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Tiivistelmä
ABSTRACT

TUTKIMUSKYSYMYS
Murrosikävalistuksen kehittäminen 

pakkausmuotoilun sekä käyttäjälähtöisen 
muotoilun avulla. Tarkoitus saada alennet-
tua rimaa murrosikäisten keskuudessa, kun 

puhutaan murrosiän asioista.    

AVAINSANAT
Murrosiän valistus, pakkausmuotoilu, 

käyttäjälähtöinen muotoilu, visuaalinen 
suunnittelu, applikaatio.

Opinnäytetyöni aiheena on valistus-
pakkauksen suunnittelu murrosiän 
kynnyksellä oleville nuorille. Työn 
tarkoituksena on muotoilun avul-
la valistaa nuoria siitä, mitä kaikkea 
murros- ikään kuuluu sekä madaltaa 
rimaa puhua aiheesta avoimemmin. 
    Tutkimuksessani hyödynnän käyt-
täjäkyselyissä saatuja tuloksia, joita 
keräsin päälle neljältäsadalta 5.-8. 
-luokkalaiselta sekä heidän vanhem-
miltaan. Vastauksien perusteella 
suunnittelin kohderyhmälle sopivan 
pakkauksen, visuaalisen ilmeen sekä 
konseptitasoisen puhelinapplikaati-
on. 

The subject of my thesis was to create 
educational packaging for puberty. I 
wanted to create new way to deal pu-
berty, it includes mental well-being, 
health and relationships, not only 
sexual education which is usually 
only presented in these types of edu-
cational material provided for young-
er people. With this package, I try to 
lower the bar to speak more openly 
about puberty. Packaging could also 
play a social role among young people 
if it helps to prevent problems like 
depression. 
    I used user survey as a design met-
hod which I collected from 12 to 15 
years old kids and their parents. Based 
on the answers, I designed a suitable 
package for the target group and a vi-
sual look. 
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Päädyin aiheeseeni kesällä 2018. Ke-
säisin radiossa soitetaan vuoden kesä-
kumi-biisiä ja muistutetaan muuten-
kin mainoksien avulla ehkäisystä ja 
kondomin tärkeydestä. Sekä monilla 
festareilla ja tapahtumissa jaetaan 
ilmaisia kondomeja. Kaikki tämä eh-
käisy- ja seksitautivalistuspuhe laittoi 
minut miettimään tarkemmin mur-
rosiän valistusta. Miksi ei ole tarjol-
la kokonaisvaltaisempaa valistusta 
murrosiästä nuorille? Miksi ei jaeta 
enemmän ilmaisia näytteitä? Miksi 
se on rajattu vain seksiaspektiin? Laa-
jemmalla mittakaavalla tehty valistus 
saattaisi toimia myös eräänlaisena yh-
teiskunnan ennaltaehkäisevänä toi-
menpiteenä. Jos nuorella on esimer-
kiksi henkisesti vaikeaa, eikä kukaan 
huomaa sitä ja nuori ei itse ymmärrä 
sitä täysin, voisi tämä valistusmene-
telmä antaa mahdollisuuden nuorelle 
herättää ajatuksen siitä, että asioihin 
voisi hakea apua ennen kuin ne me-
nevät liian huonoksi. Nopean tausta-
tutkimuksen jälkeen huomasin, että 
tällaista ei ole tällä hetkellä olemas-
sa, joten lähdin työstämään aihetta 
eteenpäin. 

