaisuudessaan liitteessä 1. Seuraavissa 

luvuissa esitellään kyselyn pääpiirteet.  

7.2.1 Nuvo-toiminnassa mukana olevien profilointi 

Kyselystä ilmeni, että nuoret ovat iältään keskimäärin 15 – 17-vuotiaita ja muutenkin jo 

mukana seuran toiminnassa, joko harrastajana ja/tai apuohjaajana tai ohjaajana. Koska 

moni on jo aktiivisena mukana seuran toiminnassa, tulee Nuvo-toiminaan yrittää 

houkutella vähemmän seuran toiminnassa mukana olevia nuoria mukaan, jotta 

kenenkään taakka ei kasvaisi liian suureksi. Seuratoimijoiden pula ja aktiivitoimijoiden 

kuormittuneisuus ovat Ranisen ym. (2008, 46) mukaan yleinen haaste 

urheiluseuratoiminnassa. 

Monet nuoret olivat pitkäaikaisia harrastaja, mutta ohjaustyötä oltiin tehty vasta melko 

vähän, nollasta kahteen vuoteen, mikä on selitettävissä heidän nuorella iällä. Seuran 

nuorten vastuuhenkilöiden vastaukset jakautuivat kaikkien vaihtoehtojen kesken 

kysymyksessä “Kuinka monta vuotta olet ollut seuratoiminnassa mukana?”. Toiminnasta 

oltiin kuultu suurimmalta osin seuran työntekijältä tai muilta seuran toimijoilta. Muutama 

seuran nuorten vastuuhenkilö oli saanut tiedon Voimisteluliiton nettisivuilta.  

7.2.2 Motiivit Nuvo-toimintaa kohtaan 

Nuorten motiivit toiminnassa mukana olemiseen toivat esille kaikkien kolmen psykologisen 

perustarpeen toteuttamisen. Nuorista 56,8 prosenttia oli valinnut yhdeksi toiminnan 

motiiviksi “Haluan auttaa seuraa” (yhteisöllisyys) ja 45,5 prosenttia nuorista oli valinnut 

vaihtoehdon “Haluan saada kokemusta erilaisista tehtävistä” (kyvykkyys). Nämä 

vastaukset korreloivat teorian kanssa, sillä hyväntekeminen on vapaaehtoistyön yksi 

korostuneimmista motiiveista (Martela & Jarenko 2014, 7) ja nuoret ovat kokeilunhaluisia 

sekä haluavat aktiivisesti kehittää omia taitojaan (Piekkari & Tienari 2011, 15). 

Vastanneista 40,9 prosenttia oli valinnut “Haluan päästä vaikuttamaan seuran asioihin” ja 

59,1 prosenttia “Haluan tuoda esille nuorten näkökulmaa”. Nämä kaksi viimeistä 

vaihtoehtoa ovat autonomian kokemiseen liittyviä motiiveja. Näitä tulisi korostaa Nuvo-

toiminnassa, koska nuorilla on tarve tulla kuulluksi ja halu päästä vaikuttamaan heille 

tärkeisiin asioihin (Sinokki, 2016, 53).   



 

 

40 

7.2.3 Nuvo-toiminnan arviointi 

Arviot Nuvo-tiimin toiminnasta olivat kaiken kaikkiaan positiivisia ja osoittivat sen 

toimineen hyvin. Nuvo-tiimin yhteishenki koettiin erityisen hyväksi ja nuorille oli annettu 

vapaus toteuttaa tehtävät ja projektit omalla tavalla. Tämä on hyvä, sillä esimerkiksi 

Toivasen (2011, 87) mukaan nuorille Z-sukupolven edustajille on erityisen tärkeää kuulua 

joukkoon ja Kivirannan (2010, 57) mukaan heille tulee antaa vapaus toteuttaa tehtävät 

omalla tavallaan. Nuoret ovat tottuneet saamaan palautetta (Caruso 2014, 183) ja kyselyn 

vastausten perusteella nuoret kaipaisivat lisää palautetta toiminnasta, niin kehittävää kuin 

positiivistakin. Kaikille nuorille ei ollut niin selkeää, kuinka he omalla toiminnallaan 

toteuttavat seuran missiota eli päätehtävää. Tämä selittyy osittain sillä, ettei kaikkien 

seurojen nuorten vastuuhenkilöt olleet esitelleet seuran visiota, missiota ja arvoja nuorille.  

7.2.4 Nuvo-toiminnassa tarvittava osaaminen ja Nuvo-tiimien tehtävät 

Nuoret arvioivat Nuvo-toiminnan kautta tapahtuneen oppimisen oman työskentelyn 

arviointikohdassa alhaisimmaksi. Oppiminen ei tapahdu aina heti ja oppiminen havaitaan 

vasta myöhemmin (Hellström 2008, 279). Nuvo-toiminnan kautta oppii taitoja, jotka eivät 

ole niin helposti havaittavissa ja vasta pidemmän ajanjakson jälkeen huomaa 

kehittyneensä jollakin osa-alueella. Sosiaaliset taidot korostuivat nuorten sekä seuran 

nuorten toiminnan vastuuhenkilöiden arvioitaessa, millaisia taitoja he olivat tarvinneet 

Nuvo-toiminnassa. Korkeimmalle nousivat vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot. Näiden 

jälkeen nuorilla seuraavana tulivat ideointi- ja viestintätaidot ja seuran nuorten toiminnan 

vastuuhenkilöillä taas aikataulujen hallinta, taito innostaa muita sekä viestintä- ja 

johtamistaidot.  

Nuvo-tiimien tehtävät ovat liittyneet toiminnan suunnitteluun ja sen toteuttamiseen. Nuvo-

leadereiden rooli ja vastuu heidän vastausten mukaan on toiminnassa ollut edellä 

mainittujen lisäksi yhteydenpito tiimin ulkopuolelle, toiminnan organisointi ja vastuu siitä, 

että asiat hoituvat ajallaan. Tämän lisäksi leaderit ovat osallistuneet pilottiseurojen 

yhteisiin tapaamisiin.  

Ihmiset haluavat usein toteuttaa asioita, joissa he kokevat olevansa hyviä (Järvilehto 

2013, 33-36). Koska nuoret ovat diginatiiveja ja älypuhelimet ovat kuuluneet heidän 

arkeensa lapsesta saakka (Toivanen 2011, 84), on sosiaalisen median päivittäminen 

heille luontevaa ja siksi se olikin saanut paljon kannatusta kyselyn kohdassa, jossa 

kysyttiin millaisia tehtäviä haluaisi jatkossa päästä Nuvo-toiminnan kautta tekemään. Tätä 

vastausta suositummaksi nousi kuitenkin tapahtumien toteuttaminen ja suunnittelu. 

