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Tämän opinnäytetyön aiheena oli kehitellä uusi palvelutuote yhdessä toimeksiantajan, 
Ashtanga Yoga Porvoon kanssa. Tavoitteena oli luoda uusi palvelutuote, jota testattaisiin 
käytännössä valitulle kohderyhmälle. Tiiviissä yhteistyössä Ashtanga Yoga Porvoon 
kanssa suunniteltiin Jooga&Tanssi -kurssi, joka yhdisti astangajoogan ja tanssin yhdeksi 
kokonaisuudeksi. Opinnäytetyön teoriapohjana toimi stressin aiheuttajat, lievityskeinot ja 
seuraukset, sekä uuden palvelutuotteen tuotekehitysprosessi, jotka koottiin työhön tuke-
maan palvelutuotteen käytännön prosessia. 
 
Valmiin tuotekehitysmallin avulla rakennettiin yhdessä toimeksiantajan kanssa uusi palve-
lutuote, jota päästiin kokeilemaan kolme kertaa Ashtanga Yoga Porvoon tiloissa Por-
voossa. Kurssille haettiin työikäisiä ihmisiä, jotka kykenisivät sitoutumaan kaikille osallistu-
miskerroille. Arviointimenetelmäksi valittiin henkilökohtaiset haastattelut kurssiin osallistu-
neilta. Haastatteluissa kysyttiin osallistujien mielipiteitä palvelutuotteen kokonaisuudesta. 
Kysymyksillä haluttiin muun muassa selvittää, kuinka tanssi ja jooga toimivat yhteisenä ko-
konaisuutena ja miten tuote toimii mahdollisena stressinlievityskeinona. Haastattelujen 
avulla pyrittiin myös hahmottamaan osallistujien suhdetta stressiin ja mitä eri keinoja heillä 
on sen lieventämiseen tai ennaltaehkäisemiseen. Tärkeimmät asiat haastattelujen kautta 
oli selvittää, miten kohderyhmä koki palvelutuotteen kokonaisuutena ja oliko tuote heidän 
mielestään toimiva. 
 
Työn tuloksena saatiin aikaiseksi uusi palvelutuote, joka toimi suurilta osin odotusten mu-
kaisesti. Työn teoriaosuus antoi hyvän tuen palvelutuotteen toteutukselle ja etenkin osallis-
tujien kokemus stressistä kulki kannattavana teemana koko käytännönprosessin ajan. 
Koska kokeilu oli kestoltaan lyhyt ja kokeiluun osallistuva ryhmä niin pieni, ei stressin muu-
tosta mittaavat viralliset mittausmenetelmät olisi antaneet luotettavaa informaatiota osallis-
tujien stressitasoista. Sen sijaan kysyttiin osallistujien mielipiteitä ja ajatuksia mahdollisesta 
stressin lievittymisestä kurssin aikana. Haastattelujen pohjalta voitiin todeta, että tuote so-
veltuu valitulle kohderyhmälle ja se tuottaa iloa ja hyvää oloa. Jokainen osallistuja oli sitä 
mieltä, että palvelutuote toimii stressiä ehkäisevänä keinona ja syiksi todettiin liikunnan ja 
tietoisen hengityksen terveysvaikutukset. Lisäksi haastatteluissa mainittiin useasti ilo ja 
nauru, jotka koettiin isoiksi teemoiksi stressin ennaltaehkäisyssä. 
 
Palvelutuote osoittautui toimivaksi sellaisenaan, mutta siitä huolimatta tuotetta päätettiin 
jatkokehittää. Tekijöiden toiveesta jatkokehitys haluttiin viedä ideaan, jossa tuote koostuisi 
laajemmasta kokonaisuudesta ja toimisi ikään kuin yhtenä kurssipakettina, eikä niinkään 
yksittäisenä viikkotuntina, kuten lähtötilanteessa oli ajateltu. 
 
 

Asiasanat 
Stressi, palvelutuote, tuotekehitysprosessi, jooga, tanssi 



 

 

Sisällys 

1 Johdanto ....................................................................................................................... 1 

2 Stressi ........................................................................................................................... 3 

2.1 Stressin määritelmä .............................................................................................. 3 

2.2 Stressin yleisimmät aiheuttajat .............................................................................. 4 

2.3 Stressin oireet ....................................................................................................... 5 

2.4 Stressiä lievittävät tekijät ....................................................................................... 7 

2.5 Stressi ja liikunta ................................................................................................. 10 

2.5.1 Astangajooga stressin lievityksen välineenä ............................................. 11 

2.5.2 Tanssi stressin lievityksen välineenä ........................................................ 13 

3 Uuden palvelutuotteen luominen ................................................................................. 15 

3.1 Palvelutuote ........................................................................................................ 15 

3.2 Tuotekehitysprosessi .......................................................................................... 16 

3.3 Uuden palvelutuotteen luominen pienelle yritykselle ........................................... 17 

4 Toimeksiantaja ja lähtötilanne ..................................................................................... 20 

5 Työn tavoite ................................................................................................................ 21 

6 Työn toteutus ja tuotos ................................................................................................ 22 

7 Pohdinta ...................................................................................................................... 37 

Lähteet ............................................................................................................................ 41 

Liitteet .............................................................................................................................. 45 

Liite 1. Haastattelukysymykset .................................................................................... 45 

Liite 2. Jooga&Tanssi -kurssin esite ............................................................................ 46 



 

 

1 

1 Johdanto 

Ihmiselle on ominaista kerätä uutta informaatiota ympäristöstä, mutta mitä jos ihminen saa 

sitä liikaa? Nykyajan ihminen saa uuttaa tietoa yhden päivän aikana yhtä paljon kuin muu-

tamia satoja vuosia sitten elänyt ihminen sai koko elinaikanaan. Informaatiotulva on mo-

nelle liikaa, jonka vuoksi ihminen stressaantuu ja pahimmillaan sairastuu. (Hanna 2014, 9-

10.) Hoitokeinoina saatetaan käyttää erilaisia sisäisiä ja ulkoisia piristeitä, vaikka todelli-

suudessa hoitona toimivat luonnolliset keinot; ravinto, liikunta, lepo ja sosiaaliset suhteet. 

(Hanna 2014, 77.)   

 

Tässä opinnäytetyössä käsitellään stressiä teoriaosuudessa ja tutkitaan sen ilmiöitä käy-

tännössä. Stressi on iso osa työn kokonaisuutta, sillä sen läsnäolo on huomattavaa nyky-

yhteiskunnassa ja se on vakava, ihmisiä sairastuttava asia, johon on ajankohtaista puut-

tua. Yhdysvaltain lääkäriliiton mukaan jopa 80% sairauksista on liitoksissa stressiin. Pitkit-

tynyt stressi häiritsee huomattavasti ihmisen normaalia arkea, josta yleisimmät merkit ovat 

väsymys ja uniongelmat. (Siimes 2008, 23.) Stressin on todettu aiheuttavan erilaisia mie-

lialahäiriöitä, kuten masennusta ja ahdistusta. Lisäksi stressi aiheuttaa sydän- ja verisuo-

nitauteja, lisää aikuisiän diabetesta ja on isona tekijänä keskivartalolihavuuden kasvua. 

Näiden lisäksi stressi on tutkitusti liitoksissa myös muihin lukuisiin sairauksiin, sillä stressi 

heikentää huomattavasti ihmisen vastustuskykyä. Esimerkiksi flunssan on todettu puhkea-

van stressin vaikutuksesta. (Keltikangas-Järvinen 2008, 182-183.)  

 

Stressi on siis iso tekijä ihmisten hyvinvoinnissa ja jokaiselta ihmiseltä löytyy ainakin jon-

kinlainen suhde stressiin, joka yleensä näyttäytyy negatiivisena. Työuupumus on myös ol-

lut viime aikoina paljon puhuttu aihe, joten ei ihme, että nykyään keskustellaan palautumi-

sesta ja sen tärkeydestä. Oma havaintoni stressistä on, että sitä koetaan tänä päivänä lii-

kaa, eivätkä ihmiset osaa välttämättä edes tunnistaa stressin eri olomuotoja. Koen, että 

ihmiset ovat tottuneet stressaantuneeseen olotilaan ja siitä on ikään kuin tullut normi. 

 

Stressin lisäksi toinen aihe opinnäytetyötä on tuotekehitys. Työn tarkoituksena on kehitellä 

ja tuottaa uusi palvelutuote, joka lievittää stressiä. Työn toimeksiantajana on porvoolainen 

pienyritys Ashtanga Yoga Porvoo, jonka kanssa suunnitellaan tiiviissä yhteistyössä uusi 

palvelutuote. Tilana tuotteen testauksessa toimii Ashtanga Yoga Porvoon toimitilat. Tutki-

muksen tärkein osa on testata palvelutuotetta käytännössä pienelle kohderyhmälle ja 

saada mahdollisimman rehellinen tulos tuotteen onnistumisesta haastattelujen avulla. Jos 

tuote onnistuu, se siirtyy sellaisenaan Ashtanga Yoga Porvoon tarjontaan. Jos tuote ei on-

nistu, se heitetään romukoppaan tai jatkokehitetään toimivaksi tuotteeksi. Opinnäytetyöl-

leni asetettu tärkein kysymys on; kuinka rakentaa stressiä lievittävä uusi palvelutuote? 
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Opinnäytetyö alkaa teoreettisista viitekehyksistä, joissa käsitteinä ovat stressi, palvelu-

tuote ja tuotekehitysprosessi. Ensimmäinen luku kertoo stressistä, jossa painopiste on 

stressiä lievittävissä keinoissa. Samassa luvussa pohditaan, miten jooga ja tanssi vaikut-

tavat ihmiseen ja miten niiden avulla ihminen voi vaikuttaa koettuun stressiin. Seuraava 

luku käsittelee palvelutuotetta, jossa samassa osiossa käydään läpi tuotekehitysvaiheet. 

Luvun tarkoitus on selvittää, mikä on palvelutuote ja miten tuote kehitetään mahdollisim-

man tehokkaasti ja järkevästi. Esiteltyä tuotekehitysmallia käytetään pohjana palvelutuot-

teen kehitysvaiheessa. Neljännessä luvussa esitellään toimeksiantaja ja lähtötilanne, 

jonka jälkeen kuvataan työn empiirinen osa, jossa esitellään uuden palvelutuotteen kehi-

tysvaiheet, toteutus ja tuotos. Tutkimus on kvalitatiivinen ja pohjautuu osallistujien haas-

tatteluihin, joiden tuotos kuvataan työn lopussa. 
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2 Stressi 

2.1 Stressin määritelmä 

Stressi-sanan kehittäjänä pidetään Hans Seleyä (1956), joka kuvasi stressiä kehon yleis-

reaktioksi mihin tahansa muutosvaatimukseen. (Hanna 2014, 34.) Stressin avulla ihminen 

pystyy suuntaamaan toimintansa kaikista oleellisimpaan. Stressiä kuvataan psykofyysi-

senä tilana, joka saa aikaan muutosta kehossamme. Muutokset voivat olla hetkellisiä tai 

pitkäaikaisia ja positiivisia tai negatiivisia. (Haasjoki & Ollikainen 2010, 52.) Lyhytaikainen 

stressi yleisesti johtaa ihmistä toimimaan parhaansa mukaan, mutta pitkäaikainen stressi 

voi olla vaarallista. (Mattila 2018.)  

 

Toisin sanoen ihminen tarvitsee stressiä ja sen vuoksi ei pidä ajatella, että stressi olisi 

vain pahasta. Kun ihminen kokee hetkellistä stressiä ja kuormittuu sopivissa määrin, hän 

rakentaa vahvempaa immuunijärjestelmää, joka pystyy hallitsemaan tulevat stressitilan-

teet paremmin. Kuitenkin ihmisten mahdolliset aikaisemmat negatiiviset kokemukset 

stressistä voivat johtaa siihen, että pienikin kuormitus lamaannuttaa ja passivoittaa. Ihmi-

nen ikään kuin lakkaa toimimasta, koska pelkää stressaantuvansa liikaa. Me tarvitsemme 

stressiä sopivissa määrin, mutta jos stressi pitkittyy, ihminen alkaa voida huonosti. Tällöin 

puhutaan kroonisesta stressistä, joka puolestaan heikentää immuunijärjestelmän toimin-

taa. (Arina, Halmetoja & Sovijärvi 2018, 23.) 

 

Positiivista stressiä kutsutaan eustressiksi ja negatiivista stressiä distressiksi.  (Haas-

joki ym. 2010, 52.) Eustressi on elimistön voimavara, joka ilmenee innostavissa ja motivoi-

vissa toiminnoissa. Näissä tilanteissa ihminen voi esimerkiksi kokea tyytyväisyyden ja toi-

von tunteita. Eustressi koetaan positiiviseksi tunteeksi, joka voi kummuta esimerkiksi mu-

kavasta harrastuksesta, työstä tai rakastumisesta. (Arina, Halmetoja & Sovijärvi 2018, 27.) 

Eustressissä ihminen on kuormittuneena sopivasti ja pystyy sopeutumaan ympäristön 

asettamiin vaatimuksiin, mutta ei kuitenkaan kuluta voimavarojaan liikaa. Tällöin ihminen 

pystyy käyttämään voimavarojaan stressinhallintaan, jolloin seurauksena syntyy suojautu-

minen distressiltä. (Sallinen, 2015.)  

 

Krooninen stressi on pitkään jatkuneen stressin tila, jossa omat voimavarat ovat hiipuneet. 

(Pietikäinen 2010, 33.) Tällöin ihminen joutuu keskittämään kaikki voimavaransa selviyty-

miseen, eikä muulle toiminnalle riitä energiaa. Pitkittyneessä stressissä ihminen saattaa 

tuntea hengenahdistusta, univaikeuksia, painon tuntua rinnassa tai esimerkiksi vatsaoi-

reita. (Toppinen-Tanner 2012, 13.) Krooninen stressi syntyy vähitellen, eikä sen olemas-
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saoloa aina huomaa. Ihminen on sitkeä ja kestää paineita hyvin, mutta joskus normaa-

leiksi koetut olotilat ovatkin epänormaaleja. Eli ihminen tottuu stressiin ja pitää sitä nor-

maalina olotilana, eikä tunnista sitä stressiksi, jolloin stressi muuttuu haitalliseksi. (Pietikäi-

nen 2010, 33-34.) 

 

Krooninen stressi voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen: hälytys-, vastustus- ja uupu-

musvaiheeseen. Hälytysvaiheessa ihminen kokee jonkin asian uhaksi ja hänen voimava-

rat aktivoituvat vastustamaan koettua uhkaa. Vastustusvaiheessa keho pyrkii eri tavoin 

sopeutumaan stressiin, joka pitkittyessään johtaa kehon uupumiseen. Uupuminen voi joh-

taa lamaannukseen, jolloin mikään elämässä ei enää kiinnosta. (Pietikäinen 2010, 33-34.) 

Pitää kuitenkin muistaa, että distressiltä voi olla mahdotonta välttyä ja oleellisinta on, mi-

ten ihminen suhtautuu siihen. Osaako ihminen esimerkiksi töissä tulevien haasteiden 

edessä nähdä onnistumisen mahdollisuuden vai pelkääkö hän nöyryytystä ja epäonnistu-

mista. Tällaiset seikat vaikuttavat koettuun distressiin; onko se hyödyllistä vai haitallista? 

(Vartiovaara 2004, 31.)  

 

2.2 Stressin yleisimmät aiheuttajat 

Nurmi (2017, 25) jakaa ihmiseen kohdistuvat kuormituksen syyt kolmeen eri kategoriaan; 

työhön ja vastuuseen, muutoksiin ja ajatuksiin. Nämä kuormitukset aiheuttavat stressiä ja 

pahimmillaan uupumusta. Työelämä on viime vuosikymmeninä muuttunut entistä hekti-

semmäksi ja se on suurin kuormitusta aiheuttava tekijä. Ihmiset kokevat työssään kiirettä, 

eikä aikaa jää tehdä työtä kunnolla, vaikka halua olisi. Myös vaatimukset asiakkailta ja 

työnantajalta, sekä työyhteisön ihmissuhteet saattavat aiheuttaa kuormitusta. Nykypäivän 

työssä työntekijältä vaaditaan jatkuvasti uusien asioiden oppimista, sillä organisaatiossa 

tapahtuvat muutokset ovat käynnissä koko ajan. (Nurmi 2017, 24-25.) 