Johdanto
Opinnäytetyön aiheena on valistus-
pakkaus murrosiästä ja konseptitason 
puhelinapplikaatio. Nämä ovat suun-
nattu murrosikäisille, joilla on vaikeaa 
puhua henkilökohtaisista asioista ja 
tarve luotettavaan tietoon. Osittain 
myös heidän vanhemmilleen suun-
nattu pakkaus, josta löytyy erilaista 
tietoa murrosikään liittyvistä asiois-
ta. Tällä hetkellä peruskoulun terve-
ydenhoitajilla ei liikene aikaa luen-
noida luokissa erikseen murrosiästä, 
vanhempien mielestä koulun valistus 
ei välttämättä ole riittävä ja kaikkien 
nuorten vanhemmat eivät keskustele 
murrosiästä lastensa kanssa kotona. 
Opinnäytetyöni tarkoitus on murro-
sikään liittyvien asioiden jakamista 
erilaisella menetelmällä ja niistä pu-
humista avoimemmin – saada madal-
lettua puhumisen rimaa. Myös tiedon 
saannin helpottaminen ja valistuksen 
kehittäminen muotoilun avulla. Halu-
sin toteuttaa opinnäytetyöni aiheesta, 
josta voisi olla hyötyä ja apua nuoril-
le. Mielestäni pakkaus luo tasavertai-
suutta nuorten keskuuteen, kun kaik-
ki saavat saman pakkauksen. Nuoren 
erikseen muistaminen ja huomioimi-
nen saattaa olla todella tärkeä ja mer-
kittävä asia. Samalla tulee tunne, että 
on tärkeä, kuuluu joukkoon, eikä ole 
yksin asian kanssa.   

Design Brief 

MITÄ
Murrosiän valistuspakkaus ja 

konseptitason puhelinapplikaatio  

MIKSI 
Valistamaan nuorisoa, 

madaltamaan puhumisen rimaa  

KENELLE
 Murrosiän kynnyksellä oleville 
nuorille, jotka kokevat asiasta 

puhumisen hankalana ja epämukavana. 
Sekä osittain myös heidän 

vanhemmilleen 

MITEN
 Pakkauksen ja näytteiden avulla 

uudenlainen ja erilainen lähestymistapa
 tutustua murrosiän osa-alueisiin. 

Applikaatio mahdollistaa lukemisen ja
 tiedonkeruun missä ja milloin vain 

MILLOIN 
X organisaatiosta tilattava pakkaus, kun 

kokee ajan olevan sopiva tai koulut
 jakaisivat pakkauksen tietyllä luokalla. 

Applikaation lataus app storesta milloin vain  
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Taustoitus 1.
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1-2 ikävuodesta eteenpäin lapset alka-
vat tiedostamaan jo omaa sukupuol-
taan. Murrosikä eli puberteetti alkaa 
noin 10 vuoden iässä. Silloin lapsi al-
kaa kokemaan isoja fyysisiä ja psyyk-
kisiä muutoksia. Se on vaihe elämäs-
sä, jolloin alkavat sukurauhasten 
kasvu sekä saavutetaan sukukypsyys.  
Estrogeeni, eli munasarjoista erittyvä 
hormoni saa aikaa tyttöjen murrosiän 
puhkeamisen. Pituuskasvu nopeutuu, 
rasvakudosten määrä kasvaa, jolloin 
rinnat ja lantio alkavat saamaan nai-
sellisia muotoja, karvoitus lisääntyy 
sekä kuukautiset alkavat keskimää-
rin 13 vuoden iässä. Testosteroni, eli 
kiveksistä erittyvä hormoni saa taas 
aikaan poikien murrosiän puhkeami-

1.1  MURROSIKÄ

Jossain päin kehoani meni virta päälle 
ja matka alkoi toden teolla. Puberteetti. 
Se tapahtui kuudennen luokan kevääl-
lä eikä mitenkään dramaattisesti, tulin 
vain yhtäkkiä tietoiseksi muutoksesta. 
Ruumiissani ei tapahtunut mitään, ul-

koisia merkkejä ei ollut nähtävillä, vaan 
muutos tapahtui aivoissa. Siellä sisällä 
liikahti jotain, sinne ikään kuin muutti 
joku. Joku, joka muistutti minua, mut-
ta oli kuitenkin joku toinen. Elämääni 

ilmestyi tasapainottomuutta, jota en aina 
kyennyt hallitsemaan. Kärsimättömyyt-

tä, jota en pystynyt edes itse ymmär-
tämään. Lisäksi kiinnostukseni seksiä 

kohtaan kasvoi odottamattoman, todella 
yllättävän voimakkaasti.”