Tapahtumat nousivat esille myös avoimessa kysymyksessä, jossa kysyttiin, “Mikä on ollut 

kivointa Nuvo-toiminnassa?”. 
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Nuvo-toiminnassa tapahtumien järjestämisten lisäksi mielekkäänä pidettiin yhdessä 

tekemistä, hyvää yhteishenkeä ja mahdollisuutta päästä vaikuttamaan seuran asioihin. 

Nuorten mukaan Nuvo-toiminnan tulisi tarjota nuorille heidän näköistä toimintaa ja 

vaikutusmahdollisuuksia. Heidän mukaansa nuoria saa parhaiten toimintaan mukaan 

sosiaalisen median tai kavereiden kautta tai henkilökohtaisesti pyytämällä ja kertomalla 

Nuvo-toiminnan luonteesta yllä olevia perusteita käyttäen.  

7.2.5 Extra kysymykset Nuvo-leadereille 

Nuvo-leadereiltä kysyttiin tiimin toimintoihin liittyviä kysymyksiä. He kertoivat käyttävänsä 

viestintäkanavana WhatsApp-sovellusta niin tiimiläisten kuin seuran nuorten 

vastuuhenkilön välillä. Yleisin kokoontumispaikka oli seuran toimisto.  

Näiden lisäksi leaderin tuli arvoida omaa leader toimintaansa. He kokivat saaneensa 

tarpeeksi tukea muilta toimijoilta ja sopivan määrän vastuuta. Vastaukset kohdassa “Koen 

olevani hyvä Nuvo-leader” jakautuivat. Neljä Nuvo-leaderiä oli vastannut samaa mieltä, 

kolme jokseenkin samaa mieltä, kaksi jokseenkin eri mieltä ja yksi eri mieltä. Näille 

vastauksille, jotka viittaavat siihen, ettei koe olevansa hyvä leader, ei suoraan kyselystä 

saatu perusteluja. Muiden kanavien kautta tulleiden viestien ja Skype-tapaamisissa 

jaettujen kokemusten perusteella nämä leaderit saattavat kokea asian näin, jos he ovat 

kokeneet, etteivät ole voineet osallistua toimintaan niin aktiivisesti kuin olisivat halunneet 

muiden vastuiden kuten töiden tai valmennusten takia. Myös seuran nuorten 

vastuuhenkilö pyydettiin arvioimaan omaa toimintaansa Nuvo-leaderin ja -tiimin tukijana. 

Vastanneista kaksi olivat täysin tyytyväisiä omaan toimintaan Nuvo-tiimin tukijana, neljä 

melko tyytyväisiä ja yksi ei niin tyytyväinen.  

7.2.6 Nuorten toiminnan vastuuhenkilöiden arviot Nuvo-toiminnasta 

Seuran nuorten vastuuhenkilön roolikuvauksissa oli samoja piirteitä, mutta myös 

eroavaisuuksia. Säännöllinen yhteydenpito leaderin tai tiimin kanssa vaihteli päivittäisestä 

viestittelystä noin muutaman kerran kuussa viestittelyyn. Yleisesti ottaen tapaamisissa 

oltiin oltu mukana noin kerran kuussa. Seuroissa, joissa Nuvo-tiimi toimi hyvin itsenäisesti 

rooli oli ollut pienempi ja tärkeimpinä tehtävinä nuorten toiminnan vastuuhenkilöllä oli ollut 

viestiminen seurajohdon ja nuorten välillä.  

Muutamissa seuroissa, joissa kärsittiin resurssien vähäisyydestä, Nuvo-toiminta koettiin 

jonkin verran kuormittavaksi, mutta yleisesti ottaen toimintaa pidettiin positiivisena 

lisäresurssien tuojana ja toiminnan rikastuttajana. Pilottiseurat suosittelivat Nuvo-toimintaa 

muille seuroille ja kannustivat rohkeasti kysymään nuoria mukaan ja antamaan heille 

vastuuta toiminnasta.  
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7.2.7 Tärkeimmät tulokset Nuvo-toiminnan kehittämiseen 

Pilottiseuroille teetetyn kyselyn, pilotoinnista kuultujen kokemusten ja teoriapohjan 

perusteella syntyi yhteinen kuva siitä, millaista Nuvo-toiminnan tulisi olla, jotta se 

innostaisi nuoria mukaan seuratoimintaan. Opinnäytetyöprosessin aikana kerättyjen 

tietojen mukaan Nuvo-toiminnan tulee olla nuorten näköistä, hauskaa yhdessä tekemistä 

ja sisäisiä motivaatiotekijöitä tukevaa toimintaa. Nuvo-toiminta tukee sisäistä motivaatiota, 

kun se on yhdessä tekemistä, seuran auttamista, tarjoaa sopivan tasoisia haasteita ja 

mahdollisuuksia omien taitojen kehittämiseen, nuorille annetaan vapaus toimia ja heitä 

kuunnellaan. 

  
7.3 Nuvo-materiaalien toteuttaminen 

Tämän opinnäytteen lopputuotoksena syntyi kaksi erillistä markkinointivideota Nuvo-

toiminnasta sekä opas Nuvo-toiminnan käynnistämisen tueksi (Liite 2). Voimisteluliitto 

haluaa tuottaa materiaaleja videoiden muodossa enemmän mitä ennen. Videoiden 

suunnitteluvaiheessa oli hyvä pysähtyä pohtimaan Voimisteluliiton viestintätiimin kanssa, 

mikä olisi videoiden kohderyhmä ja mitä lisäarvoa videomateriaali tuottaisi.  

 

Aluksi ideana oli toteuttaa ohjeet myös videon muodossa ja tehdä yksi yhteinen 

markkinointivideo, mutta nämä suunnitelmat muuttuivat. Koska ohjeet tuli tehdä myös 

kirjallisena, ei ohjevideoiden nähty tuottavan lisäarvoa, joten niistä luovuttiin. Ensin oli 

ideana tehdä vain yksi markkinointivideo, mutta videota suunniteltaessa koettiin 

haasteelliseksi puhutella kahta kohderyhmää seurajohtoa ja nuoria samassa videossa. 

Tämän takia päädyttiin tekemään molemmille kohderyhmille oma markkinointivideo.  