 

Erilaiset elämänmuutostilanteet ovat ihmisille väistämättömiä ja oleellisinta on, miten muu-

toksiin suhtaudutaan. Toiset pystyvät kohtaamaan muutoksia paremmin kuin toiset. Tun-

neherkät ihmiset kokevat muutokset raskaina ja saattavat kokea stressiä myös hyvistä 

muutoksista. Elämänmuutostilanteet saattavat aiheuttaa tällaiselle ihmiselle pitkäkestoista 

stressiä, joka voi aiheuttaa piileviä somaattisia ja henkisiä sairauksia. (Siimes 2008, 20-

21.) Muutoksen keskellä, ihminen joutuu psykologiseen sopeutumisprosessiin, jossa hän 

joutuu käsittelemään omia tunteitaan ja ajatuksiaan. Varsinkin sellaiset muutokset, jotka 

eivät ole itsestä riippuvaisia, rasittavat ihmistä psyykkisesti. (Nurmi 2017, 25.) Erilaisia elä-

mänmuutostilanteita ovat esimerkiksi läheisen vakava sairastuminen, avioerot, työpaikan-

vaihdokset ja muutot toiselle paikkakunnalle. (Mielenterveysseura 2010, 11.) 
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Myös ajatukset voivat aiheuttaa stressiä. Ajatukset alkavat pyöriä mielessämme heti he-

rättyämme ja ne kulkevat matkassamme koko päivän. Ajatuksia tulee hyviä ja huonoja ja 

niiden olemassaoloa ei välttämättä edes huomaa. Ihmisellä on taipumusta uskoa omia 

ajatuksiaan ja ne myös ohjaavat toimintaa. Ajatukset saattavat huomaamatta olla negatii-

vissävytteisiä, jolloin ne voivat moittia, pelotella tai vaatia ihmiseltä mahdottomia. Negatii-

viset ajatukset saattavat myös kohdistua muihin ihmisiin. Tällaiset ajatukset aiheuttavat 

ahdistusta, stressiä ja jatkuvaa murehtimista. (Pietikäinen 2010, 112-114.) 

 

Hanna (2014, 176-177) puhuu myönteisyyden voimasta. Myönteisesti ajattelevat ihmiset 

ovat tutkitusti parempia suorittamaan kognitiivisia toimintoja kuin kielteisesti ajattelevat ih-

miset. Myönteisesti ajattelevat ihmiset ovat mieleltään joustavia ja sitkeitä ja he pystyvät 

toimimaan hankalissa tilanteissa. Mieleltään positiivisemmat ihmiset saattavat olla myös 

negatiivisesti ajattelevia fyysisesti vahvempia. Myönteinen ajattelu auttaa toipumista erilai-

sista sairauksista ja sen uskotaan edistävän terveyttä myös tulevaisuudessa.  

 

Jatkuva murehtija kadottaa kosketuksen nykyhetkeen, sillä hän ajattelee jatkuvasti tulevaa 

negatiivisin silmin. Oleellisinta on, miten ihminen kykenee suhtautumaan ajatuksiinsa. Ih-

misellä on mahdollisuus valita, mitkä ajatukset ovat hyödyksi ja mitkä ei ja ottaako hän ne 

totuuksina vai ei. Jos ihminen saa kuulla olevansa sairas, hän voi ajatella: ”siinä se nyt oli, 

elämäni on loppu”. Tällöin ihmisen toiminta saattaa muuttua radikaalisti, eikä hän jaksa 

enää välittää asioista. Pelkkä ajatus siitä, että ”kuolen” johtaa negatiiviseen toimintaan, 

vaikka ajatuksella ei välttämättä ole mitään tekemistä totuuden kanssa. Tärkeintä on op-

pia kohdistamaan toiminta arvojen mukaiseksi, sanoivat ajatukset mitä tahansa. (Pietikäi-

nen 2010, 114-121.) 

 

2.3 Stressin oireet 

Kiireellinen elämäntapa ajaa ihmiset yhä enemmän stressaantuneeseen tilaan. Jatkuva 

kiire, perheongelmat, työ ja esimerkiksi melu voivat aiheuttaa yllättäviäkin fyysisiä ja hen-

kisiä oireita. Fyysinen oire voi ilmaantua esimerkiksi päänsärkynä, pahoinvointina, hikoi-

luna, sairasteluina tai vaikka sydämentykytyksinä. Psyykkisiä oireita voi olla esimerkiksi 

uniongelmat, ahdistuneisuus, ärtymys ja muistiongelmat. Jokainen meistä kärsii jossakin 

vaiheessa stressistä ja sen vuoksi jokaisen tulisi harjoitella keinoja stressin lievittämiseen. 

(Lääkärikeskus Aava 2018.)   

 

Varhaisessa vaiheessa koettu stressi ei usein oireile näkyvästi, vaan yksilö kokee stressin 

sisäisenä tunnetilana. Tämän vuoksi ihminen itse on oiva väline aluilla olevan koetun 

stressin lievittämiseen tai sen estämiseen. Sisäisiä oireita voivat olla esimerkiksi mielialan 
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lasku, unohtelevaisuus, jännittyneisyys, univaikeudet ja tunteiden ailahtelut. Jos stressi 

kuitenkin pääsee kroonistumaan oireet alkavat näkyä myös ulospäin. Tällöin ihminen 

saattaa kokea työuupumusta ja masennusta. Oireet haittaavat huomattavasti jokapäi-

väistä toimintaa, eikä tahdonvoima enää riitä stressin lievittämiseen. (Toppinen-Tanner 

2012, 111.) 

 

Ihmiset kokevat stressin oireet yksilöllisesti, mutta karkeasti ihmiset voidaan jaotella kol-

meen eri kategoriaan. Psyykkisesti oireilevat ihmiset kokevat stressin esimerkiksi voimat-

tomuutena, unihäiriöinä tai huonoina elintapoina. Tämä ryhmä usein tunnistaa stressin 

olemassaolon, ymmärtää syyn oireen ilmaantumiselle ja pystyy vaikuttamaan siihen. Toi-

nen ryhmä kokee stressin ruumiillisena, eli oireet saattavat tuntua esimerkiksi kipuina tuki- 

ja liikuntaelimissä. Koettu kipu voi usein olla vaikea yhdistää stressiin ja sen vuoksi hoito 

kohdistuu monesti pelkkään kipuun, eikä näin ollen paranna todellista vaivaa ja syytä. Kol-

mas ryhmä koostuu ihmisistä, jotka eivät reagoi stressiin erityisemmin, jolloin he eivät 

myöskään sairastu henkisesti tai fyysisesti. Heidän suorituskykynsä saattaa stressin 

myötä heikentyä, mutta siitä huolimatta se ei heikennä terveyttä. (Koskinen 2014.) 

 

Haasjoki, ym. (2010, 53) on listannut liiallisen stressin aiheuttamia psyykkisiä, fyysisiä ja 

sosiaalisia haittoja: 

 

     Psyykkiset haitat 

• hajamielisyyttä 

• unohtelua 

• kiinnostuksen puu-
tetta 

• keskittymiskyvyn 
puutetta ja tarkkaa-
vaisuuden suun-
taamisen ongelmia 

• ärtyneisyyttä 

• itsetunto-ongelmia 

• seksuaalisen kiin-
nostuksen puutetta 

• ahdistuneisuutta 

• masentuneisuutta 

• lisääntynyttä päih-
teidenkäyttöä 

• taipumusta ylikont-
rolloivuuteen 

• epävarmuutta 

• uupumusta 

      Fyysiset haitat 

• päänsärkyä 

• lihaskipuja 

• verenpaineongel-
mia 

• univaikeuksia 

• hikoilua 

• intiimivaivoja 

• vatsavaivoja 

• motorista levotto-
muutta 

• yleistä vastustusky-
vyn laskua 

• väsyneisyyttä, voi-
mattomuutta 

• painonhallinnan 
ongelmia 

 

     Sosiaaliset haitat 

• vetäytymistä 

• kiinnostuksen me-
netystä sosiaalisia 
tilanteita kohtaan 

• vaikeuksia tulla toi-
meen muiden ih-
misten kanssa 

• aggressiivisuutta 

• konflikteja 

• parisuhde- ja per-
heongelmia 

• hyljityksi tulemisen 
pelkoa  

• kaverisuhteiden ra-
koilua 

 



 

 

7 

2.4 Stressiä lievittävät tekijät 

Kun puhutaan stressin lievittämisestä, käytetään yleensä termiä palautuminen. Palautumi-

nen voi olla psyykkistä tai fyysistä. Fyysinen palautuminen on yleensä sykevälivaihtelun 

laskemista fyysisen rasitusta edeltävään tilaan, eli elimistön vireystila palautetaan ”nor-

maalille” tasolle fyysisen suorituksen jälkeen. (Peltomaa 2915, 81.)  

 

”Sykevälivaihtelu tarkoittaa sekä peräkkäisen sydämen lyöntien välisen ajan vaihtelua että 

välittömiä muutoksia ihmisen sykkeessä.” (Haataja 2016). Sykevälivaihtelu lyhennetään 

HRV, joka tulee sanoista Heart Rate Variability. Sykevälivaihtelun avulla pystytään seu-

raamaan kehon muutoksia erilaisissa tilanteissa ja sen avulla voidaan tarkastella sym-

paattisen ja parasympaattisen hermoston toimintaa. Korkea HRV on merkki aktiivisesta 

parasympaattisesta hermostosta, joka kertoo palautuneesta ja hyvinvoivasta kehosta. 

Yleisesti ottaen parasympaattisen hermoston aktiivisuus halutaan olla korkealla ja sym-

paattisen hermoston aktiivisuus matalalla, jotta elimistö voisi mahdollisimman hyvin. Täl-

löin ihminen kokee fyysistä ja henkistä hyvinvointia ja stressitasot ovat matalalla. Sym-

paattista hermostoa kuitenkin tarvitaan, esimerkiksi verenpaineen ja kehon lämpötilan 

säätelyssä. Myös äkilliset fyysiset suoritukset ovat mahdollisia sympaattisen hermoston 

aktivoituessa. HRV:tä mitataan erilaisilla laitteilla, joita ovat muun muassa kotikäyttöön tar-

koitetut pienlaitteet ja lääketieteessä käytettävä EKG, eli ”sydänfilmi”. (Haataja 2016.) 

 

Psyykkinen stressi on puolestaan henkistä rasitusta, jonka lievitykseen tarvitaan psyyk-

kistä palautumista. Psyykkinen palautuminen on rasituksen ja väsymyksen vähentämistä 

erilaisin keinoin, jonka seurauksena ihminen kokee itsensä taas energiseksi ja rentoutu-

neeksi. Psyykkinen palautuminen voi tapahtua tietoisesti, esimerkiksi erilaisten rentoutu-

misharjoitusten ja meditaation avulla. (Peltomaa 2015, 82-87.)  

 

Ennen kuin stressiin voidaan vaikuttaa, pitää stressin oireet tunnistaa mahdollisimman 

varhaisessa vaiheessa. Usein ongelma syntyy siitä, ettei ihminen tunnista olevansa stres-

saantunut, vaan kokee pystyvänsä suorittamaan mitä vain. Tällöin ihminen saattaa nähdä 

virheet muissa ihmisissä itsensä sijasta. (Mielenterveysseura 2010, 13.)  

 

Ihmisille toimivat erilaiset stressiä poistavat keinot. Toinen kokee rauhoittuvansa kukka-

penkkiä kitkiessä ja toinen palautuu hieronnan avulla. Tärkeintä on hahmottaa, mikä keino 

auttaa parhaiten ”lataamaan akkuja”, eli minkä teon jälkeen energiataso on parantunut 

lähtötilanteesta. Nämä erilaiset stressiä lievittävät keinot vaihtelevat kulloisenkin tilanteen 

mukaan ja saattavat vaihtua ajan myötä. On tärkeää pitää itsellä ”toipumisen työkalupak-

kia”, jotta osaa hahmottaa, mitkä keinot lievittävät stressiä parhaiten. Stressiä voi poistaa 
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passiivisilla keinoilla, esimerkiksi kuunnellen äänikirjaa tai ottamalla päiväunet. Stressiin 

toimii myös aktiiviset keinot, esimerkiksi lenkkeily tai siivoaminen. Fyysinen toiminta lisää 

verenkiertoa elimistössä, mikä auttaa jäsentelemään stressistä tullutta epäjärjestystä. Fyy-

sinen aktiivisuus myös lisää hyvän olon kemikaaleja aivoissa. (Hanna 2014, 135-136.) 

 

Mattila (2018) on listannut seuraavanlaisia stressiä lievittäviä keinoja: 

• Huolien jakaminen 
Huolien jakaminen on ensimmäinen keino purkaa stressiä. Puhuminen huolista toi-
selle ihmiselle auttaa selkeyttämään tilannetta. 
 

• Vatvomisen vähentämien 
Liika murehtiminen voi tutkitusti olla ihmiselle vaarallista. Kun ihminen murehtii lii-
kaa, on vaarana altistuminen ahdistukselle ja masennukselle. Liika vatvominen 
asioista voi johtaa negatiivisuuteen, joka puolestaan voi aiheuttaa surua ja pessi-
mismistä ajattelua. Vatvomisen sijaan ihmisen olisi kyettävä ensisijaisesti ratkaise-
maan ongelma ja tämän jälkeen kohdistettava energiansa johonkin muuhun, esi-
merkiksi ystäviin, elokuvaan tai vaikka vapaaehtoistyöhön.  
 

• Akkujen lataaminen 
Akkujen lataamien tarkoittaa niiden askareiden tekemistä, jotka tuottavat ihmiselle 
hyvää oloa ja jotka saavat ihmisen olotilan energiseksi. 
 

• Liikunta 
Stressin tullessa on tärkeää, ettei lopeta liikkumista kokonaan, vaan jatkaa sen 
harjoittamista stressaavinakin hetkinä. Voi olla myös tarpeen harjoitella erilaisia 
rentoutumistekniikoita. 
 

• Alkoholin välttäminen 
Moni käyttää alkoholia rentoutumiseen, mutta sillä on usein päinvastainen vaiku-
tus. Alkoholin on todistettu heikentävän unen laatua ja sen vuoksi ihminen saattaa 
kokea väsymystä seuraavana päivänä. Väsymys saattaa johtaa alkoholin nauttimi-
seen, mikä lopulta voi johtaa uupumisen kierteeseen. 
 

• Ihmissuhteiden hoitaminen 
Onnellisuustutkimuksessa on todettu ihmisen voivan paremmin, kun hänellä on 
useita toimivia sosiaalisia suhteita.  
 

• Hyvät teot 
Hyvien tekojen tekeminen on todettu tuovan ihmiselle parempaa oloa. Olisi hyvä 
muistaa tehdä vähintään kerran viikossa jokin hyvä teko esimerkiksi toiselle ihmi-
selle. 
 

• Työoloihin puuttuminen 
Tärkeää on vetää raja työn ja vapaa-ajan välille. Ongelmien ilmaantuessa on hyvä 
puhua asioista esimerkiksi työnantajan tai esimiehen kanssa. 
 

• Huumori 
On hyvä muistaa nauraa muiden kanssa. Nauraminen voi helpottaa jännitteitä ih-
misten välillä. 
 

• Optimismi 
Optimismi auttaa ihmisiä kohtamaan vastoinkäymiset kevyemmin. Optimistisella 
asenteella ihminen pystyy ponnistelemaan ja ahertamaan vaikeissa tilanteissa. 
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Tunnettuja stressinlievityskeinoja ovat myös mindfulness, meditaatio ja erilaiset hengitys-

harjoitukset. Mindfulnessin hoitomenetelmään kuuluu, että ihminen hyväksyy tunteensa, 

jolloin tunnetta pystytään myös käsittelemään. Mindfulness-tekniikoita on useita ja niitä voi 

harjoittaa missä tahansa. Harjoitusmenetelmänä voi esimerkiksi olla rauhassa hengittämi-

nen ennen sängystä nousemista tai tietoinen pysähtyminen kuuntelemaan kehon tunte-

muksia kesken arkipäiväisten askareiden. (Arina, ym. 2018, 66-67.) 

 

Meditaatioharjoituksen ydin on itsensä löytäminen ja tunteminen. Siinä käytetään yleensä 

mantraa, joka voidaan ilmaista suullisesti tai mielen sisällä. Meditaatiossa ei tietoisesti 

keskitytä mihinkään, vaan ajatukset saavat tulla ja taas mennä. Tärkeintä harjoituksessa 

on olla samaistumatta omiin tunteisiin, ajatuksiin tai fyysisiin ilmiöihin. Harjoituksella pyri-

tään olemaan täysin oma itsensä. Meditaation terveysvaikutuksiin luetaan muun muassa 

stressin lievittyminen, ahdistuksen lievittyminen ja verenpaineen lasku. (Arina, ym. 2018, 

68.) 

 

Erilaiset hengitysharjoitustekniikat ovat myös tutkitusti hyödyllisiä keinoja lievittää stressiä. 

