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Tämän projektiluontoisen opinnäytetyön tarkoituksena oli järjestää toiminnallinen 
päivä nuorille mielenterveyskuntoutujille, jotka asuvat kuntoutusyksikkö RaumanAal-
lossa. Tavoitteenamme oli, että nuoret virkistyvät ja saavat viettää mielekkään päivän. 
Toinen tavoitteemme oli, että osaamme suunnitella, toteuttaa ja arvioida toiminnalli-
sen päivän nuorille mielenterveyskuntoutujille. Opinnäytetyön yhteistyötahona toimi 
kuntoutusyksikkö RaumanAalto. Projektia suunniteltiin yhdessä kuntoutusyksikkö 
RaumanAallon kanssa. Toiminnallisen iltapäivän aktiviteetit suunniteltiin nuorille 
mieluisiksi. Toiminnallinen iltapäivä piti sisällään yhteistä tekemistä ulkona. Yh-
teiseksi tekemiseksi valikoitui mölkky, onkiminen, soutaminen, grillaaminen, sauno-
minen ja yhdessä olo.  
 
Toiminnalliseen iltapäivään osallistui kuusi nuorta. Kuudesta nuoresta neljä asui kun-
toutusyksikkö RaumanAallossa. Kaksi nuorista ovat tukiasukkaita, jotka asuvat itse-
näisesti kuntoutusyksikkö RaumanAallon läheisyydessä. Kolme nuorista on tyttöjä ja 
kolme poikia.  
 
Projekti toteutui suunnitelmien mukaisesti. Nuoret saapuivat paikalle sekä viihtyivät. 
Kaikki suunnitellut aktiviteetit iltapäivälle onnistuttiin toteuttamaan. Aikataulu suun-
nitelma oli sopiva ja hyvin toteutettavissa. 
 
Projekti arvioitiin palautekeskustelulla, jossa oli mukana päivään osallistuneita nuoria 
sekä yksi kuntoutusyksikkö RaumanAallon ohjaajista. Keskustelusta oli tarkoitus 
saada tietoa toiminnallisen päivän mielenkiinnosta sekä ohjaajien onnistumisesta. Pa-
lautteen perusteella toiminnallinen päivä koettiin hyvänä. Tulevaisuudessa samanlai-
sia projekteja toteutettaessa suosittelemme tiiviimpää yhteistyötä nuorten kanssa en-
nen toiminnallisen osuuden toteutusta, jotta mukaan saadaan mahdollisimman paljon 
nuoria. Aktiviteetti vaihtoehtoja suosittelemme valitsemaan useita, jotta jokainen 
nuori löytää itselleen mieleistä tekemistä.   
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The purpose of this project-natured thesis was to arrange a functional day for young 
mental health rehabilitators living in RaumanAalto rehabilitation unit. Our goal was to 
arrange a refreshing and meaningful day for the youth. The other goal was to be able 
to plan, implement, and evaluate the day for young mental healt rehabilitators. The 
thesis was carried out in cooperation with RaumanAalto rehabilitation unit. The pro-
ject was planned together with the partner. The activities of the functional afternoon 
were planned to be pleasant for the youth, and the activities in general were something 
to do together outdoors. These activities were a Finnish throwing game Mölkky, an-
gling, rowing, barbeque, going to sauna, and spending time together. 
 
Six young people participated the functional afternoon. Four of these lived in Rauma-
nAalto, whereas two of them were support residents who lived independently nearby 
RaumanAalto. Three of them were girls and the other three were boys. 
 
The project completed as planned. The youth arrived to the event and enjoyed it. All 
the planned activities were accomplished. Time-wise the schedule was good and ac-
complishable. 
 
The project was evaluated with a feedback discussion participated by the youth partic-
ipating the event as well as one of the instructors from RaumanAalto. The goal of the 
discussion was to get informed about how interesting the day was and how well the 
instructors succeeded during the day. Based on the feedback the event was liked. When 
arranging similar projects in the future we would suggest more close cooperation with 
the youth before the functional activities are put into effect to engage as many young 
people as possible to the event. In terms of activities we suggest to select multiple of 
them so that it is possible to find pleasant activities for as many young people as pos-
sible. 
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1 JOHDANTO 

Tutkimuksen mukaan fyysiset harrastukset, aktiivinen toiminta, ahdistuneisuuden ja 

masentuneisuuden torjumiseen tähtäävä toiminta ja ajattelu, positiivinen ajattelu, rat-

kaisukeskeinen ajattelu ja toiminta, puhuminen, keskustelu, mielihyvän tavoittelu ja 

sosiaaliset suhteet auttavat nuoria aikuisia lievittämään ahdistuneisuutta sekä masen-

tuneisuutta. Myös nukkuminen, lepo, rentoutuminen ja ikävän tunnetilan aktiivinen ja 

passiivinen purku auttoivat lieventämään masentuneisuutta. (Laitinen 2016, 33.) 

 

Opinnäytetyömme tarkoitus on järjestää toiminnallinen päivä nuorille mielenterveys-

kuntoutujille, jotka asuvat kuntoutusyksikkö RaumanAallossa. Tavoitteenamme on, 

että nuoret virkistyvät ja saavat viettää mielekkään päivän. Toinen tavoitteemme on, 

että osaamme suunnitella, toteuttaa ja arvioida toiminnallisen päivän nuorille mielen-

terveyskuntoutujille. 

 

Tämä toiminnallinen opinnäytetyö toteutettiin parityönä ja aiheen saimme opinnäyte-

työnohjaajilta. Valittuamme aiheen sovimme tapaamisen kuntoutusyksikkö Rau-

manAaltoon, jossa kävimme keskustelemassa heidän toiveistaan toiminnallisen pro-

jektin sisällöstä. Opinnäytetyömme keskeisiä käsitteitä ovat mielenterveys, mielenter-

veyskuntoutuja, nuori. 
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2 MIELENTERVEYSKUNTOUTUS 

 

2.1 Mielenterveys 

 

Mielenterveys on sanana välillä vaikea ymmärtää. Mielenterveys on yhtä helppo käsite 

kuin terveys. Meillä jokaisella on oma keho ja mieli ja näiden kummankin terveydestä 

tulee huolehtia. (Nuorten mielenterveys talon www-sivut, n.d.) 

 

Mielenterveys voidaan määritellä voimavaraksi, jokaisella on sitä enemmän tai vä-

hemmän, myös heillä jotka kärsivät mielenterveysongelmista (Vuorilehto, Larri, Kurki 

& Hätönen 2014, 13). Mielenterveys vaikuttaa yhteiskuntaan ja on osa kansanter-

veyttä, tämän vuoksi se tulisi nähdä yhteiskunnassa positiivisena potentiaalina, jota 

tulee vahvistaa sekä vaalia. Kun mielenterveydestä puhutaan ajatellaan useasti vain 

sen huonoja puolia, mielenterveysongelmia. Positiivisen mielenterveyden määritelmä 

ohjaa ajatuksia pois ongelmanäkökulmasta. (Kuhanen, Oittinen, Kanerva, Seuri & 

Schudert 2013, 17.) 

 

Mielenterveyden käsite on suhteellinen ja myös normatiivinen. Yhteiskunnassa on 

käyttäytymismuotoja, jotka määrittelevät millainen käytös on hyväksyttävää ja millai-

nen tuomitsevaa. Normit ovat kulttuurisidonnaisia, joten ne vaihtelevat eri kulttuu-

reissa. Näin on myös mielenterveyden laita, sellainen toiminta mikä liitetään mielen-

sairauteen voi toisessa kulttuurissa olla luonnollista vuorovaikutusta. Vahvin normi, 

jolla voidaan ottaa kantaan ihmisen mielenterveyteen, on laki. Laissa määritellään, mi-

ten toimitaan, kun ihmiselle todetaan mielisairaus. (Toivio & Nordling 2009, 85.) 