 

Videoiden tarkoituksena oli tuoda esille tarve saada nuorten ääni kuuluviin 

voimisteluseuran toiminnassa ja esitellä Nuvo-toiminta lyhyesti sekä saada niin seurajohto 

kuin nuoretkin innostumaan siitä. Innostuksen herättämisessä hyödynnettiin pilottiseurojen 

kokemuksia. Videoita muokattaisiin vielä Nuvo-pilottiseurojen joulukuun yhteisen 

päätöstapaamisen jälkeen, jossa kuvattaisiin pilottiseurojen esimerkit Nuvo-leadereiden ja 

nuorten toiminnan vastuuhenkilöiden kertomana. Lopulliset markkinointivideot valmistuvat 

joulukuun aikana ja ne julkaistaan Voimisteluliiton kanavissa vuoden 2018 alussa.  

 

Nuvo-pilottiseuroille oli tehty valmis tuntimalli Nuvo-toiminnan käynnistämiseen, josta 

käytettiin nimeä Nuorten kehittämisilta. Tästä valmiista tuntimallista kuitenkin luovuttiin ja 

Nuvo-toiminnan oppaaseen kirjattiin vain yleispointit Nuorten kehittämisillasta ja samalla 

myös nimi muutettiin #nuoretmukaan -workshopiksi. Tähän päädyttiin, koska toimintaa ei 

haluta liikaa ohjailla vaan seuroilla tulee olla toiminnan vapaus. Tällä tuetaan 
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autonomisuutta eikä ohjailla toimintaa liikaa ylhäältä päin, joka tutkitusti heikentää 

motivaatiota toimintaa kohtaan ja toiminnasta tulee passiivista kaavojen mukaan 

toteutettua (Martela & Jarenko 2015, 72). 

 

7.4 Nuvo-toiminnan jatkotoimenpiteet 

Koska Nuvo-toiminta saatiin käynnistettyä pilottiseurojen kanssa onnistuneesti, haluaa 

Voimisteluliitto levittää Nuvo-toimintaa laajemmalle ja jatkaa sen kehittämistyötä. 

Tarkoituksena on ensi vuonna aloittaa vastaavanlainen vuoden mittainen Nuvo-toiminnan 

käynnistämisprosessi kymmenen uuden seuran kanssa. Prosessi etenee pitkälti samalla 

kaavalla kuin pilotointiprosessi. Palautteiden ja muiden havaintojen perusteella 

pilottiseurojen kanssa toteutettua prosessia kehitetään joiltain kohdin, mutta vuoden 2018 

prosessi etenee pitkälti samalla kaavalla, koska pilotissa toteutettu prosessi koettiin 

toimivaksi.  

 

Nuvo-prosessiin voivat hakea mukaan voimisteluseurat, jotka ovat Sinettiseuroja (kts 6.1 

Pilottiseurojen kerääminen), mutta tarkoituksena on, että mikä tahansa seura voi 

käynnistää Nuvo-toiminnan itsenäisesti siihen luotujen tukimateriaalien avulla. Nuvo-

prosessin lisäksi tavoitteena on saada viisi seuraa, jotka käynnistävät Nuvo-toiminnan 

seurassa itsenäisesti vuoden 2018 aikana. Nuvo-toimintaa on tarkoitus kehittää eteenpäin 

ja vuoden 2018 aikana on ajatuksena ottaa käyttöön nuorille suunnattu 

palkitsemisjärjestelmä, jonka kehitystyö on aloitettu.  

 

Jatkossa Nuvo-nuorille halutaan tarjota mahdollisuutta hakea erityisiin 

vapaaehtoistehtäviin. Tarkoitus olisi jatkossa tarjota Nuvo-nuorille liittotasolla erilaisia 

kokemuksia, paikkoja, joissa pääsee vaikuttamaan ja vastuullisuutta kasvattavia tehtäviä, 

jotka ovat nuorten mielestä houkuttelevia ja tavoittelemisen arvoisia. Näihin tehtäviin olisi 

erillinen haku ja valintakriteereinä toimisi muun muassa nuoren tekemä seuratyö, 

motivaatio tehtävää kohtaan ja osaaminen. Nämä on tarkoitus liittää ainakin osittain 

voimistelun suurtapahtumiin, joita järjestetään neljän vuoden välein.  

 

Ensimmäinen kokeilu tästä toteutetaan kesällä 2018 Suomi Gymnaestradassa, kun 

pilottiprosessissa mukana oleville Nuvo-nuorille tarjotaan mahdollisuutta hakea Matkalla 

mestariksi -tiimiin. Mukaan valitut Nuvo-nuoret vastaavat Matkalla mestariksi -

ryhmänjohtajan kanssa Matkalla mestariksi -leirin ohjelmasta, aikatauluista ja 

näkyvyydestä sosiaalisessa mediassa. Matkalla mestariksi -ryhmään on kutsuttu 14–16-

vuotiaita mahdollisia tulevaisuuden huippuvoimistelijoita, jolle on rakennettu Suomi 
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Gymnaestradan ajaksi oma ohjelma. Tähän mukaan valitut Nuvo-nuoret ovat ikään kuin 

mahdollisia tulevaisuuden seurajohtajia.  

 

7.5 Opinnäytetyön kautta kerrytetty osaaminen  

Tämä opinnäyte on laajuudeltaan ehkä tyypillistä opinnäytetyötä suurempi. Työssä 

pysyttiin kuitenkin ydinkysymyksen, millaista Nuvo-toiminnan tulisi olla, jotta se 

houkuttelisi nuoria mukaan, äärellä. Opinnäytetyö on vienyt tietynlaiseen virtaukseen eli 

flow-tilaan (Csikszentmihalyin 1975, 49), jossa ydinkysymys on ohjannut toimintaa, koska 

toiminnassa taito- ja haastetaso on kohdanneet toisensa ja tätä kautta toiminta on koettu 

mielekkääksi. Aihe tarjosi virtauksen kokemuksia, jolloin on tyypillistä, että aihe paisuu, 

koska flow-tilassa ihminen uppoutuu työhönsä ja menee intohimoisesti kohti 

päämääräänsä niin, että ajantaju katoaa.  

 

Mielenkiinto aihetta kohtaan liittyi omakohtaisiin kokemuksiin. Seuratoiminta on tarjonnut 

haasteita, mielekästä toimintaa, vastuullisia tehtäviä ja vaikutusmahdollisuuksia, joiden 

kautta on kerrytetty arvokasta osaamista tulevaisuuden opiskeluita ja töitä varten. Ilman 

kokemuksia seuratoiminnasta niin harrastajan, apuohjaajan, ohjaajan ja seuratoimijan 

roolien kautta, ei tämä aihe olisi välttämättä koskaan opinnäytetyön aiheeksi valikoitunut.  