Hengitysharjoituksilla pystytään vaikuttamaan autonomisen hermoston toimintaan ja eten-

kin syvät uloshengitykset aktivoivat parasympaattista hermostoa. Nämä puolestaan autta-

vat lievittämään ylivirittynyttä olotilaa ja auttavat meitä palautumaan tehokkaammin. Hen-

gitysharjoitusten avulla pystymme paremmin rentoutumaan, jolloin syke ja verenpaine las-

kevat. (Arina, ym. 2018, 68-71.) 

 

Myös luonto, nauraminen, itkeminen, eläimet, seksi, kosketus ja hierominen ovat hyviä ta-

poja poistaa liikaa stressiä. Esimerkiksi lemmikkieläinten on tutkittu laskevan ihmisen kor-

tisolia, adrenaliinia ja noradrenaliinia, jotka ovat kaikki yhteydessä stressiin. Lemmik-

kieläimien pitäminen lisää empatiakykyä, kohentaa mielialaa, lisää vastustuskykyä ja eh-

käisee mahdollisia allergioita. Kosketuksen avulla ihminen pystyy osoittamaan myötätun-

toa toista ihmistä kohtaan ja se on ihmiselle tärkeä keino edistää ja ylläpitää hyvinvointia. 

Kosketus on elintärkeää, sillä esimerkiksi vastasyntynyt vauva ei selviäisi hengissä ilman 

ihmisen kosketusta. (Arina, ym. 2018, 120-124.) 

 

Univaikeudet ovat usein seurausta liiallisesta murehtimisesta ja nämä ongelmat ovat hyvin 

yleisiä. Ihminen on koko päivän jatkuvassa toiminnassa ja kiireessä ja vasta illalla sän-

kyyn mentäessä ihminen alkaa miettimään erilaisia asioita. Tällöin ihminen voi stressata 

esimerkiksi päivän tapahtumia tai jo seuraavan päivän asioita. Stressiherkkyys ja kyvyttö-

myys säädellä tunteita ovat yleisimmät syyt univaikeuksille. (Pietikäinen 2010, 259-263.) 

Hoitokeinoina ovat säännöllinen rytmi, levon kunnioittaminen, liikunta, ravinto, hengitys- ja 
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mielialaharjoitukset, myötätuntoisen asenteen harjoitukset, sekä tunteiden tiedostaminen. 

Lisäksi tärkeää on muistaa luopua nukkumisen yrittämisestä. (Nurmi 2017, 251-253.) Pie-

tikäinen puhuu unettomuusmielestä, joka luo ihmisen päähän jatkuvan murheen univai-

keuksista. Huonosti nukkuva on jatkuvasti huolestunut uniongelmistaan ja sen tuomista 

seurauksista. Unettomuusmieli kasvattaa paineita nukkua hyvin ja sen seurauksena unet 

heikkenevät. Hoitokeinona on varata päivästä noin 30 minuuttia murheiden läpikäymi-

seen. Jos murheet käsitellään päivällä, ne eivät siirry iltaan, jolloin pitäisi mennä nukku-

maan. (Pietikäinen 2010, 266-267.)  

 

Univaikeuksien hoitamiseksi on hyvä etsiä syyt niiden olemassaololle ja vaikuttaa niihin, 

jos mahdollista. Lisäksi on hyvä harjoittaa hyväksyntää uniongelmia kohtaan ja luopua 

asioista, joita ei sillä hetkellä ole pakko hoitaa. Väsyneenäkin pystyy toimimaan, kunhan 

hyväksyy tilanteen ja höllää normaaleista vaatimustasoista. (Pietikäinen 2010, 272-275.) 

 

2.5 Stressi ja liikunta 

”Liikunta on yksi parhaista stressinhallinnan keinoista. Liikunta tukee jaksamista ja vahvis-

taa toimintakykyä. Samoin liikunta muuttaa mielentilaa.” (Nurmi 2017, 261). Liikunta vai-

kuttaa meihin fyysisesti ja psyykkisesti. Fyysisesti liikunta vaikuttaa kunnon ylläpitoon, 

joka puolestaan edesauttaa jaksamista ja toimintakykyä ja psyykkisesti liikunta auttaa 

mielen hyvinvointiin. Myös liikuntaan usein kuuluva sosiaalinen vuorovaikutus katsotaan 

hyväksi stressin ehkäisykeinoksi. (Peltomaa 2015, 110.) Liikunta on usein ensimmäinen 

apukeino, kun halutaan välttää kroonisten sairauksien puhkeamiset. Sairauksien ehkäise-

misen lisäksi säännöllisen liikunnan on todettu parantavan itsetuntoa ja hyvinvointia ja sen 

on todettu ehkäisevän mielialahäiriöitä, kuten masennusta ja ahdistusta. (Anderson & Shi-

vakumar 2013.) Liikunta vähentää aivojen pelko- ja stressikeskuksen aktiivisuutta ja se 

saa hyvänolon hormonit aktivoitumaan, joka saa ihmisessä aikaiseksi positiivia tunteita. 

(Poikonen 2017.) 

 

Liikunnan on todistettu vaikuttavan ihmisen aivoihin ja sitä kautta stressihormoneihin. Fyy-

sinen aktiivisuus auttaa kehoa käsittelemään stressaantunutta olotilaa hormonivasteiden 

avulla ja kun ihminen liikkuu, dopamiini ja serotoniini aivoissa lisääntyy. Nämä hormonit 

ovat tutkitusti mielialaa kohentavia ja ne ovat liitoksissa stressin lievittymiseen. Se, miten 

paljon liikuntaa pitää harrastaa, jotta stressitasot laskevat, ei tarkalleen tiedetä. On kuiten-

kin tutkittu, että vähintään 20-30 minuutin kestävä aerobinen liikunta rauhoittaa mieltä. 

(Jackson 2013.) Myös liikunnan tuomat ”aikakatkaisut” ovat tutkimusten mukaan osa syy, 
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miksi stressi vähenee liikunnan aikana. Liikunnan aikana aivot saavat tauon muusta toi-

minnasta, jolloin stressihormoneja ikään kuin harhautetaan muusta toiminnasta. (Ander-

son, ym. 2013.) 

 

Liikunnan positiiviset vaikutuksen tiedetään hyvin, mutta liiallisella liikunnalla voidaan ai-

heuttaa myös työuupumuksen kaltaiset oireet. Liikunta rasittaa kroppaa ja aiheuttaa lyhyt-

kestoisen stressitilan elimistölle. Sen vuoksi onkin oleellista, pääseekö elimistö palautu-

maan ja näin ollen kehittymään fyysisen suorituksen tuloksena. Vasta kun keho on palau-

tunut fyysisestä harjoituksesta, on hyvä jatkaa harjoittelua. Jos keho ei pääse palautu-

maan ja liikuntaa tehdään siitä huolimatta, kokee ihminen itsensä väsyneeksi ja hän sai-

rastuu helposti. Tällöin myös ihmisen leposyke on korkea ja sykevälivaihtelu on alentunut. 

Tästä voi seurata ylikuntotila, jossa kehon ja mielen toiminta muuttuu. Ihminen saattaa ko-

kea väsymystä, masennusta, ruokahaluttomuutta, levottomuutta, univaikeuksia ja laihtu-

mista. Ainut keino ylirasituksesta selviämiseen on aktiivinen lepo. (Peltomaa 2015, 58-66.)   

 

Kun ihminen liikkuu säännöllisesti ja liikunta on mitoitettu omiin voimavaroihin nähden so-

pivaksi, lisää se psykososiaalista stressinsietokykyä ja autonomisen hermoston säätelyä. 

Sopiva liikunta auttaa unettomuuteen ja se on tutkitusti hyvä hoitomuoto unettomuutta 

vastaan. (Müller 2007.) 

 

2.5.1 Astangajooga stressin lievityksen välineenä 

Iranilaisen tehdyn tutkimuksen mukaan, säännöllinen jooga vähentää stressiä, ahdistusta 

ja masennusta. Joogan vaikutus hermostoon, hermostoimpulssien säätelyyn ja fysiologi-

siin tekijöihin vaikuttavat mielenterveydellisiin tekijöihin ja sairauksiin. Iranilaisessa tutki-

muksessa tutkittiin joogan vaikutusta stressiin. Tutkimuksessa oli mukana 52 27-40 -vuoti-

asta naista, jotka osallistuivat hathajooga tunnille kolmesti viikossa 4 viikon ajan. Tutki-

muksessa mitattiin naisten stressitasoa ennen ja jälkeen koejakson. Mittauksesta selvisi, 

että naisten stressitaso oli huomattavasti alentunut lähtötilanteesta. (Azami, Badfar, Kaik-

havani, Modmeli, Nasirkandy, Rahmati, Shohani & Soleymani 2018.) 

 

Jooga lisää kehon lihasvoimaa ja joustavuutta. Jatkuvan harjoittelun myötä lihakset ren-

toutuvat luiden ja nivelten ympärillä, jolloin säryt ja kivut vähenevät. Lihasten kasvu tode-

taan estävän mahdollista osteoporoosia ja vähentävän selkäkipuja. Lisäksi joogan tode-

taan vähentävän stressiä, masennusta, kroonista kipua ja vaikuttavan positiivisesti uneen 

ja koettuun elämänlaatuun. Elämänlaadun parannuksina ovat muun muassa hyvä itseluot-

tamus, mielenrauha, hyvänolontunne, alentunut ärtyneisyys ja optimistinen asenne. Li-

säksi jooga rentouttaa ja hidastaa hengitystä, joka puolestaan tasapainottaa sympaattista- 
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ja parasympaattista hermostoa. Joogaa ja meditaatiota käytetään akuutin ja pitkittyneen 

stressin hoidossa. (Woodyard 2011.) 

 

Jooga yhdistetään terveyteen ja hyvinvointiin, mutta sen lisäksi jooga edustaa henkistä 

kasvua, mielen valaistumista ja voimaantumista. (Helsingin astanga joogakoulu 2018.) 

Joogasta on löydettävissä tänä päivänä useita eri suuntauksia, jotka ovat kehittyneet vuo-

sien saatossa ja siksi jooga voi tarkoittaa ihmisille eri asioita. Yhdelle jooga voi olla medi-

taatiota, toiselle filosofiaa ja kolmannelle jooga-asennoista koostuva fyysinen harjoitus. 

(Helsingin astanga joogakoulu 2018.)  

 

Jooga on kehittynyt Intiassa jo 1500-1200 eKr. ja siitä tunnetaan useita eri joogasuuntauk-

sia. Näitä ovat muun muassa astangajooga, vinijooga ja iyengarjooga. Merkittävä jooga-

opettaja oli Krishnamacharya (1888-1989), joka yhdessä oppilaidensa kanssa levittivät 

joogan länteen 1900 -luvulla. Vaikka joogalajeja on tänä päivänä useita, on niiden yhtei-

nen tarkoitus edistää terveyttä ja hyvinvointia kehon ja mielen hallinnan avulla. (Jooga-

huone.) Perinteisessä joogassa joogaa opettaa joogamestari eli guru. Perinteisesti jooga-

mestarit opettavat joogan filosofiaa, meditaatioharjoituksia, hengitysharjoituksia ja jooga-

asento -harjoituksia. Parhaiten joogan terveysvaikutukset toteutuvat, kun joogaa harjoitel-

laan säännöllisesti. Jatkuvalla harjoittelulla itsekuri, elämänfilosofia ja mielenvakaus pää-

sevät kehittymään joogamestarin opetuksen avulla. (Helsingin astanga joogakoulu 2018.) 

 

Astangajooga on filosofia, joka juontaa juurensa tuhansien vuosien takaa, Intiasta. (Räisä-

nen 2009, 9.) Sitä pidetään fyysisenä ja dynaamisena joogamuotona, johon kuuluvat 

jooga-asennot venyttävät ja voimistavat kehoa. Astangajooga on 99 prosenttia käytännön 

harjoitus, jossa hengitys on suuressa roolissa. Fyysisten jooga-asentojen ja hengityksen 

avulla ihmisen keho ja mieli puhdistuu, jonka avulla ihminen voi saavuttaa sisäisen rauhan 

ja onnellisuuden. Lisäksi harjoituksen aikana kunto kohenee ja aineenvaihdunta vilkastuu. 

Fyysisen harjoituksen aikana keho lämpenee ja hikoilee ja tällöin ihmisen keho alkaa puh-

distumaan. Sisäelimet, lihakset, hermojärjestelmä, aistinelimet, aivot ja mieli puhdistuvat 

fyysisen harjoituksen avulla. (Räisänen 2009, 18-20.) 

 

Astangajoogan fyysisen harjoituksen tarkoitus on parantaa elämänlaatua ja tukea sitä kai-

kin puolin. Tärkeää on havainnoida oman elämäntilanne tällä hetkellä ja suhteuttaa har-

joittelun määrä siihen. Astangajoogaa harjoitellaan perinteisesti 6 kertaa viikossa aikaisin 

aamulla. Aamuharjoittelu perustuu siihen, että mieli ei ole vielä täyttynyt kaikilla ajatuksilla, 

vatsa on tyhjä ja keho on levännyt. Aamuharjoitus myös lataa päivän hyvin alkuun ja se 

pitää ihmisen virkeänä koko päivän. Aikaiset aamut voivat kuitenkin olla monelle aloitteli-

jalle raskaita ja rytmiin pääseminen voi viedä aikaa. Myös keho on aamuisin kankea, joka 
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vaatii oman kärsivällisyytensä harjoitusta kohtaan. Harjoituksen voi tehdä illallakin, jos se 

tuntuu sopivan paremmin omaan rytmiin. (Räisänen 2009, 19-20.) 

 

Astangajoogan fyysinen harjoitus vaihtelee päivien mukaan. Harjoituksen kulkuun vaikut-

taa aina sen hetkinen sisäinen tunne, jonka tulisi ohjata tulevaa harjoitusta. Fyysinen har-

joitus ei siis ole joka kerta vain fyysisten asentojen suorittamista, vaan kehon ja mielen 

kuuntelua. Fyysinen harjoitus puhdistaa kehoa ja mieltä, joka kirkastaa ajatuksiamme 

poistamalla haittaavia tekijöitä kehostamme. Usein haittaavat tekijät kumpuavat lapsuu-

destamme, jolloin tulemme tietoisiksi lapsuudessa koetusta tunteesta tai tapahtumasta. 

Näiden haittatekijöiden tiedostaminen ja käsitteleminen kirkastaa ja tasapainottaa mie-

lemme. Astangajoogan ohella voi harjoitella muitakin liikuntamuotoja. Jooga on hyvä lii-

kuntamuoto estämään mahdollisia loukkaantumisia ja kiputiloja. Jooga avaa lihasjäyk-

kyyksiä ja lisää kehotietoistuutta, mikä estää mahdollisten liikuntavammojen syntymisen.  

(Räisänen 2009, 20.)   

 

Astangajoogaa opetetaan perinteisesti kahdella eri harjoittelumenetelmällä. Toinen on las-

kettu tai ohjattu harjoittelumuoto ja toinen on mysore-harjoittelu. Ohjattu harjoittelumuoto 

yleensä tarkoittaa sitä, että opettaja laskee hengitykset suullisesti ja kertoo mikä jooga-

asento tulee seuraavaksi. Mysore-harjoitus tarkoittaa itsenäistä harjoittelua, jossa oppilas 

tekee harjoitusta omassa tahdissa opettajan läsnä ollessa. Tässä harjoituksessa opettaja 

auttaa fyysisesti tai suullisesti aina tarpeen mukaan. Astangajoogaa tulee ensisijaisesti 

harjoitella aina ammattitaitoisen opettajan kanssa, mutta se ei estä tekemästä harjoitusta 

yksin, esimerkiksi kotona tai matkoilla. (Räisänen 2009, 21.) 

 

2.5.2 Tanssi stressin lievityksen välineenä 

Teknologian kasvamisen myötä ihmiset kaipaavat yhä enemmän luonnollisten elämänta-

pojen pariin, joista hyvinä esimerkkeinä toimivat esimerkiksi jooga ja meditaatio. Tanssi ja 

musiikki ovat historiallisia osia ihmisten kasvua ja kehitystä. Tanssi ja musiikki ovat kehit-

täneet ja mahdollistaneet vuorovaikutusta muiden ihmisten kanssa, jonka ansiosta on syn-

tynyt yhteisöjä ja eri kulttuureja. (Poikonen 2017.) Balettitanssija Minna Tervamäki kuvaa 

tanssia näin: 

 

”Kun ihminen tanssii, hän löytää yhteyden omaan kehoonsa. Rytmi on syvällä 

ihmisyydessä. Jo alkukantaisten heimojen jäsenet tanssivat yhdessä erilaisia 

rituaalitansseja eli palvontatansseja. Liike musiikin kanssa vaikuttaa myönteisesti 

aivoihin. Itsensä ilmaisun lisäksi paritanssiin liittyy vahvasti läheisyys, kosketus ja 

toisen ihmisen kohtaaminen.” 