(Niemi 2001, Sinkkonen 2010, 13 mukaan.)  

sen. Kehossa tapahtuvat muutokset 
johtuvat hormonin leviämisestä kaik-
kialle verenkierron välityksen avulla. 
Pojat saavuttavat murrosiän noin 10-
14 vuoden iän välillä. Kivesten ja siit-
timen koko alkavat kasvamaan, kar-
voitus lisääntyy, lihaskudosten määrä 
kasvaa, jolloin kasvaneet ja vahvis-
tuneet lihakset auttavat parempaan 
urheilusuoritukseen, hikirauhasten 
toimita lisääntyy sekä äänenmurros 
alkaa. (terve.fi 2019.)  
      Oma kokemus murrosiästä oli 
samaan aikaan ihana ja kamala. Ei 
enää koe olevansa mikään pikku-
lapsi vaan nuori aikuinen. Sekä saa 
enemmän valtaa ja vastuuta. Mutta 
samalla ikävät puolet tulevat myös 
esiin. Mielialan ailahtelu, kommuni-
kointiongelmat, epämieluisat ulkoiset 
muutokset. Me kaikki käymme sen 
läpi elämässämme ja meillä jokaisel-
la on erilaiset muistot ja kokemukset 
niiltä ajoilta. Toisilla murrosikä ei tule 
niin voimakkaana kuin toisilla ja sen 
pituus saattaa vaihdella eri ihmisten 
välillä. Mutta yksi asia meitä kaikkia 
yhdistää murrosiässä. Epävarmuus. 
Se voi liittyä sosiaalisiin tilanteisiin, 
ulkonäköön, tunteisiin, omaan mi-
nuuteen, muihin ihmisiin ja asioihin 
ja elämään ylipäätään. Sinkkonen 
(2010, 14-15, 20) vertaa kirjassaan mur-
rosikää uhmaikään. Erilaiset kehityk-
sen vaiheet johtavat voimakkaisiin 
tunteen osoituksiin ja itsehillinnän 
menettämiseen. 

Kuva 1. Nuoret, Pixabay, 2019

 “
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Lapsi, joka on uhmaikäinen, on vau-
vaiän huolettomuuden ja leikki-iän 
mielekkyyden välissä. Murrosikäinen 
taas latenssi-iän turvallisuuden sekä 
läheisyyden kaipuun ja vanhemmista 
riippumattomuuden sekä holhouk-
sen välissä. Sinkkonen on myös koon-
nut kirjaansa siteerauksia eri ikäisiltä 
nuorilta. Eräs yhdeksäsluokkalainen 
tyttö kertoo, että välillä hänestä tun-
tuu kuin hän omaisi monta erilaista 
persoonaa. Erilaiset tilanteet, ympä-
ristöt ja ihmiset laukaisevat esiin tietyt 
persoonat. Ne saavat hänet itsensäkin 
hämmästymään. Kotona vanhempien 
läsnä ollessa tulee esiin kiukkuinen 
ja manipuloiva persoona päinvastoin 
kuin koulussa. Siellä tulee esiin per-
soona, joka käyttäytyy kuin malliop-
pilas. Rauhallinen, tunnollinen sekä 
asiallinen. 

PUBERTEETTI   
Puberteetin ajoittuminen tiettyyn het-
keen luo nuorelle suuren psyykkisen 
ja sosiaalisen merkityksen. Ulkoiset 
erilaisuudet saattavat haitata psyyk-
kistä kehitystä juuri silloin kuin tietys-
sä iässä olevat nuoret haluaisivat olla 
kuten muut ikäryhmään kuuluvat. 
Erilaiset puberteetti muutokset joh-
tuvat hypotalamuksen, aivolisäkkeen 
sekä sukurauhasten muodostaman 
ketjun kypsymisprosessista. (Sinkko-
nen 2010, 24.)  
      Meistä monet ovat saattaneet teh-
dä nuoruudessa tyhmiä ja päättömiä 
asioita, joita on hävennyt myöhem-
min. Ne kuuluvat kuitenkin murro-
sikään ja kaikki kokevat ne jossain 
vaiheessa enemmän tai vähemmän. 
Nuori ei voi tehdä asialle kauheasti 