 

Tämän opinnäytetyöprosessin kautta kehittyi ammatillinen osaaminen itse Nuvo-toiminnan 

suunnittelun ja pilotointiprosessin pyörittämisen kautta. Teoriapohjan kokoaminen lisäsi 

tietotaitoa motivaatiotekijöistä ja niiden tukemisesta, seuratoiminnan luonteesta ja sen 

motivaatiotekijöistä sekä nuorten sukupolvien erityispiirteistä. Teoriaa pystyttiin suoraan 

hyödyntämään toiminnan suunnittelussa ja löydettiin perusteluja sitä kautta nuorten 

innokkuudelle Nuvo-toimintaa kohtaan. Oli palkitsevaa nähdä, kuinka eri tietolähteistä 

kerätty tietoteoria pystyttiin liittämään käytännön toimintaan.  

 

Vaikka seuratoiminta ammattimaistuu vuosi vuodelta, ei siihen välttämättä ole varaa 

laittaa rahallisia resursseja vaan niitä on kerrytettävä muilla tavoin. Siksi olikin 

mielenkiintoista perehtyä sisäisiin motivaatiotekijöihin, koska siihen kansalais-, 

vapaaehtois- ja seuratoiminta kuitenkin perustuu. Martelan ja Jarenkon (2014, 7) mukaan 

oikeilla toimenpiteillä voimme selvästi lisätä ihmisten kiinnostusta osallistua 

vapaaehtoisuuteen pohjautuvaan työhön, kunhan löydämme toiminnasta omaehtoisuutta, 

kyvykkyyttä ja yhteisöllisyyttä tukevia tekijöitä ja tuomme niitä esille. Tämän opinnäytetyön 

kautta kerrytetyn osaamisen avulla on hienoa voida auttaa voimisteluseuroja kehittämään 

omaa toimintaansa ja osallistamaan nuoria mukaan. Ranisen ym. (2008, 122) mukaan 
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“Nuoret olisivat suuri potentiaalinen vapaaehtoisjoukko, sillä kyselyiden mukaan kaksi 

kolmesta nuoresta lähtisi toimintaan mukaan, jos heitä pyydettäisiin siihen”.  

 

Nuvo-toiminta ja tämä opinnäytetyö, on hyvä esimerkki yhdestä toimintamallista, jonka 

avulla seura saa nuoria mukaan aktiivisesti seuratoimintaan ja pystyy tarjoamaan nuorten 

motiiveja vastaavaa mielekästä toimintaa. Voimisteluliitto haluaa olla edelläkävijä ja jakaa 

omaa osaamistaan myös voimistelun ulkopuolelle. Toivottavasti tämän opinnäytteen ja 

Voimisteluliitossa käynnistetyn Nuvo-toiminnan avulla saadaan myös muut tahot rohkeasti 

osallistamaan nuoria mukaan toimintaan ja luomaan omia toimintamalleja nuorten 

osallistamiseen.   
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Liitteet 

Liite 1. Kysely Nuvo-pilottiseuroille – kysymykset ja vastaukset 

Vastausprosentti kyselyyn oli 65 prosenttia. Tähän on kerätty keskeisimmät tulokset 
Nuvo-pilottiseurojen kyselystä. Monivalintakysymyksissä on ilmoitettu vastausprosentti ja 
valittu eniten vastauksia saaneet kohdat. Kohdissa, jossa tuli arvioida asteikolla 1-4 
toimintaa, jokaisen kohdan perään on lisätty vastausten keskiarvo. Avoimiin kysymyksiin 
on kerätty yleisimmät vastaukset.  
 
Kyselyn saateteksti: 
 
Suomen Voimisteluliitto kehittää Nuvo-toimintaa vuoden 2017 pilottijaksoon valikoituneiden 
seurojen kanssa. Tämä kysely on suunnattu pilottiseurojen jäsenille, jotka ovat mukana Nuvo-
toiminnassa, joko Nuvo-tiimin jäsenenä, Nuvo-leaderina tai seuran nuorten vastuuhenkilönä.  
 

Pyydämme sinua täyttämään kyselyn jokaisen kohdan huolellisesti. Aikaa kyselyn täyttämiseen 
kuluu noin 10 minuuttia.  
 

Kyselyn täyttämällä olet mukana kehittämässä Suomen Voimisteluliiton nuorille suunnattua 
toimintaa ja vastaamalla kyselyyn sinun on mahdollisuus saada oma äänesi kuuluviin nuorille 
suunnatun toiminnan kehittämisessä.  
 

Jokaisen mielipide ja ideat ovat meille tärkeitä. Kiitos kun jaat ne meille! 

 
 
Kaikki Nuvo-tiimiläiset 
 
1) Seura 

• Kaikista pilottiseuroista oli tullut vastauksia 

 
2) Olen tällä hetkellä  

• Nuvo-leader 23,5% vastanneista 

• Nuvo-tiimin jäsen 62,7% vastanneista 

• Seuran nuorten vastuuhenkilö 13,7% vastanneista 

 
3) Ikä  

• 13, 3,1% 

• 14, 9,4% 

• 15, 12,5% 

• 16, 18,8% 

• 17, 15,6% 

• 18, 3,1% 

• 19, 9,4% 

• 20, 9,4% 

• 21, 9,4% 

• 25 tai vanhempi 9,4% 
 46,9% 15–17-vuotiaita  

 
 

4) Olen Nuvo-toiminnan lisäksi seurassa (voit valita useamman vaihtoehdon) 
✓ Harrastajana/kilpailijana 59,1% 
✓ Apuohjaajana 52,3% 
✓ Ohjaajana/valmentajana 52,3% 

• Tuomarina 27,3% 
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• Tapahtumien talkoolaisena 38,6% 

• En ole tällä hetkellä muulla tavoin seuran toiminnassa mukana 23,3% 

• Muussa roolissa, missä 6,8% 

 
• Kuinka monta vuotta on ollut mukana seuran toiminnassa 

o Harrastajana/kilpailijana  

 Yli 10v. 60% 
o Apuohjaajana/ohjaajana/valmentajana/tuomarina, muussa talkootyössä 

 0-2v. 60,5% 

 
5) Mistä kuulit ensimmäisen kerran Nuvo-toiminnasta? 