(Kiuttu 2016). 
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Tanssia voidaan sanoa taitolajiksi, joka ruokkii tunnetta ja älyä. Tanssiessa ihminen oppii 

jatkuvasti jotain uutta ja askelsarjojen opettelu tuottaa onnistumisen kokemuksia. Tanssi 

on liikuntaa, joka kehittää aivoja toimimaan monipuolisemmin ja joka edistää hyvinvointi-

amme. (Müller 2007.) Tanssin todetaan vaikuttavan tunne -ja muistiprosesseihin, jotka 

vaikuttavat vuorovaikutukseen ja itsetuntemukseen. Tanssi ei ole pelkkää liikettä, vaan sii-

hen yhdistyvät myös luovuus, musiikki, kosketus ja yhteistyö. Tanssiessa ihminen harjoit-

taa kehon kuuntelua ja sanatonta viestintää ja nämä taidot ovat nykymaailmassa tärkeitä. 

Ihminen viettää niin paljon aikaa istuen ja eri virtuaalilaitteiden parissa, että se on etään-

nyttänyt meidät omista aidoista kehon tuntemuksista ja tunneviestien kuuntelemisesta. 

(Poikonen 2017.) 

 

Turhaan ei puhuta tanssin parantavasta voimasta, sillä käytetäänhän tanssia myös tera-

piamuotona. Tanssi-liiketerapia on psykoterapian soveltava muoto, jossa tanssi ja liike toi-

mivat välineinä vuorovaikutukselle. Tässä terapiamuodossa pyritään ymmärtämään kehon 

ja mielen yhteyttä. Sen avulla ihminen pystyy käsittelemään tunteita, vahvistamaan omia 

voimavaroja ja tutkimaan vuorovaikutusta ihmisten välillä. (Suomen tanssiterapiayhdistys 

ry.) Ihmisen ensimmäinen vuorovaikutuskeino on liike ja 80 prosenttia ihmisen ilmaisusta 

on täysin sanatonta. Sanaton viestintä tapahtuu asentojen, ilmeiden ja eleiden kautta. 

Tanssiterapia onkin hyvä silloin, kun sanat eivät riitä tai sanoja ei haluta käyttää, syystä tai 

toisesta. Tanssiterapiamenetelmiä ovat muun muassa; liikeimprovisaatiot, tanssi, leikit ja 

pelit, mielikuvaharjoitukset, rentoutusharjoitukset ja musiikki. (Tietoinen keho.) 
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3 Uuden palvelutuotteen luominen 

3.1 Palvelutuote 

Palvelutuote koostuu sanoista palvelu ja tuote. Palvelu on aineeton teko tai tekojen sarja, 

jossa tapahtuu vuorovaikutusta. Vuorovaikutus tapahtuu yleensä palveluyrityksen ja asi-

akkaan välillä, vaikka välillä vuorovaikutus jää minimaaliseksi. Esimerkiksi autokorjaamon 

yrittäjä korjaa asiakkaan auton ilman, että asiakas on läsnä. Asiakas ei näe itse korjaus-

prosessia, mutta sen sijaan asiakas näkee ja kokee, miten hänet otetaan autokorjaamolla 

vastaan ja miten hänen auto palautetaan korjattuna takaisin. Nämä lyhyet tuotantotoimen-

piteiden näkyvät osat saattavat ratkaista sen, käyttääkö asiakas samaa autokorjaamoa 

uudelleen. Palvelun tarjoajan on hyvä muistaa, että asiakas arvioi palvelutilanteen yksi-

tyiskohtaisesti, jolloin lyhyet vuorovaikutustilanteet muodostuvat elintärkeiksi. Asiakkaan 

rooli nähdään myös osana tuotantoprosessia. (Grönroos 1998, 52-54.) 

 

Tuote on laite, joka mahdollistaa palvelun. Palvelu tarvitsee tuotetta ja tuote palvelua. Näi-

den molempien osatekijöiden menestyminen riippuu siitä, kuinka hyvin asiakasta ymmär-

retään ja kuinka hyvin ymmärrys siirretään tuotteisiin ja palveluihin. Menestynyt tuote vaa-

tii kattavaa selvitystä ja työtä, kuinka yhdistää ihmiset ja resurssit. (Cagan & Vogel, 2003, 

39.) 

 

”Palvelutuote muodostuu puolestaan aineettomista ja aineellisista osista, työsuorituksista, 

tiedoista, taidoista sekä tunteista, tunnelmasta ja maineesta.” (Raatikainen 2008, 71). Pal-

velutuote vastaa kysymykseen: minkä asiakkaan ongelman palvelu poistaa? Palvelutuote 

hahmottuu asiakkaalle muun muassa seuraavien osatekijöiden välityksellä: odotusaika, 

tuotemerkit, palveluaika, henkilöstö, palveluprosessi, palvelulaitteet ja internet-sivut. (Raa-

tikainen 2008, 71.) 

 

Parantainen (2014, 12) kuvaa palvelun ja palvelutuotteen eroa siten, että palvelutuote on 

helpommin monistettavissa, eli se on hyvin tuotteistettu. Tuotteistaminen tarkoittaa pro-

sessia, jossa tuote hahmotetaan ja kuvataan mahdollisimman tarkasti. Tuotteistamisessa 

määritellään kenelle palvelu/tuote on, mitä se pitää sisällään ja miten se tuotetaan. Tuot-

teistamisella pyritään kuvaamaan tuote/palvelu niin hyvin, että asiakkaan on helppo ym-

märtää mitä hän ostaa. Kun tuote on selkeä ja ostaminen helpottuu, yrityksen on helpompi 

kasvaa, toimia tehokkaammin ja fokusoida aikansa yrityksen kehittämiselle. (Vilkman 

2013.) 
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Erilaiset liikunta-alan tuotteet ja palvelut ovat kasvava bisnes Suomessa. Stressille ja kii-

reellisyydelle haetaan vastapainoa henkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnista ja kauppakes-

kukset täyttyvät erilaisista kehon ja mielen palveluista. (YIT.) Myös nykyajan ostokäyttäy-

tyminen on muuttunut ja suurin syy sille on digitalisoituminen. Nykyajan asiakas hakee 

myytävästä tuotteesta tietoa internetistä ja muiden ihmisten arviot tuotteesta ovat iso te-

kijä tuotteen ostopäätöksessä. Yleensä asiakkaalla on jo jonkinlainen kuva tuotteesta, en-

nen kuin hän astuu sisälle kauppaan. Myyjän taitojen tarpeellisuutta ei pidä kuitenkaan vä-

hätellä, sillä myyjä on se, joka loppupeleissä saa myytyä tuotteen asiakkaalle. Pärjätäk-

seen kilpailussa, myyjän on jatkuvasti sopeuduttava nykyajan ostokäyttäytymisen muutok-

siin. (MtechMac 2018.) 

 

3.2 Tuotekehitysprosessi 

Tuotekehitys on prosessi, jossa luodaan kokonaan uusia tuotteita tai parannellaan jo mark-

kinoilla olevia. Sen tarkoitus on kehittää uusia tuotteita, jotka tyydyttävät asiakkaita. Usein 

tuotekehitys alkaa asiakkaiden tarpeista ja sen vuoksi on tärkeää seurata markkinoita ja 

niiden kehitystä. (Raatikainen 2008, 59-60.) 

 

Raatikainen (2008, 61) jakaa tuotekehittelyn kuuteen eri vaiheeseen: 

 

1) Asiakkaan tarve 
2) Idea 
3) Esitutkimus 
4) Luonnostelu 
5) Suunnittelu 
6) Viimeistely 

 

Tuotekehitys lähtee useimmiten liikkeelle asiakkaiden tarpeesta tai tarpeiden tyydyttämi-

sestä, mutta joskus tuotekehityksen myötä kehittyy uusia tuotteita, jotka olemassaolollaan 

saavat rakennettua tarpeen tuotteiden käytölle. Uusia ideoita voi luoda itse asiakkaat tai 

yrityksen sisällä toimiva tuotekehitys. Myös markkinoinnista vastaavat voivat havaita puut-

teita tuotteissa. Esitutkimuksessa verrataan tuotetta jo markkinoilla oleviin tuotteisiin ja 

pohditaan, mitä lisäarvoa uudella tuotteella on annettavana. Esitutkimusvaiheeseen kuuluu 

kannattavuuslaskenta, jonka aikana tuotteen tai palvelun valmistuskustannukset hahmote-

taan mahdollisimman tarkasti. Tuotannon kanssa mietitään, kuinka nopeasti ja vaivatto-

masti uusi tuote saadaan markkinoille. (Raatikainen 2008, 60-62.) 

 

Luonnosteluvaiheessa tuotetta tai palvelua testataan käytännössä, esimerkiksi asiak-

kaalle. Tässä käytännönläheisessä vaiheessa suunnitellaan, millä tavoin tuote saadaan 

parhaiten tuotettua, eli mikä tuotantokeino olisi tuotteelle toimivin. Suunnitteluvaiheessa 
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päätetään ja kirjataan ylös, miten tuotetta markkinoidaan, miten se valmistetaan ja mitä sen 

tulisi tuottaa yritykselle. Viimeisessä vaiheessa, eli viimeistelyssä, tehdään tuoteseloste-, 

asennus- ja käyttöohjeet, sekä aloitetaan markkinointi ja myyntityö. (Raatikainen 2008, 62-

63.) 

 

3.3 Uuden palvelutuotteen luominen pienelle yritykselle 

Koska palvelutuotteessa itse tuote ei ole konkreettinen esine, syntyy tuote asiakkaalle 

omakohtaisena kokemuksena. Asiakas kokee tuotteen subjektiivisesti palvelukonseptin, 

palveluprosessin ja palvelujärjestelmän kautta. Palvelukonsepti on palvelun ydintuote, 

joka edustaa asiakkaalle tarjottavia arvoja. Palvelukonsepti pyrkii luomaan asiakkaalle ku-

van niistä kokemuksista ja arvoista, joita hän palvelun avulla haluaa saavuttaa. Palvelu-

prosessissa yritys panostaa tarkkoihin toimintastrategioihin, jotta tuote voidaan lopulta to-

teuttaa ja näin ollen kuvata selkeästi asiakkaalle. Ilman palvelujärjestelmää ei palvelupro-

sessi pääse kuitenkaan etenemään, sillä palvelujärjestelmä luo palveluprosessille vaadit-

tavat resurssit. (Boxberg, ym. 2002, 21-22.) 

  

Manninen (2009, 40-42) on ammattikorkeakoulun opinnäytetyössään kehitellyt pienyrityk-

selle soveltuvan tuotekehitysmallin (Kuvio 1). Manninen jakaa tuotekehityksen seitsemään 

eri osaan: ideointiin, testaukseen, arviointiin, suunnitelman viimeistelyyn, palvelun tuotta-

miseen, palautteen keräämiseen ja analysointiin sekä johtopäätöksiin.  
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Kuvio 1. Pienen palveluyrityksen tuotekehitysprosessi (Manninen 2009, 40.) 

Pienen palveluyrityksen tuotekehitysprosessi 

1) Ideointi 

2) Testaus ajatustasolla 

3) Arviointi 

4) Suunnitelman viimeistely 

5) Palvelun tuottaminen 

6) Palautteen keruu ja 

analysointi 

7) Johtopäätökset 

Vakiointi 

Jatkokehitys 

Poistaminen 
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Uuden palvelutuotteen ideointi voi lähteä liikkeelle periaatteessa mistä vain. Se voi lähteä 

liikkeelle kyselemällä ajatuksia jo olemassa olevilta asiakkailta esimerkiksi kyselyiden tai 

tutkimusten kautta tai se voi lähteä liikkeelle itse tuotteen kehittäjältä. Muita mahdollisia 

ideointilähteitä ovat esimerkiksi alan lehdet, messut ja keskustelupalstat. Ideoinnin jälkeen 

ideaa kypsytellään eli testataan ajatuksen tasolla. Resurssit eivät välttämättä riitä tässä 

vaiheessa tuotteen konkreettiseen demoamiseen ja sen vuoksi idea testataan lähinnä pa-

perilla. Testaus vaiheessa tuote myös arvioidaan huolella. Arvioinnissa olisi hyvä olla mu-

kana asiakkaita ja asiantuntijoita, jotta tuotteesta saataisiin mahdollisimman totuudenmu-

kainen kuva. Tuotteen tekijällä saattaa olla sokaistunut kuva omasta tuotteesta ja sen 

vuoksi ulkopuoliset arvioijat ovat tärkeitä. (Manninen 2009, 42-43.) 

 

Suunnitelman viimeistelyssä tehdään tarkka aikataulu, jaetaan työtehtävät ja rakenne-

taan kustannusarvio. Tämän jälkeen palvelu tuotetaan, jolloin asiakas, fyysiset kom-

ponentit, palvelun tuottaja ja fyysinen palveluympäristö ovat hyvin hallittuina. Fyysisillä 

komponenteilla tarkoitetaan fyysisiä tuotteita, joita käytetään palvelun sisällä. Esimerkiksi 

kampaaja käyttää fööniä ja hiusharjaa ja maalari pensseliä ja maalia. Fyysinen palveluym-

päristö on esimerkiksi liiketila tai nettisivu. Kun palvelu on tuotettu, siitä kerätään pa-

lautetta, joka analysoidaan tarkasti, mahdollisesti asiantuntijoiden apua hyödyntäen. Lo-

puksi tuotteesta tehdään johtopäätökset. Johtopäätösten tuloksena voidaan vakioida 

tuote, eli tuote on ollut toimivat sellaisenaan. Voi myös olla, että tuote on ollut toimiva, 

mutta se vaatii parannuksia ja tällöin tuote menee jatkokehitykseen. Rohkea päätös on 

myös myöntää, että tuote ei ole toimiva tai sille ei ole kysyntää markkinoilla juuri nyt ja täl-

löin tuote poistetaan. (Manninen 2009, 39-43.) 
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4 Toimeksiantaja ja lähtötilanne 

Toimeksiantajana toimii porvoolainen pienyritys Ashtanga Yoga Porvoo. Yritys on perus-

tettu tammikuussa 2018 ja yritys toimii Villa Valon tiloissa, Porvoon keskustassa. Ash-

tanga Yoga Porvoo on yhden henkilön pyörittämä yritys, joka tarjoaa astangajoogaa kai-

ken tasoisille ja ikäisille ihmisille. Palvelutarjonnassa ovat viikkotunnit ja erilaiset kurssit. 

Viikkotunnit ovat pääsääntöisesti aamutunteja, mutta lisäksi tarjonnassa ovat muutamat 

iltatunnit ja jokaviikkoinen lauantaitunti. Ashtanga Yoga Porvoo vuokraa tilojaan myös 

muille joogaopettajille, jotka pyörittävät vakituisia viikkotuntejaan Villa Valon tiloissa. 

 

 

Kuvio 2. Ashtanga Yoga Porvoon joogasali 

 

Ashtanga Yoga Porvoo on nuori ja pieni yritys, joka haluaa kokeilla uusia palvelukonsep-

teja ja kehittää toimintaansa laajemmaksi. Tanssin ja joogan yhdistäminen nähtiin yhdeksi 

tavaksi laajentaa yrityksen tarjontaa. Kokeilulla haluttiin myös tutustuttaa uusia asiakkaita 

yrityksen toimintaan. 
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5 Työn tavoite 

Työn tavoite on rakentaa uusi palvelutuote valmiin tuotekehitysmallin mukaan yhdessä toi-

meksiantajan Ashtanga Yoga Porvoon kanssa. Yhteistyön toinen tavoite on kehittää toi-

meksiantajalle monipuolisempaa tarjontaa. Tällä hetkellä Ashtanga Yoga Porvoo tarjoaa 

vain astangajoogaa, josta suurin osa on tarjonnassa aamuisin. Pyrkimyksenä on luoda 

uusi palvelutuote, jota ei tällaisessa muodossa ole aikaisemmin tehty. Jos uusi palvelu-

tuote toimii toivotulla tavalla, siirtyy tuote tulevaisuudessa yrityksen tarjontaan.  

 

Uuden tuotteen luomisen lisäksi työssä tutkitaan stressiä ja pyritään havainnoimaan, on-

nistuuko palvelutuote stressin lievityksessä. Stressin käsittely ja tutkiminen on tärkeää, 

sillä stressin haittavaikutukset kuormittavat nykypäivän ihmisiä. Stressin haittavaikutukset 

ovat laajat. Stressin pitkittyessä se muuttuu krooniseksi stressiksi, johon ihmiset voivat 

sairastua vakavasti. Ihmiset kokevat haitallista stressiä jopa tiedostamattaan ja tarvitsevat 

keinoja sen lievittämiseen. Liikunnalla ja meditatiivisilla harjoituksilla on vaikutusta positii-

visesti koettuun stressiin ja tämän vuoksi uudella palvelutuotteella on hyvät mahdollisuu-

det toimia stressinlievittäjänä. 