 

Mielenterveyteen vaikuttavat useat tekijät näitä ovat muun muassa perimä, varhainen 

vuorovaikutus, elämän kokemukset, sosiaalinen verkosto ja ihmissuhteet sekä elämän-

tilanteen kuormittavuus. Perimän merkitys mielenterveyteen on suuri, mutta sen pe-

rusteella ei voida kuitenkaan tehdä päätelmiä yksittäisen ihmisen mielenterveyden 

vahvuudesta tai heikkoudesta. Mielenterveys ei ole absoluuttinen käsite, joten sitä ei 

voi mitata. Mielenterveys on suhteellista ja ihmisen tulee itse määritellä oman mielen-

terveytensä tila. (Toivio ym. 2009, 84.) 
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Mielenterveys luo pohjan ihmisen hyvinvoinnille. WHO:n mukaan mielenterveys on 

tila, jossa ihminen pystyy näkemään omat kykynsä, selviytymään elämän eri tilan-

teista, työskentelemään ja sekä ottamaan osaa yhteisöön. Mielenterveyden hyvinvoin-

tia suojaavat myönteiset ihmissuhteet, itsetunnon vahvistaminen, fyysinen terveys, hy-

väksyntä, armollisuus, ongelmanratkaisu-, ristiriitojen ratkaisu- ja vuorovaikutustaito-

jen vahvistaminen sekä mahdollisuus saada toteuttaa itseään. Mielenterveyden hyvin-

vointia ulkoisesti tukevia tekijöitä ovat koulutus, työ tai muu toimeentulo, kuulluksi 

tuleminen, vaikuttamismahdollisuudet, työyhteisön ja esimiehen tuki, turvallinen 

elinympäristö sekä yhteiskunnan auttamisjärjestelmät. (Mielenterveysseuran www-si-

vut, n.d.) Edellä mainittujen lisäksi mielenterveyttä vahvistavia tekijöitä ovat muun 

muassa positiivinen asenne, aktiivinen liikkuminen, muiden ihmisten auttaminen, ter-

veellinen syöminen, riittävä unenmäärä, ajanviettoa ihmisten kanssa joista pitää, ky-

kyä selviytyä ongelmista sekä ammattiavun pyytäminen, jos siihen kokee tarvetta. 

(Health Line www-sivut, n.d.) Riskitekijöitä ovat yksinäisyys, köyhyys, turvattomuus, 

aikuisten ja läheisten puute, elämään kuuluvat väistämättömät muutokset sekä syrjäy-

tyminen. (Mielenterveysseuran www-sivut, n.d.) 

 

2.2 Mielenterveyskuntoutuja 

 

Mielenterveyskuntoutuja käsitteenä viittaa henkilöön, joka on jo toipumassa tai hänen 

sairautensa on hallinnassa. Mielenterveyskuntoutuja on käsitteenä suositeltu käyttää. 

Tämä ei ole loukkaavaa nimitys. (Mielenterveyden keskusliiton www-sivut, n.d.)   

 

Kuntoutuminen-termi kuvaa ihmisen omaa aktiivisuutta selkeämmin kuin termi kun-

toutus.  Mielenterveyskuntoutumisella pyritään omien voimavarojen löytämiseen, 

sekä toimintakyvyn, hyvinvoinnin ja osallisuuden lisääntymiseen. Mielenterveyskun-

toutuksessa keskitytään kuntoutujan mahdollisuuksiin sekä vahvuuksiin, sairauden ai-

heuttamien heikkouksien sijasta. (Vuorilehti ym. 2014, 128.) 
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Kuntoutuminen lähtee mielenterveyskuntoutujasta itsestään, kuntotutuja saattaa tar-

vita tuekseen läheisiä, vertaistukea tai ammattiauttajia (Kuhanen ym. 2013, 103). Mie-

lenterveyskuntoutuja on tärkeä henkilö omassa kuntoutumisprosessissaan. Kuntoutuja 

osallistuu kuntoutuksen suunnitteluun. Mitä enemmän kuntoutuja voi vaikuttaa kun-

toutuksen tavoitteisiin ja keinoihin, millä niihin pyritään sitä paremmin hän sitoutuu 

niihin. (Vuorilehto ym. 2014, 129.) 

 

Niemisen (2017) väitöskirjassa tarkoituksena oli kehittää käytännön teoria koulutus-

interventiosta osana mielenterveyskuntoutujien kuntoutusta. Tavoitteena oli saada tie-

toa siitä, mitä tekijöitä koulutusintervention toteuttamisessa tulisi huomioida, että tu-

ettaisiin mielenterveyskuntoutujien selviytymistä koulutuksessaan. Yksi tavoite oli 

myös saada tietoa, millä tavoin heidän koulutusinterventiossa selviytymistään voidaan 

tukea mielenterveyskuntoutuksen keinoin. Tulokset osoittivat, että koulutusinterventio 

mielenterveyskuntoutujien kuntoutuksen osana on moniulotteinen prosessi. Se koos-

tuu mielenterveyskuntoutujien koulutusvalmiuteen yhteydessä olevista teki-jöistä, 

koulutustapahtuman ulottuvuuksista, koulutuksen seurauksista ja mielenterveyskun-

toutuksen kouluttautumista edistävistä tuen muodoista. (Nieminen 2015, 2.) 

 

Wanswetin (2016) tutkielmassa ” Täytyy miettii koko elämä ihan uudestaan” – Nuor-

ten mielenterveyskuntoutujien kokemukset mielenterveyskuntoutuksen onnistumiseen 

vaikuttavista tekijöistä nimisessä pro gradussa on tarkasteltu Suomalaisen kuntoutus-

järjestelmän toimivuutta. Pro gradun aineisto on kerätty teemahaastatteluiden avulla. 

Tutkielma on toteutettu laadukkain menetelmin. Tutkielma toi esiin palvelujärjestel-

män toimimattomuuden, kun tarkasteltiin perusterveydenhuollon palveluita. Psykiat-

riseen avohoitoon panostaminen, mielenterveysongelmien leimaavuuden poistaminen 

sekä rakenteellisen joustamattomuuden poistaminen auttaisivat paremman palvelujär-

jestelmän luomisessa. (Wanswett 2016, 2.) 

 

Pitkäsen (2014) opinnäytetyö oli toiminnallinen musiikkiryhmä kuntoutusyksikön 

nuorille. Tarkoituksen oli järjestää musiikkituokiota nuorisopsykiatrian asiakkaille Po-

rissa. Opinnäytetyö toteutettiin ryhmätapaamisina. Nuorten altistaminen erilaisille so-

siaalisille tapaamisille oli opinnäytetyön toinen tavoite. Musiikkiryhmä tapasi toisena 

viisi kertaa ja viimeisellä kerralla he matkustivat Karmarockiin. Nuoret saivat musiikin 

kautta ainutlaatuisen foorumin ilmaista omia tuntemuksiaan sekä ajatuksiaan. (Pitkä-

nen 2014, 2.) 
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Paananen ym. (2015) opinnäytetyössä Elämysliikuntaa Kuusimäen palvelukodissa, on 

tehty Sastamalassa sijaitsevaan palvelukotiin. Palvelukodissa asustaa mielenterveys-

kuntoutujia. Opinnäytetyön tarkoituksena oli esittää uusia toimintatapoja erilaisista 

tuokiosta. Henkilökunta voi jatkossa käyttää hyödykseen tuokioita. Opinnäyte työ on 

toteutettu projektiluonteisesti. Projektina oli toteutettu kaksi liikunnallista tuokiota 

palvelukodin lähiympäristössä. Asukkaat olivat tyytyväisiä tuokioihin ja antoivat 

näistä positiivista palautetta. (Paananen & Wahtera,  2015, 2.)  

 

2.3 Nuori mielenterveyskuntoutujana 

 

YK määrittelee nuoren yleensä iän mukaan. Nuoreksi luokitellaan 15-24- vuotiaat. 