• Voimisteluliiton nettisivuilta tai somekanavista 15,9% 

• Oman seuran nettisivuilta 

• Oman seuran Instagramista 4,5% 

• Facebookista 4,5% 

• Snapchatistä 

• Sähköpostiviestin kautta 11,4% 

• Kaverilta 13,6% 

• Oman seuran ohjaajalta/valmentajalta 36,4% 
✓ Oman seuran toiminnanjohtajalta/työntekijältä 36,4% 
✓ Seuran nuorten vastuuhenkilöltä 13,6% 

• WhatsAppin kautta 6,8% 
 

6) Miksi halusit lähteä mukaan Nuvo-tiimiin? (valitse 2-4 tärkeintä tekijää) 
• Haluan päästä tekemään erilaisia juttuja 25% 
✓ Haluan auttaa seuraa 56,8% 
✓ Haluan saada kokemusta erilaisista tehtävistä 45,5% 

• Haluan kehittää omaa osaamistani 25% 
✓ Haluan tuoda esille nuorten näkökulmaa 59,1% 
✓ Haluan päästä vaikuttamaan seuran asioihin 40,9% 

• Haluan oppia taitoja, joista on minulle hyötyä tulevaisuudessa 29,5% 

• Haluan tehdä vapaaehtoistyötä 6,8% 

• Kaverinikin ovat tiimissä mukana 11,4% 

• Minua pyydettiin enkä uskaltanut kieltäytyä 13,6% 

• Nuvo-toiminnassa pääsen hyödyntämään omia taitojani 11,4% 

• Koin, että minulla on jotakin annettavaa seuralle 34,1% 

• Haluan tulevaisuudessa työllistyä voimisteluseuraan 13,6% 

• Haluan tulevaisuudessa kouluttautua liikunta-alalle 13,6% 

• Jokin muu syy, mikä? 2,3% 
 
 

Arvioi asteikolla 1-4 (1 eri mieltä, 2 jokseenkin eri mieltä, 3 jokseenkin samaa mieltä, 4 
samaa mieltä) 

 
7) Nuvo-tiimin toimintaa: 

• Nuvo-tiimi on toiminut hyvin, 3,45 

• Saan riittävästi tietoa liittyen Nuvo-tiimin toimintaan ja tehtäviin, 3,51 

• Nuvo-tiimillä on hyvä yhteishenki, 3,73 

• Tunnen muut Nuvo-tiimiläiset hyvin, 3,36 

• Tiimimme toiminnasta on ollut hyötyä seuralle, 3,43 

• Olemme saaneet jotain konkreettista aikaan, 3,64 

• Seuran johtokunta ym. kuuntelevat meitä ja ovat kiinnostuneita toiminnastamme, 
3,59 

• Meille on annettu vapaus toteuttaa tehtävät ja projektit omalla tavalla, 3,7 
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• Nuvo-toiminnan tavoitteet ja päämäärät ovat minulle selkeät, 3,43 

• Nuvo-tiimillä on yhteisesti sovitut pelisäännöt tai toimintatavat, 3,02 

• Olemme saaneet positiivista palautetta Nuvo-tiimin toiminnasta, 3,3 

• Olemme saaneet kehittävää palautetta Nuvo-tiimin toiminnasta, 2,7 

• Ymmärrän, kuinka omalla toiminnallani toteutan seuran missiota eli päätehtävää, 
3,25 

 

8) Omaa työskentelyä Nuvo-tiimissä: 
• Olen innostunut Nuvo-toiminnasta, 3,39 

• Koen voivani olla oma itseni Nuvo-tiimissä, 3,84 

• Olen ollut aktiivinen Nuvo-tiimiläinen, 3,27 

• Olen hoitanut minulle annetut tehtävät vastuullisesti, 3,61 

• Olen oppinut uutta Nuvo-toiminnan kautta, 3,18 

• Tehtävät ovat tarjonneet minulle sopivasti haastetta, 3,27 

• Olen kokenut saavani apua aina tarvittaessa, 3,61 

• Olen saanut tuotua omia mielipiteitäni esille, 3,73 

• Olen saanut tehdä itseäni kiinnostavia asioita, 3,49 

• Olen kokenut saavani palautetta riittävästi, 3,25 
 

9) Mitä haluaisit muuttaa tai parantaa seuranne Nuvo-toiminnassa? 
En mitään, lisätä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, lisätä aktiivisuutta 

 
10) Mikä on ollut kivointa Nuvo-toiminnassa? 

Yhdessä tekeminen, hyvä yhteishenki, tapahtumien järjestäminen, mahdollisuus 
vaikuttaa seuran asioihin ja tutustua seuran toimintaan paremmin ja sitä kautta oppia 
uutta 

 
11) Mikä on ollut roolisi/vastuusi Nuvo-tiimissä, sille annetuissa tehtävissä tai 

projekteissa? 
 Nuvo-tiimiläiset: ideointi, kokouksiin osallistuminen, tapahtumien suunnittelu ja 

toteutus 
 Nuvo-leaderit: yllä mainittujen lisäksi hoitanut yhteydenpitoa tiimin ulkopuolelle, 

osallistuminen Skype-tapaamisiin, kutsunut tiimin koolle, organisoinut tiimin toimintaa, 
huolehtinut siitä, että tehtävät tulee hoidetuksi 

 
12) Arvioi asteikolla 1-4 millaisia taitoja ja kuinka paljon niitä olet tarvinnut Nuvo-

toiminnassa (1 en lainkaan, 2 jonkin verran, 3 melko paljon, 4 todella paljon) 
✓ Vuorovaikutustaitoja, 3,63 
✓ Viestintätaitoja, 3,32 
✓ Yhteistyötaitoja, 3,73 

• Organisointitaitoja, 3,07 

• Suunnittelutaitoja, 3,27 

• Aikataulujen hallintaa (omien ja projektien), 3,18 

• Ongelmanratkaisutaitoja, 2,88 
✓ Ideointitaitoja, 3,52 

• Ohjaustaitoja, 2,91 

• Esiintymistaitoja, 2,77 

• Markkinointitaitoja (sisältää esim. ihmisten kohtaaminen mainoksia jakaessa), 2,59 

• Kirjoitustaitoja, 2,59 

• Kuvaus- ja videokuvaustaitoja, 2,11 

• Kuvankäsittelyohjelmien hallintaa (esim. editointi, mainosten luonti), 1,86 

• Someviestintätaitoja, 2,55 

• Tekstinkäsittelyohjelmien hallintaa (Word, PowerPoint, Excel...), 1,89 

• Johtamistaitoja, 2,37 
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13) Mitä olet oppinut projektien tai muuten Nuvo-toiminnan kautta? 
 Seuran toiminnasta, mitä kaikkea tapahtumien järjestäminen vaatii, yhteistyötaitoja 

 
14) Millaisia tehtäviä haluaisit jatkossa Nuvo-tiimiläisenä päästä tekemään? (voit valita 

useamman vaihtoehdon) 
✓ Suunnittelemaan ja toteuttamaan tapahtumia, 70,5% 

• Suunnittelemaan ja toteuttamaan kilpailuja 29,5% 
✓ Päivittämään sosiaalisen median kanavia 47,7% 
✓ Kehittämään seuran visuaalista ilmettä 31,8% 

• Päivittämään nettisivuja 9,1% 

• Valo-/videokuvaamaan seuran toimintaa 20,5% 
✓ Markkinoimaan seuran toimintaa, 34,1% 

• Osallistumaan seuran toiminnan suunnittelupäiviin 18,2% 
✓ Osallistumaan seurassa tehtävään päätöksentekoon erityisesti nuoriin liittyviin, 

31,8% 

• Esiintymään 22,7% 
✓ Ohjaamaan voimistelua tai muuta, 34,1% 

• Haluaisin toimia Nuvo-leaderina 4,5% 

• Kaikenlaisia tehtäviä 27,3% 

• En halua jatkaa Nuvo-tiimissä 2,3% 

• Muuta, mitä? 