 

Koska jooga tunnetaan rauhoittavana ja mieltä puhdistavana harjoituksena, uskomme sen 

myös lievittävän stressiä tehokkaasti. Jooga tuo fyysisen harjoituksen kautta automaatti-

sesti mieleen asioita, joita ihmisen tulisi käsitellä voidakseen paremmin. Nämä asiat voivat 

olla esimerkiksi menneitä tapahtumia tai voimakkaita tunteita. Tanssi tarkoittaa tässä 

työssä ohjattua koreografiaa, joka opetellaan tunnin aikana. Jos jooga on rauhallista ja hy-

vin keskittynyttä fyysistä toimintaa on tanssi vastapainoksi riehakasta, hauskaa ja ”ajatte-

lematonta” toimintaa. Vaikka tässä työssä tanssitunti pitää sisällään koreografian, ei se 

estä osallistujia heittäytymästä musiikin vietäväksi. Nopea tempo takaa myös sen, että lii-

alle ajattelulle ei ole aikaa, vaan tunnilla pitää uskaltaa vain mennä. Koska tanssissa liika 

ajattelu ja itsekontrolli pitää heittää taka-alalle, rentouttaa se osallistujia ja näin myös lievit-

tää mahdollista koettua stressiä. Tanssitunti pyrkii tukemaan osallistujan onnistumisen ko-

kemuksia, vaikka pitääkin sisällään haasteita koreografian osalta. Yhdessä jooga ja tanssi 

toimivat uskomuksemme mukaan järkevästi, toisten lajivahvuuksia tukien. 
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6 Työn toteutus ja tuotos 

Suunnitteluvaiheessa on keskeisintä tehdä selkeä suunnitelma työn kokonaisuudesta. 

Koska opinnäytetyön tarkoituksena on kehitellä ja toteuttaa uusi palvelutuote, on järke-

vintä käyttää jo valmiina olevaa tuotekehitysmallia. Tähän löytyi Mannisen kehittelemä, 

pienelle yritykselle luotu, tuotekehitysmalli (kuvio1. Pienen palveluyrityksen tuotekehitys-

prosessi). Tähän työhön valittiin Mannisen kaavio, sillä se sopii hyvin Ashtanga Yoga Por-

voon yritystoimintaan ja pienen palvelutuotekokeilun kehittämiseen ja testaamiseen. Seu-

raavana listattu työn kehitysvaiheet Mannisen suunnitteleman tuotekehitysmallin mukaan. 

 

1) Ideointi 
 

Palvelutuotteen ideointi lähti liikkeelle jo vuonna 2017 kun halusimme tehdä yhteistyötä 

Ashtanga Yoga Porvoon yrittäjän Kaisan kanssa. Koska oma intohimoni on tanssi ja Kai-

san astangajooga, halusimme luoda jotain, joissa yhdistyisivät nämä molemmat liikunta-

muodot. Meillä oli kova halu tehdä yhdessä töitä ja jo se laittoi meidät ideoimaan jotakin 

uutta. Alusta alkaen oli selvää, että yhteistyö liittyisi liikuntaan, terveyteen ja hyvinvointiin. 

Kesti kuitenkin hetken, ennen kuin ensimmäinen varteenotettava idea syntyi.   

 

Ensimmäinen idea oli järjestää 4 tunnin viikonloppukurssi, johon yhdistyisi tanssi, jooga ja 

kevyt ruokailu. Tunnin sisältö ehdittiin suunnitella jo suhteellisen tarkasti, mutta aikatau-

luongelmien vuoksi idea jäi kuitenkin toteuttamatta. Opinnäytetyön suunnitteluvaiheessa 

elokuussa 2018 syntyi taas mahdollisuus toteuttaa alkuperäinen idea tanssin ja joogan yh-

distämisestä. Jooga ja tanssi haluttiin edelleen yhdistää yhdeksi kokonaisuudeksi, mutta 

siten, että se olisi enemmän kertatunti -tyyppinen, eikä niinkään yksi iso kurssipaketti. 

Tunnin kestoksi päätettiin 1,5 tuntia. Tarkoitus oli luoda uusi palvelu, joka mahdollisesti 

toimisi tulevaisuudessa Ashtanga Yoga Porvoon tuntitarjonnassa. 

 

Ideointivaiheessa pohdittiin pitkään kohderyhmää. Mielessä kävivät jo erilaiset erityisryh-

mät, kuten seniorit tai lapset, mutta lopulta päädyttiin työikäisiin 25-45 -vuotiaisiin. Syy tä-

hän kohderyhmään löytyi kolmesta eri syystä. Ensimmäinen oli se, että kokeilulla haluttiin 

käsitellä ja tutkia, voiko kurssi vaikuttaa stressinlievittäjänä. Tämän ajatuksen kautta au-

kesi ajatus työikäisistä ja mahdollisesta koetusta työstressistä. Ajatuksena oli, että työikäi-

set kokevat mahdollisesti enemmän stressiä, kuin muut kohderyhmät ja työikäisiltä voi olla 

helpompi saada palautetta, kuin muilta ryhmiltä. Nämä ajatukset olivat kuitenkin täysin 

omiamme, eikä niitä vahvistamaan haettu tutkittua tietoa. 
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Toinen syy kohderyhmän valinnalle oli tila. Käytössä oli Ashtanga Yoga Porvoon toimitila, 

joka on suhteellisen pieni. Mahdollisuutena oli ottaa maksimissaan vain neljä ihmistä mu-

kaan kokeiluun. Vaikka joogaamaan salissa pystyy useampi, vie tanssi suhteessa paljon 

tilaa. Emme myöskään halunneet, ettei tilassa olisi ollut tarpeeksi tilaa liikkua ja sen 

vuoksi kokeilu olisi kärsinyt. Kohderyhmän koko oli siis oltava pieni ja myös sen vuoksi ko-

keiluun haluttiin ottaa aikuisia ihmisiä. Ajatuksena oli, että aikuiset eivät välttämättä pe-

lästy pienen ryhmän ja intiimin tilan luomaa tunnelmaa, kuten mahdollisesti muut kohde-

ryhmät olisivat kokeneet. Myös nämä ajatukset olivat täysin omiamme, emmekä lähteneet 

selvittämään ajatustemme faktapohjaa sen pidemmälle.  

 

Kolmas syy valita työikäiset kohderyhmäksi oli Ashtanga Yoga Porvoon mahdolliset uudet 

asiakkaat. Ashtanga Yoga Porvoon asiakaskunta on ikäjakaumaltaan laaja, mutta suurin 

kohderyhmä ovat aikuiset naiset. Kokeilulla haluttiin, että kohderyhmäläiset pääsisivät tu-

tustumaan yrityksen tiloihin, tunnelmaan ja tarjontaan. 

 

Ideointivaiheessa pohdittiin pitkään myös kurssin tarkoitusta. Miksi järjestää tällainen 

kurssi ja mitä se antaa asiakkaalle? Nopeasti esiin kumpusi ajatus stressistä. Ajatuksena 

oli päästä tutkimaan, mitä stressi on ja miten kokeilulla pystytään siihen vaikuttamaan. Jo 

pienen esitutkinnan jälkeen tultiin päätökseen, että kehiteltävä palvelutuote voisi toimia 

stressiä lievittävänä tekijänä, jota ehdottomasti tulisi kokeilla käytännössä. Pian päätöksen 

jälkeen tuli ongelmaksi, kuinka mitata palvelutuotetta stressinlievittäjä? Pitääkö ensisijai-

sesti hakea kohderyhmäksi ihmisiä, jotka ovat stressaantuneita? Tutkitaanko osallistujien 

kokemuksia kyselyiden vai haastatteluiden pohjalta? Koska ryhmän tiedettiin olevan pieni, 

päädyttiin laadulliseen, eli kvalitatiiviseen tutkimukseen. Tutkimuksessa haluttiin tehdä jo-

kaiselle osallistujalle henkilökohtainen haastattelu, jonka avulla pyrittiin selvittämään, mi-

ten palvelutuote onnistui ja voisiko se toimia apuna stressin lievityksessä. Kohderyhmän 

etsinnässä ei haettu ensisijaisesti stressaantuneita ihmisiä, koska se olisi ollut liian päälle-

käyvää ja tutkimuksen kannalta tarpeetonta. Sen sijaan päätettiin luottaa siihen, että jokai-

sella osallistujalla on ainakin jonkinlainen kokemus tai näkemys stressistä. 

 
2) Testaus ajatustasolla & arviointi 

 

Ideointivaiheessa oli jo selvää, että tunnin sisältö koostuisi erillisestä tanssitunnista ja joo-

gatunnista. Vaikka aikaisemmasta kokemuksesta jo tiedettiin, mitä tunnit pitävät sisällään 

ja minkä tunnelman ne lajityypillisesti luovat, ei voitu tietää, miltä tuntuu, kun ne toteute-

taan peräkkäin. Ensimmäisenä oli lähdettävä siitä, että paperille kirjattiin kokonaiskuvan 

tunnin sisällöstä: 
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Jooga&Tanssi -kurssi on kahden tunnin mittainen liikunnallinen tunti, joka toteutetaan kol-

mena peräkkäisenä lauantaina. Tunti sisältää 45 minuutin opetuksen astangajoogan al-

keista ja 45 minuutin pituisen ohjatun tanssitunnin.  

 

Astangajoogan alkeisopetus pitää sisällään eri asanoiden, eli jooga-asentojen harjoittelun. 

Ryhmän kanssa edetään aina ryhmän tason mukaan. Opettaja näyttää aluksi liikkeet 

edessä, mutta tunnin edetessä pyritään siihen, että jokainen tekee harjoitusta omassa 

tahdissa, kuten astangajoogan harjoittamiselle on ominaista. Tunnin teemana on myös 

hengitys, joka on yksi tärkeimpiä joogaan liittyvistä harjoitteista. Hengityksen avulla hae-

taan rentoutta ja läsnäoloa, joiden avulla pyritään luomaan tiivis ryhmähenki. Hyvä ryhmä-

henki auttaa osallistujia heittäytymään ja olemaan mahdollisimman aitoja ja omia itsejään. 

Hengityksen avulla pyritään myös poistamaan ylimääräiset ”roolit” ja keskittymään tähän 

hetkeen. ”Roolien” poistamisella pyritään siihen, että jokainen saisi olla juuri sellainen kuin 

on, virheineen päivineen. 

 

Tanssitunnilla tanssitaan latinalaisia tanssilajeja. Ensimmäisellä tunnilla lajina on jive, toi-

sella salsa ja kolmannella kerralla tanssitaan näitä molempia. Jivea tanssitaan ensimmäi-

sellä tunnilla, koska se on rento ja lennokas tanssilaji. Jiven hauskuus toivottavasti myös 

tarttuu osallistujiin ja rikkoo mahdollisimman paljon erilaisia jännittyneisyyksiä. Jo itse jive-

musiikki on iloista ja kevyttä ja nämä asiat myös pyritään tartuttamaan osallistujiin. Salsaa 

tanssitaan toisella osallistumiskerralla, sillä myös tässä tanssilajissa haetaan rentoutta ja 

heittäytymistä. Salsa saattaa olla jokaiselle osallistujalle vieras tanssilaji ja jo siitä syystä 

salsan avulla päästään jonkin uuden äärelle. Tällöin mahdollisuutena on kehittää aivoja ja 

luoda mahdollisuus uuden oppimiselle. Viimeisellä kerralla tanssitaan sekä jivea että sal-

saa, jotta päästään kunnolla joraamaan viimeisen kerran kunniaksi. Koska jive ja salsa 

ovat jo tässä vaiheessa osallistujille tuttuja, pääsevät he nauttimaan itse tanssimisesta 

vielä edelliskertojakin enemmän. Jokaisen tunnin alkuun tehdään lämmittelysarja eri mu-

siikkilajeihin. Lämmittelysarjan avulla saadaan kroppa lämpimäksi ja mieli keskittymään 

musiikin rytmiin. Lämmittelysarjan jälkeen harjoitellaan koreografiaa, jota työstetään koko 

lopputunnin ajan. 

 

Ensimmäisellä kerralla tunti toteutetaan siten, että astangajooga tehdään ensin ja sen jäl-

keen tanssi. Toisella kerralla tunnit käännetään toisin päin, tanssi aloittaa ja jooga lopet-

taa. Kolmannella kerralla osallistujat saavat päättää järjestyksen. Jokaisella kerralla tun-

tien vaihdoksen aikana pidetään noin 5 minuutin tauko, jonka aikana on mahdollista juoda 

vettä tai käydä esimerkiksi vessassa. Riippumatta siitä, kumpi laji on viimeisenä, tehdään 

loppuun 5 minuutin loppurentoutus. Loppurentoutus tapahtuu hiljaisuuden vallitessa, pat-

jalla maaten. Rentoutuksen tarkoituksena on palauttaa syke normaalille tasolle ja sen 
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avulla pyritään palautumaan harjoituksesta niin fyysisesti kuin psyykkisestikin. Rentoutuk-

sen jälkeen osallistujille tarjotaan teetä ja mahdollisuutta jäädä keskustelemaan erilaisista 

ajatuksista. Yhteinen teehetki mahdollistaa tilaisuuden kertoa omista kokemuksista tuntien 

osalta ja sen avulla luodaan mahdollisuus tutustua muihin ihmisiin.  

 

Kirjaamisen jälkeen tuotetta haluttiin kokeilla konkreettisesti. Aluksi mietittiin erillistä testi-

ryhmää kokeilua varten, mutta lopulta päädyttiin kuitenkin siihen, että tämän kokoisessa 

projektissa sille ei ollut tarvetta. Päätös ajatuksesta vahvistui, kun tunnin kokonaisuutta 

testattiin yhdessä tekijöiden kanssa. Testaus tapahtui niin, että toinen ohjasi oman osuu-

tensa ja toinen oli osallistujana. Testissä tuli varma olo siitä, että tunnit toimivat hyvin yk-

sittäisinä kokonaisuuksina, mutta jätti vielä epävarman olon siitä, palveleeko tunti tar-

peeksi stressinlievittäjänä. Testin avulla kuitenkin päädyttiin lopputulokseen, että tuntien 

rakenne yhdessä toimii, siitäkin huolimatta, vaikka tunnelma vaihtuu ääripäästä toiseen. 

Astangajoogassa tunnelma on rauhallinen ja keskittynyt kun taas tanssissa mennään lu-

jaa, turhia ajattelematta.  

 

Palvelutuotteen testauskerran ansiosta syntyi päätös, että tekijät itse osallistuvat toisten 

ohjaamiin tunteihin. Tällä tavoin haluttiin luoda tunnelma, jossa ohjaaja on osa ryhmää. 

Tekijöiden omien kokemusten mukaan ohjaaja saattaa usein jäädä ryhmän ulkopuolelle, 

eikä vain sen vuoksi, että ohjaajan rooli on osallistujaan nähden erilainen, vaan siksi, ettei 

aikaa ole järjestetty tutustumiselle. Tutustumisongelman vuoksi haluttiin tunnin lopuksi jär-

jestää aikaa muiden kohtaamisille. Tähän ideaan syntyi ajatus teehetkestä, jossa luodaan 

mahdollisuus jutella erilaisista asioista. Lisäksi osallistumalla itse toisen ohjatulle tunnille, 

haluttiin näyttää, etteivät ohjaajat ole toistensa alojen ammattiosaajia, vaan yhtä amatöö-

rejä kuin kaikki muutkin. Tällä haluttiin rikkoa illuusiota ohjaajien ”täydellisyydestä” ja 

saada tunnille aikaan rennompi tunnelma. Tällä keinolla toivottiin rohkaistavan osallistujia 

heittäytymään ja olla pelkäämättä epäonnistumista. 

 

Arviointi testitunnista tapahtui vain tekijöiden välillä ja näin jälkikäteen mietittynä ulkopuoli-

nen arvioija olisi ollut hyvä lisätuki. Onneksi tässä prosessissa on ollut mukana myös toi-

nen osapuoli, jolloin ideoita ja ajatuksia on päästy jakamaan ja muuttamaan aina tilanteen 

mukaan. Toki ei pidä vähätellä ystävien ja tuttavien apua tuotteen arvioinnissa, vaikka he 

eivät välttämättä juuri sen alan asiantuntijoita olekaan. Mielestäni on tärkeää jakaa ajatuk-

sia rohkeasti ihmisille, sillä vain jaettuna ideat pääset kasvamaan, muuttumaan ja lopulta 

toteutumaan. 
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3) Suunnitelman viimeistely 
 

Suunnitelman viimeistelyssä päätettiin kurssin aikataulu, hinta ja tarkat työtehtävät. Aika-

taulun osalta piti päättää, milloin kurssi järjestetään, koska tehdään ja jaetaan mainos ja 

milloin tehdään loppuhaastattelut.  