Toisaalta YK:n lapsen oikeuksien sopimus määrittelee alle 18-vuotiaat lapsiksi. Mää-

ritelmä ei kuitenkaan ole niin yksiselitteinen, sillä nuoruus voidaan nähdä myös siirty-

mäaikana lapsuuden, aikuisiän tai koulutuksen ja työelämän välillä. (Pihlajamaa 2017, 

2.) 

 

Nuoruus on monin tavoin kriittinen ikäkausi. Nuoren kehityksessä tapahtuu paljon 

muutoksia. Biologiset muutokset näkyvät kypsymisenä, fyysisenä kasvuna ja seksu-

aalisuutena. Lapsen siirtää nuoruuteen fyysiset muutokset. Nuoruutta kuvataan toisi-

naan kriisien kautta. Nuori kohtaa seuraavat kriisit ihmissuhdekriisin, identiteettikrii-

sin sekä ideologisen kriisin irtautuessaan psyykkisesti vanhemmistaan sekä heidän ar-

vomaailmastaan. Nuoret saavuttavat sukukypsyyden puberteetti-iässä. Puberteetti-ikä 

alkaa tytöillä aiemmin kuin pojilla. Tytöt saavuttavat sukukypsyyden noin 11-12 vuo-

tiaina kun pojat yleisesti vasta 13-14 vuotiaina. Sukukypsyyden ikä on laskenut viime 

vuosina länsimaissa, tämän uskotaan johtuvan runsaammasta ravitsemuksesta sekä pa-

rantuneesta terveydenhuollosta. Puberteetti vaiheeseen liittyy paljon ongelmia, jotka 

liittyvät nuorten tunteisiin itseään kohtaan, sekä siihen miten nuori kokee muiden suh-

tautuvan häneen. Muutokset ovat nopeita, ja nuoren on joskus vaikea ymmärtää sekä 

hyväksyä niitä. (Toivio ym. 2009, 157.) 
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Tiedetään, että nuoruus on herkkä aikaa sairastua psyykkisiin häiriöihin sekä psyykki-

siin sairauksiin. Erityisesti syömishäiriö on tyypillinen nuoruusikään liittyvä sairaus, 

tutkijat pitävät tätä tyttöjen keinona taistella naiseksi muuttumista vastaan. Nuoruu-

dessa tulevat helposti esille myös erilaiset ahdistuneisuushäiriöt. Psykoosit ovat nuo-

ruusiässä harvinaisia ja ennakko-oireita saattaa esiintyä jo nuorena. Psyykkiset ongel-

mat tulevat esille juuri nuoruudessa, nämä liittyvät mahdollisesti fyysisiin ja aineen-

vaihdunnallisiin tekijöihin. Sekä erityisesti siihen, että nuori ei ole valmis kestämään 

kaikkia stressitekijöitä, joita lisääntynyt vastuunotto itsestä edellyttää. Nuori ei ole 

myöskään oppinut vielä stressinhallinnan keinoja, joilla voi käsitellä tunteitaan. (Toi-

vio ym. 2009, 159.)   

 

Mielenterveysongelmia esiintyy noin yhdellä kymmenestä lapsista ja nuorista. Tunne-

pohjainen hyvinvointi on yhtä tärkeää kuin fyysinen hyvinvointi. Nuoren mielenter-

veyttä suojaavia tekijöitä voivat olla muun muassa: hyvä fyysinen kunto, ravitseva 

ruoka, liikunta, mahdollisuus vapaaseen aikaan ja leikkimiseen ulkona sekä sisällä, 

ehjä perhe, koulu ja ystävät. Muita tekijöitä ovat muun muassa: tunne, että on rakas-

tettu, mahdollisuus päättää omasta elämästä, mahdollisuus onnistumisen tunteeseen, 

itsensä hyväksyminen, tunnistaminen missä on hyvä sekä kykyä selvitä ongelmista. 

(Mental Health Foundation www-sivut 2018.) 

 

Laitisen (2016) pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli selvittää millaisia keinoja nuo-

ret aikuiset käyttävät lievittääkseen oloaan tuntiessaan itsensä ahdistuneeksi tai ma-

sentuneeksi. Tutkimukseen osallistui verkkokyselyn kautta yhteensä 548 nuorta. Tu-

loksista selvisi, että nuorten aikuisten keinoja lievittää masennusta ja ahdistuneisuutta 

olivat fyysiset harrastukset ja aktiivinen toiminta, ahdistuneisuuden tai masentunei-

suuden torjumiseen tähtäävä toiminta ja ajattelu, mielihyvän tavoittelu, positiivinen 

ajattelu ja toiminnat, ratkaisukeskeinen ajattelu ja toiminta, puhuminen, keskustelu ja 

juttelu, sosiaaliset suhteet, nukkuminen, lepo ja rentoutuminen, ikävän tunnetilan ak-

tiivinen tai passiivinen purku ja muut. (Laitinen 2016, 25, 33.) 

  

Appelqvist-Schmidlechner ym. (2015) tutkimuksen tarkoituksena oli avomuotoisen 

kuntoutusmallin kehittäminen nuorille ammatillisessa koulutuksessa oleville, jotka 

sairastavat mielenterveydenhäiriöitä. Nuorten masennusoireet vähenivät ja elämän 

laatu, kognitiivinen toimintakyky ja opiskelukyky kohenivat. Tutkimuksen tulokset 

antavat positiivisen kuvan oppilaitoksen kanssa yhteistyössä toimivan ja opintojen 
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kanssa yhteen sovitetun kuntoutuksen mahdollisuuksista nuorten syrjäytymisen ehkäi-

semisessä. (Appelqvist-Schmidlechner ym. 2015, 2.) 

3 PROJEKTITYÖN MENETELMÄT  

 

 

Tässä opinnäytetyössä käytettiin projektityön menetelminä ryhmänohjausta ja pelejä. 

Toteutimme toiminnallisen päivän ryhmälle.  

 

Ryhmäohjaus on yksi eniten käytetyistä ohjausmenetelmistä terveydenhuollossa. Ryh-

mäohjauksen ydin on vuorovaikutus. Ohjausta annetaan eri tarkoitusta varten koo-

tuissa ryhmissä. (Kyngäs, Kääriäinen, Poskiparta, Johansson, Hirvonen & Renfors 

2007, 104.) Ryhmäohjauksessa tulee ottaa huomioon ryhmän vaihe ja osallistujien 

osallistaminen heti suunnitteluvaiheessa (Kalliola, Kurki, Salmi & Tamminen-Vester-

backa 2010, 123). Ryhmäohjaus tukee osallistujien autonomiaa sekä parhaimmillaan 

voimaannuttaa osallistujia ja ohjaajaa. Kaikkiin tilanteisiin ryhmä ei aina sovi. Ryh-

mäohjaus vaatii ohjaajalta ammattitaitoa ja ryhmäprosessin tuntemista. Ryhmäohjauk-

seen siirtymisestä puhutaan tällä hetkellä paljon erityisesti terveydenhuollossa, syinä 

ovat usein taloudelliset syyt ja ajan säästäminen. (Vänskä, Laitinen-Väänänen, Kettu-

nen & Mäkelä 2011, 87.) 

 

Ihmisille ryhmässä toimiminen on luontaista ja tuttua. Kokoonnumme yhteen, jotta 

voimme jakaa omat ilot, murheet ja ongelmat muiden kanssa. Vaikka ryhmässä toimi-

minen on meille luontaista, ei sen silti tarvitse aina olla helppoa tai hauskaa. Ryhmät 

ottavat, mutta antavat myös paljon. Ryhmä tarjoaa meille monenlaista tietoa sekä tun-

temuksia itsestämme ja toisista ihmisistä sekä ympäristöstämme. Ryhmässä opimme 

muun muassa kuuntelemaan muita paremmin sekä ilmaisemaan itseämme. (Kaukkila 

& Lehtonen 2008, 12.)  