  
15) Peilaa taitojasi ja osaamistasi tuleviin Nuvo-tehtäviin tai tehtäviin, joita haluaisit 

jatkossa päästä tekemään. Missä taidoissa haluaisit kehittyä ja missä olet jo hyvä. 
Arvioi asteikolla 1-4 (1 haluan kehittyä tässä paljon, 2 haluan kehittyä tässä vähän 
paremmaksi, 3 olen jo melko hyvä tässä, 4 osaan tämän). 

• Vuorovaikutustaidot, 3,16 

• Viestintätaidot, 2,69 

• Yhteistyötaidot, 3,21 

• Organisointitaidot, 2,61 

• Suunnittelutaidot, 2,67 

• Aikataulujenn hallinta, 2,81 

• Ongelmanratkaisutaidot, 2,67 
✓ Ideointitaidot, 2,58 

• Ohjaustaidot, 2,91 

• Esiintymistaidot, 2,98 
✓ Markkinointitaidot (sisältää esim. ihmisten kohtaaminen mainoksia jakaessa), 2,55 

• Kirjoitustaidot, 2,88 

• Kuvaus- ja videokuvaustaidot, 2,63 
✓ Kuvankäsittelyohjelmien hallinta (esim. editointi, mainosten luonti), 2,38 

• Someviestintätaidot, 2,84 

• Tekstinkäsittelyohjelmien hallinta (Word, PowerPoint, Excel...), 2,83 
✓ Johtamistaidot, 2,54 

 
16) Mikä on mielestäsi paras kanava ja tapa lähestyä nuorta ja saada nuori innostettua 

mukaan Nuvo-toimintaan? 
 Sosiaalinen media ja siellä erityisesti Instagram, henkilökohtainen kohtaaminen 

kasvokkain, kavereiden kautta 
 Nuroille tulisi tarjota heidän näköistä toimintaa, kertoa toiminnan saavutuksista ja 

vaikutusmahdollisuuksista 
 
17) Muita kommentteja, kehitysideoita tai huomioita Nuvo-toiminnasta 
 Ei erityisiä kommentteja, toimiva projekti, jolla saatu hyvin nuoret mukaan seuran 

toimintaan, olisi vaatinut vähän lisää panosta mainostukseen ja aktiivisuuteen  
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Extra kysymykset Nuvo-leadereille 

 
18) Miten viestitte Nuvo-tiimiläisten kanssa toisillenne? (voit valita useamman 

vaihtoehdon) 
• Soittamalla 7,7% 

• Tekstiviesteillä 
✓ WhatsAppilla, 92,3% 

• Facebook messengerin kautta 15,4% 

• Facebook ryhmän kautta 7,7% 

• Instagramin kautta 

• Snapchatin kautta 15,4% 

• Sähköpostilla 15,4% 
✓ Kun kohtaamme salilla tai jossain muualla, 23,1% 

• Jollakin muulla tavalla, millä? 

 
19) Miten viestitte seuran nuorten vastuuhenkilön kanssa? (voit valita useamman 

vaihtoehdon) 
• Soittamalla 30,8% 

• Tekstiviesteillä 
✓ WhatsAppilla 84,6% 

• Facebook messengerin kautta 7,7% 

• Facebook ryhmän kautta 7,7% 

• Instagramin kautta 

• Snapchatin kautta 
✓ Sähköpostilla, 61,5% 
✓ Kun kohtaamme salilla tai jossain muualla, 46,2% 

• Jollakin muulla tavalla, millä? 

  
20) Mitä alla olevista vaihtoehdoista olette käyttäneet tiimin tapaamispaikkoina? (voit valita 

useamman vaihtoehdon) 
✓ Seuran toimistoa, 92,3% 
✓ Liikuntasalin pukuhuonetta, 30,8% 

• Jonkun kotia 23,1% 

• Kirjastoa  

• Kahvilaa tai ravintolaa 23,1% 

• Puistoa tai nurmikenttää 
✓ Koulun tiloja, 30,8% 

• Jotain muuta, mitä? 7,7% 
 

21) Arvioi asteikolla 1-4 Nuvo-leaderinä toimimistasi (1 eri mieltä, 2 jokseenkin eri mieltä, 3 
jokseenkin samaa mieltä, 4 samaa mieltä) 
• Koen olevani hyvä Nuvo-leader, 2,75 

• Olen saanut tarpeeksi tukea seuran nuorten vastuuhenkilöltä, 3,33 

• Olen saanut liian vähän vastuuta, 1,83 

• Olen saanut liikaa vastuuta, 1,92 

• Olen saanut tarpeeksi tukea seuran muilta toimijoilta, 3,33 

• Olisin kaivannut koulutusta tai ohjausta Nuvo-leaderina toimimiselle, 2,09 

 
22) Vapaa sana 
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Kysymykset seuran nuorten vastuuhenkilölle 
 

3) Kuinka monta vuotta olet ollut seuratoiminnassa mukana? (ohjaajana, hallituslaisena, 
aktiivisena talkoolaisena…) 

 vastauksia tullut kaikkiin vaihtoehtoihin yksi tai kaksi (0-1, 2-3, 4-5, 6-7, 8-9, 10 tai 
enemmän) 

 
4) Mistä kuulit ensimmäisen kerran Nuvo-toiminnasta? 

✓ Voimisteluliiton nettisivuilta, 25% 

• Voimisteluliiton somekanavista 12,5% 

• Voimisteluliiton Facebookista 

• Oman seuran nettisivuilta tai somekanavista 

• Voimisteluliiton uutiskirjeestä 

• Sähköpostiviestin kautta 

• Seuran johtokunnan jäseneltä 12,5% 
✓ Seuran toiminnanjohtajalta/työntekijältä 37,5% 

• Seuran nuorilta 

• Jostakin muualta, mistä?  