 

Pohdinta jatkui pitkään siitä, mikä viikonpäivä sopisi kurssille parhaiten ja kuinka monta 

kertaa tunti järjestettäisiin. Ashtanga Yoga Porvoon aikataulujen puitteissa päädyttiin lau-

antaihin, sillä silloin tila oli tyhjillään. Lauantai päivä tuntui myös olevan hyvä kohta vii-

kosta, jolloin ei välttämättä ihmisillä ole muita harrastuksia tai menoja. Tunnin ajankoh-

daksi olisi haluttu klo. 10-12, mutta Ashtanga Yoga Porvoolla oli edellinen tunti klo. 13 

asti. Sen vuoksi kaikki kolme kertaa päädyttiin pitämään aina klo. 14-16. Tunnin kestoksi 

laskettiin 1,5 tuntia, mutta teetarjoilun vuoksi kokonaiskestoksi määriteltiin noin kaksi tun-

tia, joka ilmoitettiin osallistujille ehdottomaksi maksimiajaksi. 

 

Tunnin sisältöä haluttiin testata niin, että ensin ohjataan jooga sen jälkeen tanssi, sekä toi-

sinpäin. Tämän vuoksi osallistumiskertoja piti järjestää ainakin kaksi. Lopulta päädyttiin 

kuitenkin kolmeen kertaan, sillä stressin tutkimista varten kaksi tuntia tuntui liian lyhyeltä 

kokonaisuudelta. Kolme kertaa tuntui ajatuksena jo siltä, että siinä ehditään tulla tutuksi 

tunnin sisältöön ja rakenteeseen. Siinä ajassa ehditään myös tutustua ryhmään ja ehkä 

näin ollen luopumaan turhista jännitteistä. Kurssi päätettiin järjestää kolmena peräkkäi-

senä lauantaina ja kurssin osallistujilta vaadittiin sitoutumista jokaiseksi kerraksi. Kurssin 

hinnaksi määriteltiin 20 euroa/per osallistuja. Aluksi mietittiin kurssin olevan jopa ilmainen, 

mutta sen taas koettiin viestittävän tuotteen huonolaatuisuudesta. Koska kyseessä oli ko-

keilu ja osallistujilta vaadittiin aikaa haastatteluille, haluttiin nämä ominaisuudet huomioida 

hinnassa ja sen vuoksi hinta oli huomattavasti todellista hintaa pienempi.  

 

Heti kun tunnin kokonaisuus oli ratkaistu ja aikataulut lyöty lukkoon, tehtiin kurssista esite 

(Liite 2), joka jaettiin muutamilla Facebookin ryhmäsivuilla. Koska osallistujiksi haettiin 

vain neljää ihmistä, ei esitettä haluttu levittää liian laajalti. Ensimmäiset neljä osallistujaa 

tulivat kokoon hyvin nopeasti. Vielä hetki ennen ensimmäistä tuntia lähetettiin jokaiselle 

sähköpostilla tarkemmat ohjeet kurssin sisällöstä ja toivotettiin kaikki lämpimästi tervetul-

leiksi kurssille mukaan. Valitettavasti yksi osallistujista joutui perumaan hetki ennen kurs-

sin alkua tulonsa, jonka seurauksena kurssille osallistuivat kolme työikäistä naista.  

 

Loppuhaastattelut päätettiin pitää kurssin loputtua, jolloin jokaisella osallistujalla olisi sama 

määrä kokemuksia tuotteesta. Kysymysten (Liite 1) laatimiseen vaikutti kolme asiaa. En-

simmäinen tarve oli saada tietää, kuinka kurssin kokonaisuus onnistui. Millaiselta tuntui 
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joogata ja millaiselta tuntui tanssia. Toinen tarve oli saada selvitettyä, kuinka osallistuja 

kokee stressin, kokeeko hän tällä hetkellä stressiä ja miten hänen mielestään kurssimme 

voisi toimia stressin lievittäjänä. Lisäksi tavoitteena oli selvittää, millainen olotila osallistu-

jalla oli ennen tunnin alkua, minkälainen tunnin jälkeen ja kokiko hän mahdollisesti stres-

sin lievenemistä kurssin aikana. Kolmas seikka oli kysymysten avulla selvittää, mitä asia-

kas olisi valmis maksamaan palvelutuotteesta ja mitä mahdollisia muutoksia hän haluaisi 

tuotteelle tehdä.  

 

Haastattelujen tulosten perusteella ei voitu olettaa, että osallistujien sressitasoihin olisi 

saatu näkyviä muutoksia, sillä kolme osallistumiskertaa ei riitä mittamaan niitä. Sen sijaan 

pyrittiin saamaan osallistujilta omia mielipiteitä, miten kurssi on heihin vaikuttanut ja miten 

uusi palvelutuote on toiminut. Tutkimustulos on näin ollen vain suuntaa antava, eikä mi-

tattu todellinen ilmiö. Tulos on enemmänkin yhteenveto osallistujien ajatuksista ja koke-

muksista, joiden perusteella luodaan loppupäätelmät palvelutuotteen jatkosta. 

   

4) Palvelun tuottaminen 
 

Suunnitelman viimeistelyn jälkeen oli aika toteuttaa palvelutuotteen kokeilu. Koska ennen 

ensimmäistä tuntia sain viestin, että yksi osallistuja joutuu perumaan tulonsa, jäi itselleni 

ikävä olo ja pelko siitä, saapuuko kukaan tunnille. Onneksi loput kolme ilmoittautunutta 

naista saapuivat ajoissa paikalle ja alun jännitys pääsi purkautumaan. Juttelu alkoi heti ja 

kaikilla näytti olevan innostunut olotila ennen tuntia. Alun jutustelu kesti niin kauan, että 

itse tunti päästiin aloittamaan hieman myöhässä. Tilanteessa katsottiin järkevämmäksi, 

että on kiva tutustua alkuun juttelemalla, kun kerran puhetta tuntui riittävän. Lisäksi alkuun 

oli hyvä kertoa mikä tunnin sisältö on, miksi tällainen kurssi järjestetään ja keitä ohjaajat 

ovat.  

 

Kaisa aloitti tunnin astangajoogalla. Kaisa veti 45 minuutin harjoituksen, jossa käytiin as-

tangajoogaan kuuluvia asanoita. Kaisa myös laski ääneen hengitykset, jolloin ryhmä pääsi 

etenemään harjoituksessa samanaikaisesti. Koska jokaisella osallistujalla oli joogasta jo 

aikaisempaa kokemusta, päästiin tunnilla etenemään suhteellisen ripeästi. Myös osallistu-

jien kuntotaso osoittautui tunnin aikana niin hyväksi, että joogaharjoituksen pystyi vetä-

mään kokonaan putkeen ilman pidempiä taukoja. Joogatunnin alkuun ja loppuun Kaisa 

veti astangajoogaan kuuluvat alku- ja loppumantrat, jotka osallistujat vain kuuntelivat sil-

mät kiinni, keskittyneesti hengittäen. Astangajoogan loputtua pidimme pienen tauon, jol-

loin sai halutessaan käydä vessassa tai hakemassa juomapullon salin puolelle. Tauon ai-

kana sai myös jakaa muutamia asioita, joita heräsi joogaharjoituksesta.  
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Seuraavana oli vuorossa tanssi ja lajina jive. Joogamatot rullattiin pois lattialta ja lähdettiin 

herättelemään kroppaa alkulämmittelyn tahdissa. Alkulämmittelyn aikana on hyvä tilaisuus 

hahmottaa osallistujien liikkuvuutta ja tanssitasoa, joiden mukaan on myös edettävä tun-

nin aikana. Lämmittelyn jälkeen harjoiteltiin muutama vaativampi askelkuvio, jotka olivat 

osa koreografiaa. Kun liikkeet olivat halussa, edettiin koreografiassa aina pätkä kerrallaan, 

kunnes se oli lopulta kokonaan valmis. Jokaisen harjoittelupätkän jälkeen liikkeitä kokeil-

tiin musiikkiin, jotta oikea rytmi saatiin mukaan tanssiin. Ensimmäiseksi tanssilajiksi oli va-

littu jive, koska se on hauska ja pirskahteleva tanssi, jota ei voi ottaa liian vakavasti. Nämä 

ominaisuudet osoittautuivat myös kokeilussa todeksi. Vaikka tunnin aikana harjoiteltiin 

pieni koreografia, ei se estänyt osallistujia nauramasta, juttelemasta tai heittäytymästä 

tanssin vietäväksi.  

 

Tunnin aikana koettu nauru, puhe ja riemu yllättivät. Ensinkään ensimmäiseltä tunnilta ei 

odotettu niin rohkeaa läsnäoloa osallistujilta, kuin mitä he uskalsivat antaa. Tunnin lopuksi 

tehtiin muutamat rauhalliset liikkeet, jotka tasoittivat hengitystä ja rauhoittivat pois jiven 

hektisyydestä. Tunnin jälkeen ohjaajat lähtivät keittämään teetä ja osallistujat jäivät loppu-

rentoutukseen. Loppurentoutuksessa jokainen makasi selällään lattialla joko joogamaton 

tai peitteen päällä. Tarkoitus oli vain hetken maata silmät kiinni ja rauhoittaa keho ja mieli 

tanssin jälkeisistä tunnetiloista.  

 

Noin viiden minuutin kestäneen loppurentoutuksen jälkeen osallistujat pyydettiin teelle. 

Tee tarjoiltiin olohuoneessa, jossa jokaiselle oli jokin pehmoinen paikka istua. Teetarjoilun 

aikana juteltiin ajatuksia tunnista, mutta myös paljon muita asioita. Juttujen aiheet pouk-

koilivat sinne ja tänne, eikä puheensorinasta tullut loppua. Pikkuhiljaa jokainen lähti omille 

teilleen. Kaisan kanssa jäimme vielä Villa Valoon puimaan tunnin tapahtumista. Päällim-

mäisenä olimme molemmat erittäin tyytyväisiä tunnin kokonaisuuteen ja yllätyimme mo-

lemmat osallistujien avoimuudesta. Pieniä korjauksiakin käytiin läpi. Seuraavalla kerralla 

toisen meistä olisi hyvä jäädä loppurentoutukseen, jotta siitä saisi myös itse käytännön ko-

kemuksen. Tuntui rajulta teettää loppurentoutus niin hektisen tanssin päätteeksi. Toiseksi 

päätettiin, että aloitusajasta pidetään seuraavalla kerralla paremmin kiinni, että saadaan 

koko tunti ajallaan pakettiin. 
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Kuvio 3. Teetarjoilu Ashtanga Yoga Porvoon olohuoneessa 

 

Kun saapui seuraava lauantai ja oli seuraavan tunnin aika, jännitin taas jälleen tuleeko ku-

kaan paikalle. Jännitys johtui myös siitä, että kurssille oli mahdollista ottaa vain muutama 

osallistuja mukaan, jolloin poissaolot näkyisivät ja tuntuisivat huomattavasti. Onneksi 

kaikki tulivat paikalle ja vielä yhtä innostuneina kuin ensimmäisellä kerralla. Alustavasti oli 

suunniteltu, että tunnit pidetään tällä kertaa eri järjestyksessä. Ensin olisi tanssi ja sen pe-

rään jooga. Valitettavasti suunnitelma jouduttiin perumaan, koska seinän toisella puolella 

toimivalla hierojalla oli asiakas, eikä häntä haluttu häiritä kovalla musiikilla ja tanssin tuo-

milla äänillä. Tuntien järjestys oli täten siirrettävä viimeiselle kerralle. 

 

Tuntien toteutus rakentui hyvin samalla tavalla, kuin ensimmäisellä kerralla. Astangajoo-

gassa käytiin hieman eri asanoita kuin viimeksi ja tanssissa tanssilaji muuttui jivesta sal-

saan. Opetus toteutettiin samalla tavalla ja tällä kertaa tunti alkoi ajallaan. Loppurentou-

tuksessa toinen ohjaajista oli mukana, samalla kun toinen valmisti teetä. Lopuksi juotiin 

yhdessä teetä ja jaettiin toisille erilaisia asioita elämästä. Teen jälkeen yhdelle osallistu-

jalle teetettiin haastattelu jo tässä vaiheessa. Tämä tehtiin aikataulullisista syistä. Ensim-

mäinen haastattelu antoi osviittaa haastattelun pituudesta, joka helpotti aikatauluttamaan 

tulevat haastattelut. Haastattelu sujui hyvin ja kestoksi muotoutui reilut 30 minuuttia. 

Haastattelujen tulokset ovat analysoitu numerossa 5) Palautteen keruu ja analysointi. 

 

Ennen viimeistä kertaa pyydettiin yhtä osallistujaa saapumaan tunnille 30 minuuttia aikai-

semmin, jotta haastattelu ehdittiin tehdä ennen tunnin alkua. Myös tämä ajankohta valittiin 
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aikataulullisista syistä. Haastattelu sujui moitteettomasti ja aikaa kului noin 30 minuuttia. 

Haastattelun loputtua hypättiin suoraan tanssin pariin. Tällä kertaa pystyttiin järjestämään 

tuntien järjestys toisinpäin ja odotukset olivat toiveikkaat. Ajatuksena oli, että tanssilla voisi 

olla parempi aloittaa, koska loppurentoutus toimisi paremmin joogan päätteeksi. Tanssi-

tunnin sisällöksi oli valittu kahden aikaisemman tanssilajien kertaus. Viimeiselle kerralle ei 

haluttu opeteltavaksi taas uutta tanssilajia, vaan haluttiin nauttia niistä lajeista, jotka olivat 

jo tuttuja. Sen vuoksi tanssittiin koko 45 minuuttia jivea ja salsaa. Tunnilla kerrattiin hiukan 

koreografioiden sisältöä ja sen jälkeen vain tanssittiin ilman sen suurempia keskeytyksiä. 

 

Tanssin jälkeen Kaisa ohjasi astangajoogatunnin, joka tällä kertaa keskittyi hengittämi-

seen ja rentoutumiseen. Vaikka asanat pysyivät kutakuinkin samoina, halusi Kaisa tuoda 

tunnille rentoutta ja rauhaa, jotta tanssin hektisyys saataisiin pois. Asanoiden päätteeksi 

tehtiin hengitysharjoitus, jonka päätteeksi oli loppurentoutus. Rentoutuksen jälkeen juotiin 

normaaliin tapaan teetä ja yhden osallistujan kanssa tehtiin haastattelu. Tässä vaiheessa 

täytettiin muiden osallistujien kanssa puuttuvat kohdat haastatteluista, sillä kysymyksissä 

oli muutama kohta, johon vastauksen pystyi antamaan vasta viimeisen tunnin jälkeen. 

Kolmas haastattelu sujui yhtä mutkattomasti kuin edellisetkin ja pituudeksi muodostui taas 

30 minuuttia.  

 

Kurssin päätteeksi pidettiin Kaisa kanssa palaveri, jossa käytiin läpi kurssista tulleet omat 

ajatukset ja haastattelujen päällimmäiset tuotokset. Palaverista kootut ajatukset ja päätök-

set ovat merkitty numerossa 6) Johtopäätökset ja 7) Vakiointi? Jatkokehitys? Poista-

minen? 

 

5) Palautteen keruu ja analysointi 
 

Haastattelut toteutettiin jokaiselle osallistujalle henkilökohtaisesti ja kysymykset olivat jo-

kaiselle samat (Liite 1). Jokainen haastattelu oli kestoltaan noin 30 minuuttia. Haastattelu-

vastaukset kirjattiin ylös paperille ja lisäksi haastattelut nauhoitettiin. Ennen jokaista haas-

tattelua osallistujia pyydettiin vastaamaan rehellisesti ja rohkaistiin antamaan kurssista kri-

tiikkiä, jos siltä tuntui. Haastatteluista on poimittu pätkiä, jotka ovat olleet mahdollisia kir-

joittaa ylös sellaisinaan selkeiden lauserakenteiden vuoksi. Suorat haastatteluvastaukset 

ovat kirjattuna lainausmerkein. 

 

Haastattelujen tuotos oli pääasiassa positiivista ja kritiikkiä tai negatiivista palautetta saa-

tiin niukasti. Haastattelujen yhteenvetona voidaan todeta, että palvelutuote toimi odotetulla 

tavalla ja siitä tykättiin. Jokainen osallistuja piti kokonaisuudesta ja osallistuisi kurssille uu-

delleen. Eniten käytetyt sanat kurssia kuvaillessa olivat; nauru, hauskaa, positiivinen, ilo ja 
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kivaa. Kaksi osallistujaa piti tuotetta myös haastavana ja mahdollisuutena oppia jotain 

uutta.  