 

Etukäteen ryhmälle mietitään tavoite, ohjelma tai suunnitelma. Ryhmä määrittelee 

nämä aina uudelleen. Hyvin toimivassa ryhmässä osataan ilmaista omia tunteita ja eri-

mielisyyksiä sekä osataan kuunnella.  Ryhmäläiset antavat ja ottavat vastaan kritiikkiä. 

Ryhmäläiset tuntevat vastuuta itsestään sekä ryhmästä.  (Kaukkila ym 2008, 13.)  
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Kun ryhmäohjaaja suunnittelee uuden ryhmän aloittamista, on hänen ensimmäinen 

tehtävä selvittää, miksi hän haluaa perustaa ryhmän ja mitkä ovat ryhmän tavoitteet. 

Ryhmäohjaajan tulee olla tietoinen siitä, mikä on ryhmän perustehtävä. (Kaukkila ym. 

2008, 15.) Jokaisella ryhmällä on aina jokin tarkoitus. Tarkoitus ohjaa ryhmän toimin-

taa sekä vaikuttaa ryhmän rakenteisiin. Tarkoitus on laajempi käsite kuin perustehtävä 

tai tavoite. Tarkoitus kertoo sen, miksi ryhmä on olemassa. Jos ryhmän säännöt, tavat, 

kokoonpano tai toiminta eivät ole tarkoituksen mukaisia, ryhmän toiminta heikkenee 

ja olemassaolo lakkaa. Tarkoituksen mukainen toiminta konkretisoituu sekä suuntau-

tuu tavoitteisiin. Tavoitteen synonyymi on perustehtävä. (Niemistö 2012, 34-35.) 

 

Ryhmiä on eri tarkoituksiin. Ryhmät voidaan jaotella ja nimetä ryhmän rakenteen ja 

toiminnan tarkoituksen mukaan. Ryhmiä rakenteiden mukaan: suurryhmä, pienryhmä, 

avoin ryhmä, suljettu ryhmä ja täydentävä ryhmä. Ryhmiä tarkoitusten mukaan: har-

rasteryhmä, toiminnallinen ryhmä, keskusteluryhmä, vertaisryhmä, hoidollinen ryhmä 

sekä sururyhmä. (Kaukkila ym. 2008, 17-19.)   

 

Ryhmäohjaaja antaa aikaa tavoitteille ja tutustumiseen, herättää luottamuksen ja tur-

vallisuuden tunteen, havainnoi sekä hyväksyy eri tunteita, mahdollistaa tilan ryhmän 

sisäiselle projektille, toimii ryhmässä ns. kapellimestarina, ennakoi ja käsittele pulma-

tilanteita, suunnittelee sekä ohjaa ryhmäharjoituksia, hyväksyy oman epävarmuutensa 

ohjatessa sekä toimii säiliönä eli vastaanottaa ryhmän tarpeet ja tunteet, joita ryhmä ei 

itse tunnista. (Kaukkila ym. 2008, 63-73.)  

 

Termiä peli käytetään sanakirjan määritelmän mukaisesti ajanvietteeksi harjoitetta-

vista määrämuotoisista ja -sääntöisistä kilpailuista (MOT-sanakirja). Pelien positiivi-

sia vaikutuksia on rinnastettu lapsen ja nuoren kehityksessä leikin vaikutuksiin. Pelit 

lisäävät motivaatiota. Sosiaaliset taidot vahvistuvat yhdessä pelatessa, eritysesti jos 

pelaaja palkitaan yhteistyöstä ja toisen auttamisesta. (Suomen mielenterveysseuran 

www-sivut, n.d.) 

 

Pelit ovat nykypäivänä osa kasvatusta, siinä missä käytöstavat, liikennesäännöt ja ter-

veelliset ruokailutottumukset. Pelikasvatus ei ole irrallista muusta kasvatuksesta tai 

arjesta, vaan osa laajempaa kasvatusta. Pelikasvatuksen tulee tapahtua samoissa arki-
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sissa ympäristöissä kuin muukin kasvatus. Pelejä ymmärtävällä kasvattajalla on pa-

remmat mahdollisuudet löytää oikeanlaisia pelejä ja hyödyntää pelien kasvatuksellista 

potentiaalia. Pelien tuntemisella kasvattaja pystyy myös ehkäisemään mahdollisia pe-

lien haitallisia vaikutuksia. Kaikkea peleistä ei tarvitse tietää, eikä jokaisen kasvattajan 

tarvitse olla asiantuntija. Yhteinen pelaaminen on mahdollisuus kääntää kasvattajan ja 

lapsen roolit hetkellisesti päälaelleen ja antaa tilaa lapsen osaamiselle. Keskeinen asia 

on kasvattajan mielenkiinto lapsen maailmaa kohtaan. (Pelitaito www-sivut 2018.) 

 

Pelejä ja pelillisyyttä käytettään yhä enemmän hyödyksi esimerkiksi opetuksessa, ter-

veyden edistämisessä sekä nuorisotyössä. Peleissä olevat hahmot ja erilaiset tarinat 

tarjoavat hyviä mahdollisuuksia kasvatuksellisiin keskusteluihin jopa vaikeista asi-

oista. Yhdessä pelaaminen on hyvä alusta harjoitella yhteistyötä, keskinäistä vuoro-

vaikutusta sekä pettymysten sietämistä turvallisessa ympäristössä. (Pelitaito www-si-

vut 2018.) 

  

 

Pelaaminen on viihdyttävää ja rentouttavaa. Pelaaminen kuitenkin samalla hieroo 

älynystyröitä ja antaa mahdollisuuksia luovuudelle. Ihminen on pelannut tuhansia vuo-

sia. Moneen peliin liittyy yhteisöllisyys ja jännitys. Yhdessä pelatessa syntyy yhteisiä 

kokemuksia, jotka voivat myös tukea ystävystymistä. On olemassa monia eri pelejä. 

Erilaisia pelejä on muun muassa noppa-, lauta-, kortti-, äly- ja taktiikkapelejä, sana-, 

kuva- ja numeropelejä, dominoita ja muistipelejä, toiminta- ja liikuntapelejä sekä sa-

toja erilaisia digitaalisia pelejä. Pelejä voi pelata yksin, parin kanssa tai vaikka ryh-

mässä. Pelivälineitä voi myös rakentaa itse. Monet pelit sopivat erinomaisesti ikäpol-

vien yhteiseksi toiminnaksi. (Vahvike www-sivut, n.d.)  

4 PROJEKTIN TARKOITUS JA TAVOITTEET 

 

 

Opinnäytetyömme tarkoitus on järjestää toiminnallinen päivä nuorille mielenterveys-

kuntoutujille, jotka asuvat kuntoutusyksikkö RaumanAallossa. Tavoitteenamme on, 

että nuoret virkistyvät ja saavat viettää mielekkään päivän. Tavoitteena on myös, että 



15 

   
 

osaamme suunnitella, toteuttaa ja arvioida toiminnallisen päivän nuorille mielenter-

veyskuntoutujille. Projektitehtävänämme on mennä luontoon. Luonnossa vietämme 

aikaa yhdessä pelaillen, grillaillen ja jutellen.    

5 PROJEKTIN VALMISTELU 

5.1 Projektin kohde 

 

Kohderyhmä tarkoittaa tiettyä käyttäjäryhmää, jolle aineiston/projektin sisältö on 

suunniteltu tai jolle sisältö on katsottu sopivan, kuten tiettyä opiskelutasoa (esim. pe-

ruskoulu, ammattikoulu), ikätasoa (esim. lapset, aikuiset), esteellisyyttä (esim. liikun-

tarajoitteiset) tai muuta ryhmittelyä. (Finton www-sivut, n.d.) 