itse mitään, sillä selitys ajattelematto-
mille teoille löytyy keskushermoston 
kehityksestä. Nuoren keskushermosto 
on kehittyvässä tilassa ja hormonitoi-
minta on vilkastunut. Yhdessä nämä 
saavat aikaan sen, että nuori haluaa 
kokea voimakkaita elämyksiä, koke-
muksia, jotka ovat intensiivisiä ja mie-
lekkäitä. Kuitenkin aivoalue, jossa im-
pulsiivien säätely tapahtuu, on vasta 
kehittymässä. Teko, joka ei olisi tullut 
mieleenkään pari vuotta aikaisemmin 
ja vuosien päästä herättää häpeää, 
johtuu tästä syystä. (Sinkkonen 2010, 
43.) 

SEKSUAALINEN KEHITYS 
Sinkkosen (2010, 102) mukaan omi-
naisuudet, joilla on oma osuutensa 
ja roolinsa ihmisen seksuaalisuuden 
rakentumisessa ovat biologia, anato-
mia, suhteet vanhempiin sekä nuo-
ruusiän psyykkinen kehitys. Kuten 
tiedämme, nuoren seksuaalisuus on 
herkkä ja haavoittuvainen aihe. Se 
saattaa herättää nuoressa epätietoi-
suutta ja hämmennystä. Uudet oudot 
tunteet mitä ei ole aikaisemmin koke-
nut heräävät esiin ja pistävät mielen 
sekaisin. Mielestäni onkin tärkeää, 
että nuorta tuetaan löytämään ja aute-
taan toteuttamaan omaa seksuaalista 
suuntautumista. Joillekin se ei aiheu-
ta sen suurempia tunteen muutoksia, 
mutta joillekin se saattaa olla isompi 
asia kuin moni uskoisikaan. Vanhem-
pien ja muiden nuoren elämässä ole-
vien ihmisten tulisikin ymmärtää ja 
tukea nuorta eteenpäin kyseenalaista-
misen ja vähättelyn sijaan. Sinkkonen 
(2010, 119,122) avaa, että ihmisillä on 
värikäs ja moniulotteinen seksuaali-
nen mielikuvamaailma, joka on syn-

Kuva 2. Ystävät, Pixabay, 2019

Kuva 3. Suutelu, Pixabay, 2019

tynyt erilaisista elementeistä. Kuten 
varhaislapsuuden aistimuksista, vuo-
rovaikutuskokemuksista, hormonien 
fysiologiasta, genitaalisista tuntemuk-
sista. Seksuaalisuus on yhtä yksityis-
tä ja omaperäistä kuin mielikuvien 
maailmakin. Arvomaailma itseään 
kohtaan muuttuu nuoruudessa ja 
nuoren aikaisempi arvostus perustuu 
kokemuksille. Aikaisemmat aistilli-
set kontaktit ilman seksuaalista tar-
koitusta luovat lapselle arvokkaan ja 
turvallisen kiintymyssuhteen. Uudet 
ruumiilliset kokemukset ja kehon itse-
kunnioitus ovat osa psyykkisen koke-
muksen perustaa. Siksi onkin tärkeää, 
että nuori on muita kohtaan arvostava 
ja muistaa olla oman kehonsa vartija. 
Nuoren uudet seksuaaliset kiintymys-
suhteet saattavat määrittää nuoren tu-
levaa seksuaalisuutta ja psyykkisyyttä.
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Opinnäytetyöni primaarinen koh-
deryhmä on murrosiän kynnyksellä 
olevat nuoret. Sekundaarinen kohde-
ryhmä on vanhemmat ja tertiäärinen 
kohderyhmä muut nuoren elämässä 
olevat läheiset aikuiset kuten opet-
tajat, terveydenhoitajat ja sukulaiset. 
Käyttäjäkyselyssä olen hyödyntänyt 
5.-8. -luokkalaisia sekä heidän van-
hempiaan. Seuraavalla sivulla esiin-
tyvät kommentit ovat otoksia 5.-8. 
luokkalaisilta. Vastauksia kysymyk-
seen,  mitä mieltä olisit pakkaukses-
ta ja applikaatiosta jos sellainen olisi 
olemassa.