 

”Tunti herätti liikkumisen riemua ja vapautunutta iloa.” 

 

”Tanssi on aivan ihanaa, että miks ei sitä oo tanssinu aikasemmin? Tekee 

hirveen hyvää aivoille.. ja se iloisuus! Tanssin ilo tarttui ihanasti.” 

 

”Tunnin jälkeen on jäänyt iloisuus ja on ollut energisoitunut olo. Tunnin jäl-

keen on pitänyt näyttää opitut moovit kotona.” 

 

”Kurssi oli positiivinen, se oli energisoivaa, voimaannuttavaa, hauskaa ja 

rentoo.” 

 

”Oli kivaa. Kurssi rikkoi rajoja, että ensin oli joogaa ja sitten tanssia. Oli kiva 

nähdä, miten oma kroppa tällaiseen sopeutuu, kun tilanne on uusi.” 

 

”Jooga oli kivaa, se oli rauhallista ja ope oli kiva. Kaisa ope oli hyvä.” 

 

”Tanssitunnilla tuli rakentavaa palautetta, mikä oli kivaa. Tyyli ohjata oli 

tsemppaava ja iloinen.” 

 

”Tunnin jälkeen on energinen ja jaksava olo. Olo oli positiivinen ja sellainen 

hyvä fiilis kun lähti ulos ovesta.” 

 

”Tunti herätti iloa. Sellanen positiivinen ilo. Nauru, sisäinen nauru ja sisäinen 

hymy.” 

 

Jokainen osallistuja koki stressin negatiivisena asiana ja stressin lievityskeinot olivat hyvin 

samankaltaiset jokaisella osallistujalla. Yleisimmät keinot lievittää tai ennaltaehkäistä 

stressiä olivat liikunta, luonto, ihmissuhteet, eläimet, musiikki ja ravinto. Jokainen osallis-

tuja näki palvelutuotteen toimivan stressinlievityskeinona. Syitä tähän olivat liikunnan ja 

tietoisen hengityksen tuomat terveysvaikutukset. Lisäksi jokainen oli sitä mieltä, että kurs-

silla aivot virittyvät omaan tilaan ja arjen murheet jäävät unohduksiin. Yksi yhtenäinen 

seikka oli myös ilo ja nauru, jonka vaikutuksen jokainen osallistuja sanoi merkittävänä te-

kijänä stressin poistoon.  
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”Koen stressin negatiivisesti, vaikka tiedän, että sitä on myös olemassa posi-

tiivista stressiä. Yritän minimoida stressin musiikilla, liikunnalla ja elokuvilla. 

Stressaan stressaamista.” 

 

”Stressi lievittyy ulkoilulla, koiran lenkittämisellä, metsässä vaeltamisella ja 

urheilulla. Oma PT, eli koira, pitää huolen siitä, että kerran päivässä tulee se 

tunti, että tulee samoiltua pitkin metsiä. Kasvien istuttaminen ja haravointi. 

Ravinto ja uni ovat ne ensisijaiset keinot.” 

 

”Mä en stressaa melkeen koskaan. Mä huolehdin hyvin mun omasta tervey-

destä ja hyvinvoinnista, että harvoin altistun siihen. Mä meen aina ajoissa 

nukkumaan ja teen kivoi juttui mistä mä tykkään.” 

 

”Stressi on myrkky meidän keholle, joka tuottaa pahaa mieltä ja tuhoo mei-

dän aivosolut. Se tuhoo meidän aivot, mielen, psyykkisen puolen, liikunnan, 

sosiaaliset suhteet ja perheen. Stressi on kuin virus, joka iskee jollekin ja 

jollei sitä osaa hoitaa, se vie sut aika pohjalle.” 

 

”Stressiin auttaa tanssi, ulkoilu, liikunta, ystävät ja perhe. Kaikki työt on ihan 

viimeisiä. Pihvi ja viinikin toimii.” 

 

”Kurssi voi ehdottomasti toimia stressin lievittäjänä. Joogassa hengitykseen 

keskittyminen ja tanssin ilo vievät aivot toiseen tilaan ja se on jotain ihan 

muuta. Se kytkee pois sellaisen arjen stressaamisen. Kukaan ei ikinä oi-

keestaan markkinoi liikuntaa stressinlievityskeinona.” 

 

”Kurssi voisi toimia vanhemmillekin. Toimii stressaantuneisuuteen ja vaikka 

mielenterveys ihmisille.” 

 

”Tunti sopii kaikenikäiselle. Tässä kuitenkin vaaditaan aikaisempaa koke-

musta joogasta.” 

 

”Kurssi voisi toimia stressinlievittäjänä, koska se poistaa ennakkoluuloja. Se 

on sellainen asia mikä ihmisiin on pinttynyt. Kun tuut uuteen maailmaan, sun 

fokus on silloin vain tässä ja nyt. Tässä on tekemisen iloa. Tää on piilo-fyy-

sistä liikuntaa. Musiikki aina rentouttaa ja hengitys rentouttaa ja poistaa 

stressiä!” 
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Kaksi osallistujaa koki tunnin kokonaisuuden hieman epäselväksi ennen kurssin alkua, 

mutta sanoivat sen selkiytyneen ensimmäisen tunnin loputtua. Yksi osallistuja oli ajatellut, 

että tanssi ja jooga olisivat olleet enemmän miksattuja keskenään yhtenäiseksi kokonai-

suudeksi. Jokainen osallistuja koki toisen osallistumiskerran helpommaksi, sillä tieto oh-

jaajista ja ryhmästä oli jo selvillä. Jokaisen tunnin päätteeksi vietetty teehetki koettiin posi-

tiivisena ja se nähtiin tilaisuutena tutusta muihin läsnäolijoihin. Teetarjoilu koettiin myös 

tilanteena tutustua ohjaajiin paremmin ja sen kuvailtiin tuovan pientä luksusta arkeen.     

 

”Ennen tuntia oli epäselvää mikä on tunnin rakenne. Mietin, miten saatte yh-

distettyä joogan ja tanssin. Mietin, jaksanko kaksi tuntia. Fyysistähän se on.” 

 

”Toisella kerralla oli parempi fiilis tulla, kun tiesi että näillä mennään. Tiesi 

myös millaiset opettajat on.” 

 

”Olisin kaivannut joogaan jotain lisää, mutta en osaa sanoa mitä.” 

 

”Voisiko tanssin ja joogan jotenkin limittää toisiinsa?” 

 

”Teen tarjoilu oli uusi kokemus. Se oli tosi kiva, koska en tunne paljoa ihmi-

siä Porvoossa. Oli kiva tutustua uusiin ihmisiin.”   

 

Yksi seikka, joka haastatteluiden kautta haluttiin selvittää, oli tanssin ja joogan järjestyk-

sien paikat. Kaksi osallistujaa koki paremmaksi vaihtoehdoksi, että jooga on ennen tans-

sia. Tähän vaikutti se, että tanssi vei liikaa energiaa, eikä voimia riittänyt tarpeeksi enää 

joogaan, jolloin jooga koettiin liian raskaana. Yksi osallistuja oli sitä mieltä, että jooga oli 

hyvä olla viimeisenä, jolloin loppurentoutus toimi paremmin ja tunnin lopuksi jäi rauha ke-

hoon ja mieleen. Tulokset eivät olleet kovin selkeät, eikä kolmen kerran kokeilu riittänyt 

selkiyttämään, kumpi vaihtoehto olisi ollut toimivampi. Myös ohjaajille jäi epäselvä mieli-

pide tuntien järjestyksestä. Alkuperäinen ajatus oli se, että jooga voisi toimia paremmin lo-

pussa, sillä loppurentoutus toimisi tällöin tehokkaammin. Toteutuksessa asia ei kuiten-

kaan ollut näin yksinkertainen. Jooga todettiin yhdessä ryhmän kanssa paljon fyysisem-

mäksi tanssin jälkeen, eikä joogan jälkeinen olotila välttämättä ollutkaan se tunne, johon 

kurssin loputtua haluttiin jäädä. Suurin osa projektissa olleista piti tanssin jälkeisestä tun-

netilasta. Moni koki, että oli ihana lopettaa tunti iloiseen ja energiseen olotilaan. Teehetki 

kuitenkin koettiin rauhoittavana ja palauttavana osiona. 
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”Ekan tunnin jälkeen olin hämmentynyt, kun joogan jälkeen on tottunut, että 

on rauhallista ja sitten olikin tassia. Keho oli siinä vähän shokissa ja mä vä-

hän yllätyin. Siitä tuli kuitenkin hyvä ja positiivinen fiilis, että se ei kuitenkaan 

kuormittanut.” 

 

”Ennen tuntia oli henkisesti ankee olo, kotona on ollut vaikeeta. Tunnin jäl-

keen oli huippu olo, tuli olo, että asia saadaan järjestettyä. Tää toimii tera-

piana, liikunta auttaa aina.” 

 

”Tämä kokonaisuus sopii minulle. Tämä on erilaista. Joogassa ollaan si-

säänpäin ja tanssissa ulospäin. Vaikka en ole tanssinu, ei tullut häpeilevä 

olo, vaan pystyi tekemään rohkeasti. Johtui ohjaajan persoonasta ja siitä, 

että oli vain naisia.” 

 

”Opet on ihan mahtavia, mä tykkään tosi paljon. Se tuo rentoutta ja luo ryh-

mähenkeä. Ootte saanut ryhmähengen tosi tiiviiksi.” 

 

”Salissa olisi kivaa, jos olisi peili, jotta näkee omat liikkeet.” 

 

”Olisin valmis maksamaan 1,5 mittaisesta tunnista 20 euroa. Olen aina val-

mis maksamaan tanssitaiteesta ja joogasta. Tähän tulee kuitenkin tee mu-

kaan.”      

 

6) Johtopäätökset 
 

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että palvelutuote toimi ja sen käytännön toteutukseen 

oltiin erityisen tyytyväisiä. Tekijät olivat erityisen tyytyväisiä osallistujien heittäytymiseen ja 

rohkeaan osallistumiseen kaikin puolin. Jokainen osallistuja uskalsi heittäytyä uuden oppi-

miselle, eikä epäonnistumisia tarvinnut pelätä. Ryhmähenki oli tiivis ja jo kolme kertaa ehti 

luoda luottamuksen tekijöiden ja osallistujien välille. Ilo ja nauru täyttivät Villa Valon jokai-

sella osallistumiskerralla ja siitä tekijät kokivat suuria onnistumisen tunteita. Rentoon ilma-

piiriin saattoi vaikuttaa tilan pienuus ja ryhmän pieni koko, jolloin vuorovaikutusta tapahtui 

helposti. Yhteinen teehetki ja juttelemiseen luodut muut puitteet auttoivat myös luomaan 

yhtenäisen porukan. Haastatteluissa kävi ilmi, että myös ohjaajien läsnäolo ja persoonat 

vaikuttivat rentoon ilmapiiriin. 
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Haastattelujen osalta haluttiin saada selville, miten palvelutuote toimi ja voisiko se toimia 

stressiä lievittävänä keinona. Projektin lyhytkestoisuuden vuoksi ei kuitenkaan voitu olet-

taa, että stressin mahdollista lieventymistä voitaisiin konkreettisesti mitata, vaan tavoite oli 

pikemminkin saada osallistujilta mielipiteitä palvelutuotteesta ja sen mahdollisuuksista. 

Haastattelujen osalta saatiin paljon positiivista palautetta ja tuote koettiin toimivaksi. 

Tanssi ja jooga koettiin toimivan hyvin yhdessä ja tuntien sisältöön oltiin tyytyväisiä. Jokai-

nen osallistuja koki tuotteen myös toimivan stressiä lieventävänä keinona ja jokainen oli 

halukas osallistumaan kurssille uudelleen. Myös ohjaajista annettiin hyvää palautetta. 

 

Haastatteluista saadut tulokset tukivat tekijöiden samaa informaatiota osallistujilta koko 

kurssin osalta. Jokainen osallistuja koki muutoksen olotilassaan ennen tuntia ja tunnin jäl-

keen. Tunnin jälkeisiksi tunteiksi kuvailtiin rentoutunutta, energistä ja iloista olotilaa. Tästä 

voidaan päätellä, että palvelutuotteella on vaikutusta koettuun positiiviseen mielentilaan. 

Se, ehtikö palvelutuote todella poistamaan stressiä jää tulkinnanvaraiseksi. Ainakin se 

tuotti mielihyvää osallistujille ja se on jo askel kohti stressittömämpää, tai ainakin miellyttä-

vämpää olotilaa.  

 

7) Vakiointi? Jatkokehitys? Poistaminen? 
 

Yhteisen palaverin tuotoksena päätettiin, että tuote jatkaa Ashtanga Yoga Porvoon tarjon-

nassa, mutta eri muodossa, kuin oli suunniteltu. Työn lähtötilanne oli se, että kehiteltävä 

palvelutuote siirtyisi onnistuessaan sellaisenaan Ashtanga Yoga Porvoon tarjontaan. 

Vaikka tuote koettiin onnistuneeksi, päätettiin jatkaa tuotteen jatkokehitystä sinne, mistä 

idea alun perin lähti. Alkuperäinen idea vuonna 2017 oli toteuttaa viikonloppukurssi, joka 

sisältää tanssia, joogaa, ruokailua sekä pienimuotoisen luennon/keskustelutilaisuuden.  

 

Syy jatkokehitykselle on siinä, että tuote nähdään enemmän isona kokonaisuutena, kuin 

yksittäisenä viikkotuntina. Palvelutuotteeseen halutaan saada enemmän materiaalia, jol-

loin tuotteen sisältö olisi vielä rikkaampi. Myös taloudellisista syistä palvelutuotteen muu-

tos kurssimaiseksi rakenteeksi on järkevää. Palvelutuote sisältää kaksi ohjaajaa, joten jo 

palkkakustannuksiin menee tupla määrä. Palvelutuotteen jatkokehitys vaatisi myös isom-

man tilan, sillä Ashtanga Yoga Porvoon tilat ovat aivan liian pienet. Isomman tilan vuok-

raamien tuo enemmän kustannuksia, mutta se mahdollistaisi isomman määrän osallistu-

jia, sekä mahdolliset yhteistyöt eri tahojen kanssa. Esimerkiksi yhteistyö jonkun ravintolan 

tai kahvilan kanssa voisi kasvattaa tuotetta vielä kattavammaksi.  

 

Palvelutuotteen kokeilussa havaittiin, että vaihdos tanssista joogaan tai joogasta tanssiin 

on osaltaan hyvin radikaali muutos, joten myös sen vuoksi kurssimaisessa konseptissa 
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näiden kahden lajin yhdistäminen voisi toimia paremmin. Kurssimainen konsepti loisi mah-

dollisuuden pitää selkeän tauon lajien välillä ja se toisi aikaa palautua lajien tuomista tun-

teista, ajatuksista ja fyysisestä rasituksesta.  

 

Jatkokehityksen toinen päämäärä on saada jatkaa yhteistyötä yhdessä Ashtanga Yoga 

Porvoon kanssa. Yhteistyö toimi hyvin ja halu jatkaa yhteistyötä varmistui palvelutuotteen 

kokeilun myötä. Palvelutuotteen jatkokehitysidean päätettiin siirtää vuodelle 2019 ja mah-

dollinen ensimmäinen kurssi olisi kesällä 2019. Jatkokehitysidea olisi haluttu toteuttaa jo 

tämän vuoden puolella, mutta aikataululliset ongelmat ja elämäntilanteen muutokset esti-

vät sen toteuttamisen. 
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7 Pohdinta 

Teoriaosuuksina stressi ja tuotekehitysmalli toimivat tärkeinä pohjina palvelutuotteen to-

teutuksessa. Stressi on laaja aihe, josta pyrittiin poimimaan tärkeimmät tekijät palvelutuot-

teen suunnittelun ja toteutuksen tueksi. Teoriaosuuksien hyöty onnistuttiin käyttämään 

kohtalaisen hyvin ja etenkin stressi muodostui tärkeäksi aiheeksi, kun teoriaan päästiin 

kunnolla tutustumaan. Teoriaosuus selkeytti tanssin ja joogan vaikutuksista stressiin ja 

näin ollen myös loi uskoa siihen, että uusi tuote palvelee sen haluttua tarkoitusta. 