 

Saimme haluamme aiheen, joka on nuorten mielenterveyskuntoutujien toiminnallinen 

projekti. Yhteistyötahomme on kuntoutusyksikkö RaumanAalto. RaumanAalto kuu-

luu Attendo-organisaatioon. RaumanAallossa asuu 18-30-vuotiaita nuoria mielenter-

veys- ja päihdekuntoutujia. Kuntoutusyksikkö RaumanAalto on avannut ovensa alku-

vuonna 2017.  Kuntoutusyksikkö RaumanAalto sijaitsee Rauman keskustan tuntu-

massa ja on asumis- ja kuntoutuspalveluita tarjoava koti nuorille. (Attendon www-

sivut, n.d.)  

 

 

5.2 Projektin vaiheistus ja sisältö 

 

Projektin vaiheet kattavat koko projektin käynnistysvaiheesta sen päättymiseen asti. 

Projektin vaiheet sisältävät kaikki projektin aikaiset tehtävät. Syitä projektin käynnis-

tymiselle on useita, sellaisia voivat olla kehitysidea, visio tai halu uudistaa jotain van-

hentunutta järjestelmää. Projektin käynnistysvaiheeseen ajoittuvat projektin tavoittei-
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den ja lopputuloksen tarkka kuvaaminen sekä työn aloittamiseksi laadittava suunni-

telma. Ennen idean toteuttamista tulee tehdä kohdealueen esiselvitys (feasability 

study). Tämän tarkoituksena on saada selville projektin teknistaloudelliset edellytyk-

set sekä varmistaa, että projektin ajateltu lopputulos tukee tilaajan organisaation ta-

voitteita. Kun esiselvitys on hyväksytty, voidaan projekti asettaa. Projektin hallitsemi-

sen sekä johtamisen keskeinen edellytys on riittävä ja tarkka projektisuunnitelma. Pro-

jektisuunnitelman ensimmäinen versio tehdään yleisesti asettamisen yhteydessä. 

(Ruuska 2008, 33, 35-37.) 

 

Projektilla tulee olla selkeä päätepiste. Projekti on ajallisesti rajattu. Projektin hallitun 

päättymisen takaamiseksi on lopputuotteen hyväksymiskriteerit oltava sovittu yksi-

tyiskohtaisesti jo projektin alussa. Projektin lopuksi tulee laatia loppuraportti. Kun lop-

puraportti on esitetty, projekti katsotaan päättyneeksi. (Ruuska 2008, 40.) 

 

Meidän projektimme on saanut alkunsa RaumanAallon tilatessa opinnäytetyön Sata-

kunnan ammattikorkeakoululta. Opinnäytetyömme aiheet saimme opinnäytetyön oh-

jaajilta. Opinnäytetyömme aihe oli toiminnallinen projekti nuorille mielenterveyskun-

toutujille kuntoutusyksikkö RaumanAaltoon. Toiminnallisessa opinnäytetyössä tapah-

tuma, opastus ja tuote valmistetaan aina jollekin käytettäväksi (Vilkka & Airaksinen 

2003, 38).   Aiheen valinnan jälkeen olimme yhteydessä tilaajaan eli RaumanAallon 

esimieheen, jonka kanssa sovimme tapaamisen. Projektin tavoitteet luotiin aiheen va-

linnan jälkeen. Tavoitteiden luomiseen vaikuttivat nuorten hyvinvoinnin lisääminen ja 

oman työskentelymme vahvistaminen suunnittelun, arvioinnin ja toteuttamisen näkö-

kulmasta.  

 

Päätimme käyttää projektimenetelmänä ryhmäohjausta, koska ryhmäohjauksen ydin 

on vuorovaikutus ja se on yksi eniten käytetyistä ohjausmenetelmistä (Kyngäs ym 

2007, 104.)  Aloitimme pohtimaan ryhmälle tavoitteita sekä suunnittelemaan ohjel-

maa, jota pystymme toteuttamaan ryhmänä. Jokaisella ryhmällä on oma tarkoituksensa 

ja meidän tarkoitus oli järjestää toiminnallinen päivä nuorille mielenterveyskuntoutu-

jille. Tarkoitus ohjasi ryhmän toimintaa, jonka vuoksi ryhmämme on toiminnallinen 

ryhmä.  
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Projektimme esiselvitystä aloimme tekemään internetin avulla. Tutustuimme Mikevan 

ja RaumanAallon nettisivuihin. Tämän jälkeen kävimme tutustumassa kuntoutusyk-

sikkö RaumanAallossa paikan päällä.  Tapaaminen oli helmikuussa 2018, siellä kes-

kustelimme sairaanhoitajan kanssa toiminnallisen projektin sisällöstä. Tilaajan puo-

lesta toiveina oli luontoon liittyvää toimintaa nuorten kanssa sekä pelailua tai leikki-

mielistä kilpailua. Yhteisymmärryksessä tilaajan kanssa päätimme, että toteutamme 

toiminnallisen päivän syksyllä 2018. Tämän jälkeen yhteyshenkilömme esitteli meille 

yksikön tilat. Päivän tarkempi sisältö jäi vielä avoimeksi.   Opinnäytetyötä edeltävien 

tehtävien tekoa jatkettiin huhtikuussa 2018. Kävimme toukokuussa tapaamassa kun-

toutusyksikkö RaumanAallossa uutta yhteyshenkilöämme. Kävimme hänen kanssaan 

keskustelua iltapäivän tarkemmasta sisällöstä. 

 

Projektin suunnitteluvaiheessa aloimme kirjoittamaan projektisuunnitelmaa. Projekti-

suunnitelmaan kirjoitimme päivän sisällöksi suunnittelut toiminnot. Suunnittelimme 

ohjelmaksi alustavasti yhdessä pelaamista ja grillaamista Päädyimme siihen, että ryh-

män tavoite on, että nuoret virkistyvät ja saavat viettää mielekkään päivän. Tavoitteena 

on myös, että osaamme suunnitella, toteuttaa ja arvioida toiminnallisen päivän nuorille 

mielenterveyskuntoutujille.  Suunnitelmaan pohdimme projektin riskejä sekä vara-

suunnitelman niiden varalle. Teimme myös aikataulusuunnitelman iltapäivän toteutta-

mista varten. Iltapäivän sisällöksi suunniteltiin yhteistä tekemistä nuorten kanssa. 

Suunniteltua tekemistä oli onkiminen, uiminen, saunominen, grillaaminen sekä yh-

dessä pelaaminen. Suunnitteluvaiheessa mietimme tarvittavat resurssit sekä niiden 

hankinnan. Suunnittelun yhteydessä teimme esitteen (Liite 1) iltapäivästä nuorille ja 

toimitimme sen kuntoutusyksikkö RaumanAaltoon. Suunnitteluvaiheessa pohdimme 

myös valmiiksi kysymykset, joiden avulla kysymme palautetta toiminnallisesta ilta-

päivästä nuorilta sekä kuntoutusyksikkö RaumanAallon henkilökunnalta. (Liite 2) 

Projektisuunnitelman esittely koululla oli 24.5.2018. Suunnittelu vaiheemme päättyi 

projektisuunnitelman hyväksymiseen kesäkuussa 2018.  

 

 

Projektimme toteutusvaihe alkoi opinnäytetyön sopimusten allekirjoittamisella (Liite 

3). Toteutusvaihe tulisi sisältää iltapäivän esivalmistelut, meidän projektimme koh-

dalla tämä tarkoitti mökin vuokraamista, tarvittavien tavaroiden hankkimista sekä mö-

kin avaimen hakemista toteutus aamuna.  
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Loppuraportti sisältää projektin kaikki vaiheet sekä niiden toteutuksen. Loppurapor-

tissa on myös projektin arviointi ja pohdinta osiot. Hyväksytyn loppuraportin jälkeen 

projektimme katsotaan päättyneeksi.  