1.2  KOHDERYHMÄ

Kuva 5. Äiti ja tytär, Pixabay, 2019

Kuva 4. Jere - sarjakuva, Kvaak, 2019



18 19

”No siis joo iha kiva.”

”Ei kiinnosta minua.”

”Olisi hyvä jos tulis nuorille sovellus.”

”Aihe on hyvä ja voi auttaa 
muita kyseisessä asiassa.”

”En oikein osaa sanoa, mutta kunhan vain sanon että saan 
tarvittavaa perheeltäni ja terveyden hoitajalta”

”Minulla on jo appi kuukauti-
siin, mutta tämäkin vaikuttaisi 

mukavalta.”

”Teet oikein hyvää työtä!”

”Tytöille ja pojille omat pakkaukset.”

”Ihan ok idea”

”Hyvä, että tätä asiaa edistetään :)”

Askolan terveydenhoitajat kertoivat, että yläkouluissa järjestetään erilaisia 
teemapäiviä kuten päihde- ja seksuaalivalistuksia. Koulun terveydenhoitajat 
puhuvat sekä ala- että yläkoulun terveystarkastuksen yhteydessä murrosiästä 
kaikkien kanssa, tarvittaessa jo ennen viidettä luokkaa. Murrosiän kehityksestä 
kysytään oppilailta myös lomakkeessa, joka on laajan terveystarkastuksen tu-
kena. Erillisiä tunteja, kuten seksuaalivalistustunteja he eivät ehdi kuitenkaan 
pitämään. (Suoja & Hattunen 2018.)

1.3 VALISTUKSEN NYKYTILANNE

Tällä hetkellä alakouluissa käydään 
läpi biologian tunneilla jonkin ver-
ran ihmisen biologiaa. Esimerkiksi 
kuudesluokkalaisten Pisara-ympäris-
töopinkirja (2018) sisältää monia ai-
healueita kyseisestä aiheesta. Kirjassa 
puhutaan nuoruuden elämänvaiheis-
ta, tunnetaidoista, nuorten ihmissuh-
detaidoista, identiteetistä, ulkonäöstä 
ja paineista, syömisestä, riippuvuuk-
sista sekä päihteistä. Yläkoulussa on 
esimerkiksi käytössä Voimaa-terveys-
tiedonkirjat 7-9 luokkalaisille. Kirjois-
sa käsitellään terveyden edistämisen 
näkökulmasta opetussuunnitelman 
aiheita. Niitä ovat terveydestä voimaa, 
mielenhyvinvointi, terveyttä tuke-
vat elintavat, kasvu ja seksuaalisuus, 

riippuvuudet, turvallisuus uhattuna, 
terveys koetuksella sekä ympäristö ja 
terveys. Mielestäni on hienoa nähdä, 
että kouluissa on mahdollista opettaa 
näin laajasti erilaisia aiheita nuorten 
elämästä. Mutta käydäänkö kaikkia ai-
healueita läpi yhtä paljon ja tarpeek-
si? Se on koulu- ja opettajakohtainen 
asia, johon on vaikea saada vastausta. 
Joillain paikkakunnilla opetus voi olla 
intensiivisempää kuin toisilla. Näin 
ollen murrosiän valistuksen taso voi 
vaihdella paljonkin kunnista ja kou-
luista riippuen. Siksi on mielestäni 
hyvä, jos pystytään joillain tavalla 
lisäämään tietoisuutta murrosiässä 
tapahtuvista asioita ja muutoksista. 
Pakkaus voisi olla yksi vaihtoehto tä-