 
5) Mitkä ovat Nuvo-toimintanne tavoitteet ja päämäärät? 
 Tavoitteet pohjautuvat Voimisteluliiton Nuvo-toiminnalle asetettuihin tavoitteisiin (lisätä 

nuorten osallisuutta seuratoiminnassa, saada lisäresursseja, lisätä nuorille suunnattua 
toimintaa, nuoret suunnittelevat ja toteuttavat nuorille suunnattua toimintaa) 

 
6) Toteutitteko ensimmäisen tapaamisen Nuorten keittämisillan mallin mukaan vai jollakin 

toisella tavalla? 

 Suurilta osin kehittämisillan pohjalta 
 
7) Koitko, että nuoret oli helppo saada innostettua Nuvo-toimintaan mukaan? 
 Enemmistön mielestä oli helppo saada, mukaan lähteneet olivat monessa seurassa jo 

valmiiksi aktiivisia nuoria, uusien ei niin aktiivisten mukaan saaminen koettiin hankalaksi, 
osa nuorista jo niin paljon toiminnassa mukana, ettei aika riittänyt enää siihen, että olisi 
lähtenyt Nuvo-toimintaan mukaan. 

 
8) Mitkä käyttämistäsi viestintäkanavista toimivat nuorten kanssa? 

• Puhelimella soittaminen 28,6% 

• Tekstiviestin lähettäminen 14,3% 
✓ WhatsApp-viesti, 100% 

• Facebook 28,6% 

• Instagram 28,6% 

• Snapchat 

• Sähköposti 28,6% 

• Nettisivut 28,6% 
✓ Kasvokkain kohtaaminen, 42,9% 

• Jokin muu, mikä? 

 
9) Oletko esitellyt seuranne vision, mission ja arvot nuorille? Kyllä 57,1%, En 42,9% 

 
10) Arvioi asteikolla 1-4 omaa toimintaasi Nuvo-leaderin ja -tiimin tukijana (1 eri mieltä, 2 

jokseenkin eri mieltä, 3 jokseenkin samaa mieltä, 4 samaa mieltä) 
• Olen ollut helposti lähestyttävissä, 3,71 

• Olen ollut hyvin tavoitettavissa, 3,71 

• Olen kuunnellut nuorten ideoita ja vienyt niitä eteenpäin, 3,86 

• Olen antanut positiivista palautetta, 3,71 

• Olen antanut kehittävää palautetta, 3,29 
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• Olen antanut nuorille vapauden toteuttaa tehtäviä omalla tavallaan, 3,57 

• Olen tietoinen nuorten vahvuuksista, 3,43 

• Olemme hyödyntäneet nuorten vahvuuksia, 3,57 

• Olen viestinyt Nuvo-toiminnasta avoimesti seuran sisällä, 3,0 

• Olen tyytyväinen Nuvo-tiimin toimintaan, 3,43 

• Olen tyytyväinen omaan toimimiseeni Nuvo-tiimin tukijana, 3,0 

  
11) Kuvaile rooliasi nuorten vastuuhenkilönä ja Nuvo-tiimin auttajana (kuinka usein pidätte 

yhteyttä, oletko mukana tapaamisissa, paljonko vaatii resursseja) 
 Säännöllinen yhteydenpito vaihtelee päivittäisestä viestinnästä muutaman kerran kuussa 

viestittelyyn, tapaamisissa mukana n. 1krt/kk, osassa tiimi toimii hyvin itsenäisesti, jolloin 
rooli on pienempi, osassa seuroista nuorten vastuuhenkilö on enemmän mukana 
toiminnan pyörittämisessä, ollut yhteydenpitäjä seurajohtoon, liitolta tulleet selkeät mallit 
ovat auttaneet toiminnan pyörittämisessä ja nuorten vastuuttamisessa, suurimmassa 
osasta seuroissa ei koettu Nuvo-toimintaa kuormittavaksi, muutamassa seurassa kärsitty 
hieman resurssien vähäisyydestä 
 

12) Arvioi asteikolla 1-4 millaista osaamista olet tarvinnut seuran nuorten vastuuhenkilön 
roolissa? (1 en lainkaan, 2 jonkin verran, 3 melko paljon, 4 todella paljon) 

• Vuorovaikutustaitoja, 3,57 

• Viestintätaitoja, 3,43 

• Yhteistyötaitoja, 3,57 

• Organisointitaitoja, 3,14 

• Suunnittelutaitoja, 3,29 

• Aikataulujen hallintaa, 3,43 

• Ongelmanratkaisutaitoja, 2,71 

• Taitoa innostaa muita, 3,43 

• Ohjaustaitoja, 3,14 

• Esiintymistaitoja, 3,0 

• Markkinointitaitoja, 3,29 

• Someviestintätaitoja, 3,43 

• Tekstinkäsittelyohjelmien hallintaa (Word, PowerPoint, Excel...), 2,86 

• Johtamistaitoja, 3,43 

 
13) Kaipaisitko oman osaamisen kehittämiseen lisätukea 

• Kyllä, mille osa-alueelle erityisesti? (osaamista aina hyvä kehittää, markkinointi- ja 
someviestintään) 

• Ei 

• Ehkä, mille osa-alueelle erityisesti? 

 
14) Kaipaisitko nuorten osaamisen kehittämiseen lisätukea 

• Kyllä, mille osa-alueelle erityisesti? 

• Ei 

• Ehkä, mille osa-alueelle erityisesti? 

 (osaamista aina hyvä kehittää, organisointi, suunnittelu, innostaminen)  

 
15) Mitä vinkkejä antaisit voimisteluseuralle, joka haluaa aloittaa Nuvo-toiminnan? (Kaikki 

vastaukset) 
✓ ”Nuoria kannattaa kysyä rohkeasti mukaan seuran ulkopuoleltakin.” 

✓ ”Jos mahdollista kauden alussa on helpompia aloittaa kun ohjaajat ovat innokkaita 

uuden alussa. Rohkeasti tehtäviä tiimille. Nuvo-leader mukaan johtokunnan 

kokouksiin, opettaa paljon sekä näkee mitä seuran sisällä tapahtuu.” 

✓ ”Lähestykää nuoria henkilökohtaisesti. Kuunnelkaa nuorten ideoita ja sen 

perusteella antakaa tehtäviä.” 
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✓ ”Rohkeasti mukaan vaan...! 

Kannattaa jo ehkä valmiiksi miettiä joitakin oikeita aktiviteetteja seurassa, joissa 

nuorten osaamista ja ideoita voisi käyttää. Näin olisi tavoitteita ja nuorille tulisi 

tunne, että heitä oikeasti tarvitaan ja arvostetaan.” 

✓ ”Toiminta on antoisaa ja siinä pääsee mukaan nuorten maailmaan, voin suositella 

lämpimästi.” 