5.3 Projektin resurssit ja riskit 

 

Resurssi on tavoitteellisen toiminnan yleisnimitys. Termi kattaa henkilövarojen lisäksi 

toiminnassa tarvittavat materiaalit, toimitilat ja rahoituksen. (Projekti-instituutin 

www-sivut, n.d.) Opinnäytetyössämme resursseja ovat erilaiset välineet, joita ovat 

mölkky-peli, erilaisia lautapelejä, polttopuut, tulitikut, sanomalehti nuotiota varten, 

muutama onki ja matoja, käsipaperia ruokailua varten sekä kertakäyttöastiat. Toteu-

tamme projektin Pinkjärvellä, olemme varanneet sieltä käyttöömme mökin 29.8.2018 

klo 10-18, nuoret ovat paikalla 12-16. Ajankohdan sekä iltapäivän pituuden kestosta 

keskustelimme yhteyshenkilömme kanssa.  

 

Riskit ovat asioita, jotka ovat ensisijaisen kriittisiä projektin onnistumisen suhteen 

(Projekti-instituutin www-sivut, n.d). Mitättömiltä tuntuvat ongelmat voivat kumuloi-

tuessaan johtaa lisäkustannuksiin tai aikataulujen ylitykseen (Ruuska 2008, 248). 

Opinnäytetyössämme on myös riskejä, jotka vaikuttavat toiminnallisen päivän toteu-

tukseen. Suurin riski työssämme on, että emme saa motivoitua yhtään nuorta osallis-

tumaan toiminnalliseen päivään. Tämän riskin toi esiin myös tilaajamme. Nuorille esi-

tellään kutsu toiminnalliseen iltapäivään hyvissä ajoin, jotta nuoret voivat tutustua päi-

vän sisältöön. (Liite 1). Toinen riskimme on huono sää, vesisateen sattuessa järjes-

tämme yhtenäistä tekemistä mökin sisätiloissa, myös vesisateella on mahdollisuus ui-

miseen ja saunomiseen sekä onkimiseen.  

5.4 Arviointisuunnitelma 

 

Arviointisuunnitelmassa arvioidaan työn ideaa, aihepiiriä ja ongelman kuvausta sekä 

asetettuja tavoitteita. Arvioinninkohteena ovat myös kohderyhmä, teoreettinen viite-

kehys ja tietoperusta. (Vilkka ym. 2003, 154.) Opinnäytetyönämme toteuttamamme 
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toiminnallisen päivän arviointia keräämme osallistuneilta nuorilta sekä kuntoutusyk-

sikkö RaumanAallon henkilökunnalta suullisesti avoimilla kysymyksillä päivän päät-

teeksi (Liite 2). Annamme palautetta myös toisillemme päivän onnistumisesta sanalli-

sesti ja rakentavasti keskustellen. Opinnäytetyön raportissa pohdimme vielä syvemmin 

toiminnallisen päivän kulkua ja sen järjestelyissä onnistumista sekä sitä mitä olisi voi-

nut tehdä toisin. Opinnäytetyön raportista saamme arvioinnin ohjaavalta opettajal-

tamme Sirke Ajankolta. 

6 PROJEKTIN TOTEUTUS  

6.1 Toiminnallisen päivän etukäteisvalmistelut 

 

Hyväksytyn projektisuunnitelman jälkeen vuorossa oli opinnäytetyön sopimusten al-

lekirjoitus (Liite 3). Teimme ensin paperiversion opinnäytetyön sopimuksesta kol-

mena kappaleena. Opinnäytetyön sopimukset kulkivat postitse allekirjoitettaville osa-

puolille. Sopimukset katosivat matkalla, jonka vuoksi sopimukset tuli tehdä uudestaan.   

Opinnäytetyön sopimusten allekirjoittaminen sähköisessä asioinnissa oli juuri otettu 

käyttöön Satakunnan ammattikorkeakoulussa, joten sovimme allekirjoittavamme so-

pimukset siellä uudelleen.  

  

Toiminnallinen päivä suunniteltiin toteutuvan Raumalla elokuussa 2018. Toiminnalli-

sen päivän jälkeen aloitimme raportointi osan kirjoittamisen. Olimme kirjoittaneet teo-

ria osan opinnäytetyöstä jo lähes valmiiksi suunnitteluseminaaria ennen. Tavoit-

teenamme on, että opinnäytetyö raportti olisi valmis hyväksytysti syksyn aikana, vii-

meistään joulukuussa 2018.   

  

Toiminnallisen päivän viettopaikkaa mietittiin yhdessä yhteistyö tahomme edustajan 

kanssa. Päätimme toteuttaa iltapäivän mökillä, tämän jälkeen aloimme miettimään, 

mistä voisimme vuokrata mökin. Pohdinnan yhteydessä tuli mieleemme Satakunnan  

sairaanhoitopiirin vuokramökki Pinkkeri, joka sijaitsee Pinkjärvellä Eurajoella. Toi-

nen opinnäytetyön tekijöistä työskentelee sairaanhoitopiirillä, joten tätä kautta mökin 
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vuokraaminen onnistuu. Mökki varattiin meidän käyttöömme sairaanhoitopiirin out-

look-kalenteri järjestelmän kautta. Toiveenamme oli saada vuokrattua mökki käyt-

töömme kello 10-18. Kesäkuussa meille ilmoitettiin, että mökin vuokraaminen on 

mahdollista vasta kello 12 alkaen, jolloin aiempi varaus mökissä päättyy.    

 

Toiminnalliseen päivään tarvitsemamme välineet löytyvät opinnäytetyön tekijöiden 

kotoa. Tarvittavia välineitä ovat alias- ja mölkky-peli, pelikortit sekä onget. Onkima-

dot kävimme ostamassa kaupasta toiminnallisen päivän toteutus aamuna. Kuntoutus-

yksikkö RaumanAallosta luvattiin tuoda ruokailuun liittyvät tarvikkeet. Grillaami-

sessa tarvittavat välineet kuten polttopuut kuuluivat mökin varustelutasoon.  

 

6.2 Toiminnallisen iltapäivän toteutus 

 

Klo 10.00 kävimme hakemassa mökin avaimen keskussairaalan teknisestä keskuk-

sesta.  Avaimen haun jälkeen menimme kauppaan ostamaan onkimatoja. Saavuimme 

suunnitellusti mökille klo 11.15 laittamaan paikat kuntoon. Laitoimme valmiiksi sau-

nan lämpenemään sekä grilliin tulen, jotta näiden vuoksi ei tulisi myöhästymistä aika-

tauluun. Tämän jälkeen odotimme nuoria saapuvaksi. Nuoret tulivat hieman myöhässä 

noin klo 13.00, koska innostuneita osallistujia olikin enemmän, joten heidän tarvitsi 

vaihtaa auto isompaan. Nuoria saapui kuusi sekä yksi ohjaaja. Nuorista kolme oli tyt-

töjä ja poikia kolme. Nuoret olivat iältään 18-24-vuotiaita. Näistä kuudesta nuoresta 

kaksi oli tukiasukkaita. 

 

Esittelimme itsemme ja toivotimme ryhmän tervetulleeksi, jonka jälkeen myös ryh-

mäläiset esittelivät itsensä. Näytimme paikat nuorille ja annoimme nuorille aikaa aset-

tua, joka on yksi ryhmäohjaajien tehtävistä. Kutsuimme ryhmän koolle ja aloimme 

ehdottamaan erilaisia aktiviteetteja nuorille, näitä olivat mölkky ja onkiminen. Kaikki 

ryhmän jäsenet eivät olleet halukaita osallistumaan samaan aktiviteettiin. Osa nuorista 

innostui pelaamaan mölkkyä ja loput kiinnostuivat laiturilla onkimisesta, jonka vuoksi 

ryhmä jaettiin aktiviteettien ajan kahteen osaan.  
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Klo 13.20 toinen opinnäytetyöntekijöistä jäi pelaamaan mölkkyä kolmen nuoren 

kanssa ja yksi nuori kannusti pelaajia, hän ei itse halunnut osallistua peliin motivointi 

yrityksistä huolimatta. Ennen pelin alkua opinnäytetyöntekijä ohjeisti pelin säännöt. 