 

Palvelutuotteen suunnitteluun olisi haluttu saada enemmän aikaa, mutta siitä huolimatta 

itse kokeilu toimi odotettua paremmin. Pieniä työn ajanpuutteellisuuden luomia ongelmia 

olivat esimerkiksi palvelutuotteen toteutuksen ja haastattelujen ajankohdat. Tunnin ajan-

kohta oli kahdesta neljään, koska tila oli varattu muilta osin. Ajankohdaksi olisi haluttu 

kello 10-12, jotta loppu lauantaipäivä olisi vielä mahdollisimman vapaa. Haastattelut jou-

duttiin toteuttamaan osalle osallistujista jo ennen kurssin viimeistä tuntia projektin ajan-

puutteen vuoksi ja haastattelut täydennettiin vielä viimeisen tunnin päätyttyä jokaisen 

osallistujan osalta. Parempi vaihtoehto olisi ollut tehdä kaikki haastattelut kurssin päätyt-

tyä, jotta kaikilla osallistujilla olisi ollut sama määrä osallistumisia takana ja kokemus koko-

naisuudesta näin ollen sama. 

 

Palvelutuotteen suunnitteluun ja itse Jooga&Tanssi kurssin pituuteen olisi toivottu lisää ai-

kaa. Jos nämä kaksi toivomusta olisi päässyt toteutumaan, olisi stressin mahdollista lie-

ventymistä voitu konkreettisesti mitata. Nyt mittaaminen ei ollut mahdollista ja tuotos koos-

tui osallistujien mielipiteistä ja koetuista arvoista. Myös tilaratkaisu koitui ongelmaksi sen 

pienuuden vuoksi. Osallistujamäärä oli pidettävä hyvin pienenä, että jokainen mahtui tans-

simaan tilassa. Tilassa ei myöskään ollut peilejä, joita tanssi olisi kaivannut. Isompi tila ja 

isompi kohderyhmä olisi mahdollistanut useamman ihmisen mielipiteen tuotteen onnistu-

misesta ja ehkä palvelutuote olisi saanut vielä rehellisemmän arvion sen hyvistä ja huo-

noista puolista.  

 

Tuotekehitysprosessi oli selkeä, mutta se olisi kaivannut syvempää perehtymistä. Nyt ai-

kataulu ja tuotteen pienimuotoisuus koituivat esteeksi tuotekehitysprosessin perusteelli-

seen rakentamiseen. Puutteiksi jäivät muun muassa taloudellisten menojen ja tulojen arvi-

ointi, sekä mainonnan ja markkinoinnin puute. Myös tuotteen tarpeellisuutta ja kysyntää ei 

saatu tässä tuotekehitysprosessissa selvitettyä. Boxbergin, ym. (2002) mukaan nykypäi-

vänä yrityksen asiakaslähtöinen tuotekehittäminen nähdään ensisijaisena vaihtoehtona 

tuotetta suunnitellessa. Asiakas on suuressa roolissa tuotekehitysprosessia ja tuotteen 
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hahmottaminen koetaan nähdä asiakkaan ajattelumallin pohjalta. Tässä työssä tuotekehi-

tysprosessi lähti liikkeelle tekijöiden halusta ja näkökulmista, eikä asiakkaiden tarpeista, 

joka olisi pidemmällä aikavälillä voinut olla toimivampi muoto lähteä luomaan uutta palve-

lutuotetta. Koska palveluote päätyi jatkokehitettäväksi, on jatkossa otettava huomioon 

markkinointi, taloudelliset laskelmat ja asiakaslähtöinen työote. 

 

Haastatteluiden osalta olisi kaivattu enemmän rakentavaa kritiikkiä, mutta sen saaminen 

tuntui hankalalta. Tähän saattoi vaikuttaa se, että ohjaajat itse haastattelivat osallistujia, 

eikä näin ollen osallistujat uskaltaneet välttämättä antaa täysin rehellistä palautetta. Haas-

tattelut olisi voitu muokata kyselylomakemuotoon, jolloin vastaajat olisivat pysyneet nimet-

töminä, mikä osaltaan olisi saattanut rohkaista antamaan rehellistä palautetta. Toisaalta 

haastatteluiden kautta pystyttiin kaivamaan enemmän vastauksia osallistujilta ja pystyttiin 

lennosta lisäämään lisäkysymyksiä, jos tilanne niin vaati. Jos kohderyhmä olisi ollut 

isompi, olisi kokeilussa voinut toteuttaa sekä haastattelut, että kirjalliset kyselylomakkeet. 

Näin olisi ehkä päästy vielä lähemmäksi todellista tulosta.  

 

Tässä pienimuotoisessa kokeilussa oli mahdotonta arvioida haastatteluiden rehellisyyttä, 

sillä kokeilu oli lyhyt ja haastattelut olivat kertaluontoiset. Tekijöinä voidaan kuitenkin luot-

taa osallistujien ilmaisemiin tunteisiin ja ajatuksiin, joita kokeilun aikana havaittiin jatku-

vasti. Niiden spontaani rehellisyys kertoi ehkä jopa enemmän tuotteen onnistumisesta, 

kuin itse haastatteluvastaukset. Toisaalta haastatteluvastaukset vahvistivat tekijöiden 

mietteitä osallistujien koetuista tuntemuksista tuotteen suhteen. Ilo ja nauru olivat läsnä 

jokaisella kerralla ja niiden tuominen esiin myös haastatteluissa tuli esiin jokaiselta osallis-

tujalta.  

 

Haastatteluiden kautta saatiin myös tietoa, jota muuten ei olisi huomattu tai koettu niin 

vahvasti, kuin osallistujat olivat kokeneet. Kaksi osallistujaa oli tullut kurssille lähinnä as-

tangajoogan takia, mutta yllättyivät siitä, kuinka mukavaa tanssi oli. Lisäksi tuli ilmi, että 

yhteinen teehetki koettiin todella tärkeäksi tutustumisen kannalta ja se toi pientä ekstraa 

tunnin sisältöön. Joskus tekijänä saattaa olla vaikeaa saada palautetta omasta työstään, 

mutta haastattelujen avulla osallistujat pystyivät antamaan sitä useampaan otteeseen. Te-

kijöinä oli tärkeää kuulla, miksi ohjaustyyleistä ja tuntien sisällöistä pidettiin ja mitä vah-

vuuksia ohjaajilla osallistujien mielestä oli. 

 

Tärkein seikka koko palvelutuotteen kokeilussa oli selvittää, miten tanssi ja jooga toimivat 

yhdessä. Kokeilussa kävi ilmi, että tanssi ja jooga tukevat erilaisineen ominaisuuksineen 

hyvin toisiaan. Loppupalaverissa käytiin läpi useita seikkoja, joiden varaan voidaan uskoa, 
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näiden kahden eri lajin yhdistäminen. Joogan rauhallisuus ja henkinen puoli koettiin hy-

väksi vastapainoksi tanssin ilolle ja riehakkuudelle. Koska astangajooga on erittäin fyysi-

nen joogamuoto, päätettiin jatkokehityksessä viedä sitä enemmän rauhoittavaan muotoon, 

jolloin ero tanssin ja joogan välille saataisiin vielä suuremmaksi.  

 

Toinen syy astangajoogan keventämiseen on siinä, että osallistujilta ei vaadittaisi niin fyy-

sistä jaksamista, kuin mitä tässä projektissa vaadittiin. Kokeilussa ilmeni, että tuntien vetä-

minen putkeen on raskasta ja voimia vievää, eikä heikkokuntoisella olisi mahdollisuuksia 

osallistua kurssille. Tulevan jatkokehitystuotteen markkinoinnissa on huolehdittava, ettei 

se anna liian fyysistä kuvaa kurssista. Kaksi fyysistä lajia samassa paketissa saattaa 

luoda mielikuvan, että omat fyysiset rahkeet eivät riitä kurssin vaatimuksiin. Tätä mieliku-

vaa ei jatkokehitystuotteen suunnittelussa haluta, vaan osallistujiksi toivotaan kaiken kun-

toisia ihmisiä. Kurssin sisältö ja markkinointi on suunniteltava niin, että jokaisella on mah-

dollisuus osallistua kurssille, kunnosta riippumatta. 

 

Palvelutuotteen kokeilun hinnaksi määriteltiin 20 euroa ja näin jälkikäteen hinta olisi voinut 

olla korkeampi. Tuotteen kokeilu toteutettiin toimeksiantajan Ashtanga Yoga Porvoon ti-

loissa ja yrityksen perustaja oli yhtenä kurssin vetäjänä mukana. Jo näistä syistä tuote 

olisi voinut olla lähempänä rehellistä hintaluokkaa, sillä olihan toteutuksessa mukana jo 

tuottoa tekevä pienyritys, jonka palvelut ovat laadukkaita ja jonka toiminta on hinnoiteltu 

kannattavaksi. Palveluiden hinnoittelu on vaikeaa ja usein muuallakin törmää siihen, että 

aloittelevat yrittäjät hinnoittelevat tuotteensa liian alas.  

 

Tonderin (2013, 88) mukaan hinnoittelu on yksi tärkeimmistä asioista yrityksen kannalta, 

sillä se vaikuttaa suoraan yrittäjän tuloihin. Kuitenkin hinnoittelu usein unohtuu tuotepro-

sessissa, jonka syynä saattavat olla hinnoittelun vaikeudet. Etenkin palvelutuotteessa, 

jossa tuote ei ole konkreettisesti nähtävillä, on hankaluuksia määritellä toimiva hinta. Täl-

löin hinta usein kopioidaan muilta samankaltaisilta tuotteilta tai tuotteelle keksitään satun-

nainen hinta. 

 

Stressi muodostui työssä yllättävän isoksi teemaksi ja siitä puhuttiin paljon loppuhaastat-

teluissa. Osallistujat kokivat stressin hyvin samalla tavalla ja jopa keinot lievittää stressiä 

olivat samankaltaiset. Kokeilusta kävi ilmi, että palvelutuote koettiin ”hengähdyshetkeksi” 

muusta arjesta, eli Andersonin ym. (2013) kuvailemat ”aikakatkaisut” toteutuivat kokei-

lussa. Jokainen koki palvelutuotteen rentouttavaksi, koska keskittyminen piti kohdistaa 

joogalle tai tanssille, eikä aikaa jäänyt arkisten asioiden ja murheiden miettimiselle. Koh-

deryhmäläiset olivat kaikki hyvin liikkuvaista porukkaa, eikä fyysinen palvelutuote koitunut 



 

 

40 

heille ongelmaksi. Olisi ollut mielenkiintoista nähdä, millaiseksi palvelutuote olisi muotou-

tunut, jos kohderyhmä ei olisi ollut yhtä liikunnallinen tai joilla ei olisi ollut aikaisempaa ko-

kemusta joogasta. 

 

Jotta ihminen kykenee lieventämään stressiä, tulee hänen löytää itse ne keinot, jotka toi-

mivat parhaiten. Esimerkiksi liikuntamuotoja on maailmassa loputtomiin ja vain kokeile-

malla on mahdollisuus löytää laji, joka innostaa ja kehittää. Mielestäni liikunnan pitää olla 

mieluista, eikä pakotettua. Se mikä toimii toiselle, ei välttämättä toimi toiselle. Vartiovaa-

ran (2008, 233-235) mukaan meidän tulisi etsiä eustressiä, eli sitä hyvää stressiä. 

Eustressin etsintä on yhtä kuin itsensä etsimistä ja välillä se vaatii haastavaa itseanalyy-

siä, mutta palkitsee aina lopulta. Eustressi tuo hyvää oloa ja tarkoittaa sitä, että ihminen 

on löytänyt jotain, joka tekee hänet onnelliseksi ja hyvinvoivaksi. Eustressin avulla ihmi-

nen motivoituu elämästä ja se saa ihmisen toimimaan ja kehittämään itseään. Valitetta-

vasti ihmiset ovat usein jännittyneitä ja toimivat jonkun roolimallin mukaan sen sijasta, että 

olisivat täysin omia itsejään. Tästä johtuen ihmiset elävät ikään kuin ”väärässä maail-

massa” ja sairastuvat pitkäkestoiseen stressiin. Pahaa stressiä ei voi kuitenkaan koko-

naan välttää, vaan tarkoitus on löytää sopiva balanssi eustressin ja stressin välille. 
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Liitteet 

Liite 1. Haastattelukysymykset 

1) Miltä tuntui osallistua Jooga&Tanssi -kurssille? 

2) Kumpi järjestys toimi paremmin: jooga vai tanssi ensin? 

3) Miltä tuntui kahden eri lajin yhdistäminen yhdeksi tunniksi? 

4) Miltä astangajooga tuntui? 

5) Miltä tanssitunti tuntui? 

6) Oliko ennen kurssin alkua vaikea hahmottaa tunnin sisältöä/rakennetta? Entä tun-

nin jälkeen? 

7) Osaatko sanoa, millainen olotila sinulla oli ennen tuntia ja millainen olo tunnin jäl-

keen? 

8) Herättikö tunti sinussa joitakin tunteita? Mitä tunteita? 

9) Mitä stressi sinulle tarkoittaa? 

10) Koetko tällä hetkellä stressiä? 

11) Mitä keinoja sinulla on stressin lievittämiseen? 

12) Voisiko kurssi mielestäsi toimia stressin lievittäjänä? Miksi? 

13) Olisitko toivonut kurssin sisältöön jotakin lisää? 

14) Mikä tunnin sisällössä ei toiminut? Miksi? 

15) Tuleeko mieleen ideoita, miten Jooga&Tanssi -kurssia voisi jatkokehittää? 

16) Kenelle tunti sopii mielestäsi parhaiten? 

17) Osallistuisitko kurssille uudestaan? 

18) Mitä olisit valmis maksamaan yksittäisestä1,5 tuntia kestävästä Jooga&Tanssi -

tunnista? 

19) Millaisena koit teetarjoilun/teehetken tuntien jälkeen? 

20) Muuta? 

. 
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Liite 2. Jooga&Tanssi -kurssin esite 

 

 

Pidätkö joogasta ja tanssista? 
 

Tervetuloa joogamaan ja tanssimaan Porvoon Villa Valoon! Etsimme työikäisiä noin 25-45 

-vuotiaita miehiä tai naisia osallistumaan Jooga&Tanssi -kurssille. Kurssilla rauhoitutaan 

joogan äärelle ja heittäydytään tanssin vietäväksi. Kurssille otetaan vain kourallinen osal-

listujia, joten ilmoittaudu nopeasti mukaan! 

 

Kurssi järjestetään kolmena peräkkäisenä lauantaina: 6.10, 13.10 & 20.10 Villa Valon ti-

loissa klo. 14-16. (2 tuntia on maximi, joinakin kertoina voimme lopettaa myös aikaisem-

min.) Kurssin hinta kokonaisuudessaan on 20€ 

 

Koska kurssi on osa Sannin opinnäytetyötä, toivomme osallistujilta sitoutumista kurssille 

ja lisäksi haastattelukerran. Haastattelussa käydään läpi osallistujan kokemuksia kurs-

sista. Aika haastattelulle sovitaan yhdessä Sannin kanssa. Opinnäytetyössä testataan 

uutta tuotekonseptia ja sen vaikutusta osallistujiin. Tunnille et tarvitse aikaisempaa koke-

musta joogasta tai tanssista ja se on tarkoitettu kaiken tasoisille liikkujille. Tunti kestää n. 

1,5 tuntia taukojen kanssa ja tunnin jälkeen on mahdollista jäädä teelle Villa Valoon yh-

dessä Kaisan ja Sannin kanssa. 

 

Kaisa on empaattinen ja iloinen ihminen, joka jaksaa kuunnella ja auttaa aina tarvittaessa. 

Hän opettaa ashtangajoogaa, johon kurssillakin päästään tutustumaan. Kaisa perusti 

oman yrityksen Ashtanga Yoga Porvoon tammikuussa 2018 Villa Valon tiloihin Porvoo-

seen. Kaisa on innokas Intian matkaaja ja mm. sieltä hän on saanut oppinsa ashtangajoo-

gaan. Voit tutustua Ashtanga Yoga Porvoon sivuihin osoitteessa: http://ashtangayogapor-

voo.fi/ 

 

http://ashtangayogaporvoo.fi/?fbclid=IwAR1rI_dZSC9NOA8KAwi6jRkVg2tkBP4pi6Voc5-00togc9-HlMDfK8Vo2-0
http://ashtangayogaporvoo.fi/?fbclid=IwAR1rI_dZSC9NOA8KAwi6jRkVg2tkBP4pi6Voc5-00togc9-HlMDfK8Vo2-0
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Sanni on teatteri-ilmaisun ohjaaja, joka tällä hetkellä opiskelee liikunnanohjaajaksi Vieru-

mäellä. Sanni on leikkisä ja inspiroiva persoona. Hänellä on kyky saada ihmiset heittäyty-

mään ja ymmärtämään, että mikään ei ole niin vakavaa! Sanni on intohimoinen tanssin-

harrastaja ja haluaa jakaa tanssin riemua myös muille. Hän rakastaa etenkin latinalaisia 

tanssilajeja ja niihin pääsemme tutustumaan myös kurssilla. 

 

 