16) Muita kommentteja, kehitysideoita tai huomioita Nuvo-toiminnasta (Kaikki vastaukset) 
✓ ”Kiva kokeilu, joka osoitti että nuorissa on kyllä paljon potentiaalia, mutta heitä on 

vaikea saada aluksi mukaan.” 

✓ ”Onko jokin parempi ajankohta kun loppu kevät -kesä-syksy. Parempi ehkä syksy-

talvi-kevät? Mukavaa yhdessä oloa nuorten toimijoiden kanssa.” 
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Liite 2. Nuvo-toiminnan markkinointivideot ja opas toiminnan käynnistämiseen  

Nuvo-toiminnan markkinointivideot 

Seurajohdolle suunnattu video: https://www.youtube.com/watch?v=rul3IFUVxvQ 

Nuvo-toiminnan esittely, nuorille suunnattu video: 

https://www.youtube.com/watch?v=VQ8H2zMAa-8  

 

 
 
  

 

 
 
 
 

 

Osallista nuoret mukaan seuratoimintaan  
 

Opas Nuvo-toiminnan käynnistämiseen voimisteluseurassa 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
Nuvo-toiminnan tavoitteet 
 

• Saada nuoret aktiivisiksi osallistujiksi seuratoimintaan 

• Seura saa nuorista uusia toimijoita mukaan ohjaajiksi, tuomareiksi, vastuu vapaaehtoisiksi, seurajohdon 
jäseniksi 

• Kasvattaa nuorista seuran avaintoimijoita 

• Tarjota nuorille mielekästä toimintaa seuratyön kautta 

• Tuoda nuorten ääntä kuuluviin  

• Lisätä nuorten määrää seurassa ja ehkäistä Drop out-ilmiön seurauksia 

• Kasvattaa seuran yhteisöllisyyttä 

• Tarjota nuorille ryhmä, jossa on mielekästä toimia ja toteuttaa itseään yhdessä kavereiden kanssa 
 
 

 

 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Drul3IFUVxvQ&h=ATO91BheePqhbCZAjHBrxK6caOTrseYZkF-vseEwq7H1zt7LizKHygtfT4Hmr536qdsY_hHgLFZwtJK_E-S9JAgJaOHCSj-u--ow6DKTwRElc-J9l8Z8wUDm-dwxwbF11AOWgjrXL81BucRx_aM
https://www.youtube.com/watch?v=VQ8H2zMAa-8
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Käynnistä Nuvo-toiminta #nuoretmukaan –workshopilla 
 

• Seura kutsuu kaikki seuran nuoret (n. 13-20v) #nuoretmukaan workshopiin 
• Pohtikaa, kuinka tavoitatte nuoret parhaiten 
• Henk. koht. kasvokkain kutsuminen on tehokas tapa saada nuoret mukaan 
• #nuoretmukaan workshopia mainostaessa tuokaa esille ainakin nuorten mielipiteiden tärkeys ja 

halu tarjota heille osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia seuranne toimintaan 
• hyödyntäkää Voimisteluliiton nuorille suunnattua Nuvo-toiminnan markkinointivideota 
• Workshopin sisältö: 
• Tutustuminen 
• Seuraan tutustuminen (arvot, missio ja visio) 
• Pohtikaa nuorten kanssa mikä teidän seurassanne on hyvää, mitä voisi kehittää, mitä nuorille 

voitaisiin tarjota 
• Esitelkää Nuvo-toiminta videon avulla 
• Kootkaa innokkaista Nuvo-tiimi ja sopikaa ensimmäinen tapaaminen 

 

 
 

 

 
 
 
Nuvo-toiminta seurassa 
 

• Seura perustaa Nuvo-tiimin, joka koostuu 13-20-vuotiaista nuorista (suositus)  
• Nuvo-tiimi voi koostua seuran nuorista harrastajista, ohjaajista, apuohjaajista tai seuran 

ulkopuolisista nuorista, jotka ovat kiinnostuneita järjestötoiminnasta 
• Nuvo-tiimille valitaan leader nuorten joukosta, joka vastaa tiimin toiminnasta 
• Seurajohdosta valitaan vastuuhenkilö, joka auttaa Nuvo-tiimiä sen toiminnassa ja vastaa myös 

muuten nuorten toiminnasta seurassa 
• Nuvo-tiimin leader osallistuu hallitusnoviisina (nuorten asioiden asiantuntijana ilman äänioikeutta) 

seuran hallituksen tai johtokunnan kokouksiin ja suunnittelupäiviin 
• Nuvo-tiimi tarjoaa apuja sekä uusia ideoita seuralle. Seura päättä nuorten toiveita kuunnellen 

Nuvo-tiimin vastuualueista 
• Nuvo-tiimin tarkoituksena on olla apuna seuran nykyisissä tehtävissä ja tämän lisäksi kehittää 

seuran toimintaan nuorten näkökulmasta 
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Nuvo-tiimin 1. kokous 
 

• Ennen Nuvo-tiimin ensimmäistä kokousta seuran johtokunnalle on esitelty #nuoretmukaan -
workshopissa esille nousseet kehitysideat 

• Kerätkää kaikkien (nuorten, nuorten toiminnan vastuuhenkilö, johtokunnan) odotukset Nuvo-
toimintaa kohtaan 

• Odotusten pohjalta luokaa yhteinen kuva seuran Nuvo-toiminnan luonteesta 
• Valitkaa nuorten keskuudesta Nuvo-leader 
• Aloittakaa ensimmäisen tehtävän tai projektin suunnittelu 
•  Nuvo-tiimi työskentelee Nuvo-leaderin johdolla tästä eteenpäin pyytäen nuorten toiminnan 

vastuuhenkilöltä tarvittaessa apua 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
Nuvo-toiminta tulee olla… 
 

• Nuorten näköistä 
• Hauskaa 
• Yhdessä tekemistä 
• Mitä paremmin toiminta tukee sisäisiä motivaatiotekijöitä, sitä mielekkäämpänä nuoret pitävät 

toimintaa 
• Osallisuus = nuorille annetaan vapaus, heitä kuunnellaan 
• Kyvykkyys = sopivan tasoisia haasteita, omien taitojen kehittämistä 
• Yhteisöllisyys = yhdessä tekeminen, seuran auttaminen 
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Tsemppiä Nuvo-toimintaan! 
 

• Nuvo-toiminnassa auttaa Nuvo-toiminnan vastuuhenkilö Riikka Hormu 
• riikka.hormu@voimistelu.fi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

Nuorissa on tulevaisuus! 
 

#nuoretmukaan 
#nuvo 

 

mailto:riikka.hormu@voimistelu.fi
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