Mölkyn aikana nuorilla oli mukava ja puhelias tunnelma, nuoret tutustuivat samalla 

toisiinsa.  

 

Toinen opinnäytetyöntekijöistä lähti onkimaan kahden nuoren kanssa. Onkimisen lo-

massa keskusteltiin kesän kuulumisia sekä nuorten koulutustaustoja. Onkiminen sujui 

hienosti, molemmat nuoret osallistuivat ongintaan ja saaliksi saatiin yhteensä kaksi 

kalaa. Onkiminen oli mielekästä tekemistä nuorille ja normaalista arjesta poikkeavaa 

toimintaa. Nuoret olivat aluksi hiljaisia opinnäytetyöntekijöiden ollessa läsnä, nuoret 

vastailivat kysymyksiin asiallisesti alusta alkaen. 

 

Sauna oli lämmitetty ja kaikille nuorille tarjottiin mahdollisuutta mennä saunaan, mö-

killä olisi ollut mahdollisuus myös lainapyyhkeeseen. Sauna oli lämmin klo 14.00, 

mutta saunaan haluavien määrä jäi pieneksi. Yksi nuorista uskaltautui testaamaan jär-

ven lämpötilaa.  

 

Päivän edetessä ryhmäläisille tarjottiin mahdollisuutta lähteä soutelemaan järvelle. Tä-

hän innostui heti kolmen nuoren porukka. Soutelemaan lähdettiin klo 14:30 kolmen 

nuoren ja toisen opinnäytetyön tekijän kanssa.  Yksi nuorista oli halukas soutamaan 

koko ajan, kävimme kääntymässä melkein järven vastapuolella. Soutelun aikana kes-

kusteltu nuorten kanssa, heidän kesänvietostaan sekä kesätöistä.  

 

Muiden ollessa soutamassa toinen opinnäytetyöntekijä grillasi makkaroita ja laittoi 

ruokapöydän sekä tarjoiltavat valmiiksi terassille. Grillauksen ohessa keskusteltu yh-

dessä nuorten kanssa erilaisista asioista. Grillaamisen ja soutamisen jälkeen siir-

ryimme ruokailemaan. 

 

Klo 15.00 koko porukan kanssa syötiin ja juotiin kahvit yhdessä terassilla auringon 

lämmössä. Keskusteltu ruokailun lomassa lempi ruokapaikoista, nuorten tupakoin-

nista, koulutuksesta ja työpaikoista. Ruokailun päätteeksi kysytty nuorilta ja ohjaajalta 

suullisesti palautetta iltapäivästä.  Tämän jälkeen nuoret rupesivat keräämään tavaroi-

taan ja tekemään lähtöä. Klo 15.45 kiitetty nuoria onnistuneesta päivästä. Ryhmäoh-

jaus tukee osallistujien autonomiaa sekä parhaimmillaan voimaannuttaa osallistujia ja 
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ohjaajia. (Vänskä ym. 2011, 87.) Koemme, että onnistuimme tässä, koska nuoret läh-

tivät hyväntuulisena takaisin kuntoutusyksikkö RaumanAaltoon. Koimme myös, että 

itse onnistuimme ohjaamisessa ja meille jäi päivästä hyvä tunnelma. Tämän jälkeen 

jäimme vielä Pinkkerille siivoamaan paikkoja.  

 

Toiminnallisen päivän jälkeen jatkoimme opinnäytetyön raportin kirjoittamista. 

Olimme kirjoittaneet teoria osan opinnäytetyöstä jo lähes valmiiksi suunnittelusemi-

naariin. Opinnäytetyön on tarkoitus valmistua jouluksi 2018.  

 

7 PROJEKTIN ARVIOINTI 

 

Toiminnallisen päivän arviointia kysyimme suullisesti nuorilta sekä mukana olleelta 

ohjaajalta, ennalta suunniteltujen kysymysten avulla (Liite 2). Seuraavaksi avaamme 

kysymykset ja niihin saadut vastaukset. Kysymyksiin meille vastasi kolme nuorista.  

Mikä päivässä oli onnistunutta?  Nuoret kertoivat olevansa tyytyväisiä päivään. Eivät 

osanneet nostaa mitään tiettyä aktiviteettia, joka olisi ollut erityisen onnistunut. Mitä 

jäit kaipaamaan päivältä? Nuoret eivät oman kertomansa mukaan jääneet kaipaamaan 

päivään mitään lisää, vaan tekemistä oli ollut tarpeeksi. Oliko päivä mielestäsi sopivan 

pituinen? Päivän pituus oli nuorien mielestä sopiva. Nuorilta saatu palaute oli vähäistä. 

Kysymyksiin vastasi pääsääntöisesti yksi nuori, jonka jälkeen muut komppasivat häntä 

olemalla samaa mieltä asiasta.  Kuntoutusyksikkö RaumanAallon ohjaajan antama pa-

laute oli positiivista. Mukana ollut ohjaaja kertoi päivän olleen hänen mielestä hyvin 

suunniteltu, vaikka osallistuvien nuorten määrä oli avoin. Ohjaaja kertoi myös nuorten 

tutustuneen toisiinsa paremmin päivän aikana. Osa mukana olleista nuorista ovat tuki-

asukkaita, jotka asuvat muualla kuin kuntoutusyksikkö RaumanAallossa.  

 

Itsearviointina olimme tyytyväisiä toiminnallisen iltapäivän järjestämiseen kokonai-

suutena. Iltapäivän järjesteleminen onnistui hyvin, saimme todella hienon sään ja pys-

tyimme toteuttamaan kaikki suunnitellut aktiviteetit ulkona. Toiminnallisen iltapäivän 

aikana olisi voinut olla tekemistä suunniteltua enemmän. Nuoret tulivat mökille suun-

niteltua myöhemmin, joten aikaa aktiviteettien toteuttamiseen jäi myös vähemmän. 

Meidän mielestämme iltapäivän kesto suunnitellusti neljä tuntia oli sopivan mittainen 



23 

   
 

aika. Päivän kestoa aloimme miettimään nuoria ajatellen. Pohdimme kuinka kauan 

nuorilla riittää mielenkiinto erilaiseen tekemiseen. Keskustelimme päivän kestosta 

myös yhdessä kuntoutusyksikkö RaumanAallon ohjaajien kanssa, jotka suosittelivat 

myös neljän tunnin kestoista tapahtumaa.   

 

Koemme, että tavoitteemme toiminnallisen iltapäivän järjestelemisestä toteutuivat. 

Nuoret viihtyivät ja saivat mielekästä tekemistä sekä me kehityimme projektin suun-

nittelun ja toteutuksen eri osa-alueilla. Saimme myös harjoitusta palautteen kysymi-

sestä sekä vastaanottamisesta suullisesti. Palautteen vastaanottaminen on mieles-

tämme tärkeä osa sairaanhoitajan ammatillisuutta.  

8 POHDINTA 

 

Valitsimme aiheen, koska se kehittää ammatillisuuttamme nuorten mielenterveyskun-

toutujien kanssa työskentelyyn. Pidämme ihmisten kanssa toimimisesta ja ohjaami-

sesta, jonka vuoksi halusimme aiheeksi toiminnallisen projektin.  Ajatellen tulevaa 

ammattiamme, meillä on halua ja kiinnostusta tulla työskentelemään päihde- ja mie-

lenterveyskuntoutujien kanssa.  

 

Molemmat tekijöistä ovat aiemmalta ammatiltaan lähihoitajia, myös aiemman koulu-

tuksen aikana on käsitelty mielenterveysongelmia sekä kuntoutusta teoriassa. Sairaan-

hoitajan opintojen aikana, olemme myös osallistuneet mielenterveys- ja päihdetyön 

kurssille, sekä suorittaneet siihen liittyvän työharjoittelun. Molemmat tekijöistä ovat 

työskennelleet mielenterveyskuntoutujien parissa erilaisissa työympäristöissä.  

 

Koemme, että nuorilla mielenterveyskuntoutujilla on riski syrjäytyä muusta yhteiskun-

nasta. Haluamme tukea ja kannustaa nuoria jatkamaan elämäänsä mahdollisimman 

normaalisti sairaudesta riippumatta. Erilaiset tekemiset ovat hyvä tapa kerätä kuntou-

tujat yhteen sekä ne ovat hyvä tapa sosiaalisten taitojen kehittämiseen. Sosiaalisten 

taitojen kehittyminen on tärkeä osa kuntoutumisprosessia. Tekeminen tuo myös sisäl-

töä ja vireyttä päivään sekä aktivoi kuntoutujaa ja tämän vuoksi haluamme toteuttaa 

toiminnallisen projektin. 
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Tämän opinnäytetyön avulla tekijät pääsivät tutustumaan syvemmin mielenterveyteen 

ja mielenterveyskuntoutujaan käsitteenä sekä miten se näkyy erityisesti nuorissa. Te-

kijät hyötyvät tulevaisuudessa, opinnäytetyötä tehdessä saadusta teoria tiedosta. Sai-

raanhoitajan ammatissa yhdeksi tärkeäksi taidoksi tekijät kokivat ryhmänohjauksen 

sekä erilaisten tapahtumien järjestämisen. Saimme hyvää kokemusta yksilö- ja ryh-

mänohjauksesta.  

 

Pinnalle nousi myös yhteistyön tärkeys. Koko projektin ajan opinnäytetyöntekijöiden 

yhteistyö sujui ongelmitta. Molemmat työskentelimme aktiivisesti ja saimme sovittua 

yhteiset päivät, koska suunnittelemme iltapäivää ja kirjoitamme itse opinnäytetyötä. 

Yhteistyön tärkeys koski myös yhteistyötahoamme. Yhteyshenkilömme vaihtui kes-

ken opinnäytetyön teon, mutta vaihdos kuitenkin sujui ongelmitta. Saimme hyvin aina 

yhteyden yhteyshenkilöömme ja asioiden sopiminen oli sujuvaa. Saimme sopivasti 

vastuuta ja vapautta iltapäivän toteutukseen yhteistyötaholtamme. 

 

Tämän tyylisessä projektissa on ensiarvoisen tärkeää se työ, joka tehdään ennen ilta-

päivän toteuttamista. Meidän osalta se pitää sisällään iltapäivän huolellisen suunnitte-

lun sekä kohderyhmän huomioimisen iltapäivän aktiviteettejä suunniteltaessa. Tehdes-

sämme opinnäytetyötä opimme projektin suunnittelun vaikeuden. Haasteina suunnit-

telussa oli toiminnalliseen iltapäivään osallistuvien henkilöiden lukumäärän epäsel-

vyys loppuun asti. Yksi suuri haaste oli myös nuorien motivoiminen iltapäivään osal-

listumiseen. Yhteistyötahon kanssa olisi voinut tehdä tiiviimpää yhteistyötä ennen il-

tapäivän toteuttamista. Tällä tarkoitamme nuorten tapaamista ja motivointia iltapäivän 

viettoon. Tällä tavalla saattaisi olla mahdollista saada nuoret osallistumaan helpommin 

samantyylisiin projekteihin. 

 

Tavoitteenamme oli saada nuoret virkistymään ja viettämään mukava päivä. Tavoit-

teemme toteutui, nuorilta itseltään saatu palaute iltapäivästä oli positiivista sekä tekijät 

pystyivät aistimaan nuorissa virkistymistä iltapäivän aikana kuten naurua, hymyä ja 

hyväntuulista puhetta. Iltapäivästä saadut positiiviset kokemukset edesauttavat nuoria 

jatkossakin osallistumaan samantapaisiin virkistymistapahtumiin. Tämä iltapäivä ei 

välttämättä tehnyt nuorelle suuria käänteitä elämään tai helpottanut mahdollista ahdis-

tusta tai masennusta joka nuorella jostain syystä on, mutta iltapäivä kuitenkin saattoi 

tuoda helpotusta juuri siihen hetkeen, koska mielen valtasi jokin muu asia kuin ahdis-

tus tai masennus. 
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Nuorilta saatu palaute päivästä oli niukkasanaista, jonka vuoksi aloimme miettimään 

olisiko palaute pitänyt pyytää kirjallisena. Nuorien olisi saattanut olla helpompi antaa 

palautetta nimettömänä. Nuorilla itsellään on yleisesti vasta vähäisesti kokemusta pa-

lautteen antamisesta, jonka vuoksi sen antaminen saattaa olla jännittävää. Nuoret läh-

tivät myötäilemään helposti toisen sanomaa palautetta. Yksilöllisempää palautetta olisi 

voinut olla mahdollisuus saada, jos palautetta olisi kysytty henkilökohtaisesti nuorilta 

esimerkiksi muun tekemisen ohessa. Tämän opinnäytetyön avulla opimme erilaisia 

vaihtoehtoja palautteen kysymiseen tulevaisuudessa.   

 

Projektin aikataulusuunnitelmassa tekijät pysyivät hyvin. Opinnäytetyön suunnitelma 

valmistui ajallaan, joka edes auttoi koko projektin jatkumista. Opinnäytetyön sopimus-

ten allekirjoittaminen tapahtui elokuussa, sopimusten allekirjoittamisprosessin olisi 

voinut aloittaa aiemmin, jotta se ei olisi jäänyt niin lähelle toiminnallisen iltapäivän 

toteuttamista. Toiminnallisen iltapäivän etukäteisvalmistelut ehdittiin tehdä hyvin, 

vaikka mökin vuokraus alkoikin vasta klo. 12:00, kun alkuperäinen suunnitelma oli 

vuokrata mökki jo klo. 10:00 alkaen. Toiminnallisen iltapäivän jälkeen tekijät laativat 

itselleen suunnitelmaa, miten alkavat kirjoittaa opinnäytetyönraporttia loppuun.   

 

Olemme käyttäneet opinnäytetyössämme monipuolista teoriatietoa. Teoriatietoa ke-

rättiin lähdekriittisesti kirjoista ja internetistä. Tutkimusten tekijöiden töitä ja tuloksia 

käsiteltiin asianmukaisesti väärentämättä. Työn käytännön osuutta suunniteltiin ja to-

teutettiin perustuen kerättyyn teoriatietoon. Tulevaisuudessa samanlaisia projekteja to-

teutettaessa suosittelemme tiiviimpää yhteistyötä nuorten kanssa ennen toiminnallisen 

osuuden toteutusta, jotta mukaan saadaan mahdollisimman paljon nuoria. Aktiviteetti 

vaihtoehtoja suosittelemme valitsemaan useita, jotta jokainen nuori löytää itselleen 

mieleistä tekemistä.  
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  LIITE 1 

 

TERVETULOA VIETTÄMÄÄN KANSSAMME 

MUKAVA KESÄINEN ILTAPÄIVÄ 29.8.2018 

 

 

Iltapäivän aikana on mahdollisuus uida, saunoa, onkia sekä pe-

lailla ja viettää yhteistä aikaa. Grillataan myös yhdessä makkaraa.  

 

Iltapäivä vietetään mökillä Pinkjärvellä 29.8.2018 klo. 12-16. 

 

Tervetuloa!  

 

 

 

                 Terveisin: Sh-opiskelijat Melina ja Aino-Inkeri 

 

  



 

   
 

LIITE 2 

 

Arviointikysymykset nuorille sekä henkilökunnalle toiminnallisen iltapäivän päät-

teeksi.  

  

Nuorille ja henkilökunnalle: 

• Mikä päivässä oli onnistunutta? 

• Mitä jäit kaipaamaan päivältä? 

• Oliko päivä mielestäsi sopivan pituinen? 

 

 

  



 

   
 

LIITE 3 
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