Kuva 6. Lääkäri, Pixabay, 2019
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hän ratkaisuun. Näin kaikilla olisi parempi mahdollisuus saada samat tiedot 
paikkakunnasta ja koulusta riippumatta.
    Hivpointin Anni Susinevan ja Maria Oinosen mukaan, seksuaalikasvatus 
kouluissa kaipaisi uudistusta. Tällä hetkellä opetus keskittyy pääsääntöisesti 
seksiin ja raskauksiin.  Muutos tähän tulisi lähteä jo opettajankoulutuksissa ja 
opetussuunnitelman laatimisessa. Seksi ja keho eivät ole ainoita asioita jotka 
kuuluvat seksualisuuteen. Heidän mielestään pitäisi enemmän puhua seksuaa-
lisesta suuntautumisesta, identiteetistä, tunteista ja ihmissuhteista. Juuri niistä 
asioista, joita nuoret miettivät ja kyselevät. (Vanhatalo 2019.) 
  

A. 61,3%  kyllä.

B. 21,1%  kyllä, mutta voisi  
  olla enemmänkin.

C. 13,6%  ei osaa sanoa.

D. 2,8%  ei, voisi olla hiu- 
  kan enemmän.

E. 1,2%  ei, voisi olla paljon  
      enemmän.

A. 60,8%  kyllä.

B. 31%  ei osaa sanoa.

C. 8,2%  ei.

1.koetko, että luotettavaa sekä 
ajankohtaista tietoa murrosiästä on 
tarpeeksi saatavilla?

2.riittääkö koulun opettamat asiat 
murrosiästä?

A.
B.

C.

A.B.

C.
D. E.

Nuorille teettämässäni kyselyssä (lii-
te  1.) tuli ilmi, että 403:sta 5.-8. luok-
kalaisista 61,3% koki saavansa tar-
peeksi ajankohtaista ja luotettavaa 
tietoa murrosiästä (diagrammi 1). 
Sekä 60,8% oli myös sitä mieltä, että 
koulun valistus on riittävää (diagram-
mi 2). Kyselyssä tuli ilmi myös se, että 
vaikka suurin osa ajatteli tiedon saan-
nin olevan hyvällä mallilla, oli osa sitä 
mieltä, että sitä voisi olla enemmän-
kin. 25% oppilaista ajatteli, että luotet-
tavaa ja ajankohtaista tietoa voisi olla 
vähän tai paljon enemmän tarjolla 
(diagrammi 1). 
    Haluan antaa tällä opinnäytetyöllä-
ni jotain mikä auttaa heitä, jotka ko-
kevat tarvitsevansa enemmän. Luoda 
heille toisenlaisen väylän tutustua ja 
oppia murrosikään liittyvistä asioita. 
Tämä on yksi syy siihen, miksi halusin 
viedä tämän opinnäytetyön loppuun 
asti, vaikka suurimmalle osalle tä-
män hetkinen valistustilanne on riit-
tävä. Joillain nuorilla voi olla vaikeaa 
puhua tähän asiaan liittyvistä asioita 
kotona vanhemmille tai muille aikui-
sille. Kaikissa perheissä ei edes puhu-
ta näistä asioista, koska ajatellaan että 
koulussa käydään nämä asiat läpi tai 
vanhemmat kokevat sen epämukava-
na ja vaikeana. 
    37,5% osuudelle oppilaista on nor-
maalia puhua näistä asioista koto-
naan. 19% oli käynyt hyvin nopean 
keskustelun ja 10,7% oli kokenut kes-
kustelun epämukavana ja hiukan vai-
keana. 6,5% ei ole käynyt keskustelua 
ollenkaan, koska kokee sen epämuka-
vana ja vaikeana kun taas 26,3% ei koe 
keskustelua tarpeelliseksi ollenkaan 
(diagrammi 3). 97:stä vanhemmasta 
4% oli käynyt hyvin nopean keskuste-
lun lapsensa kanssa velvollisuudesta 

ja 17,5% keskustelun käyneistä van-
hemmista koki sen epämukavana ja 
hiukan vaikeana (diagrammi 5). Pak-
kauksen avulla myös nämä vanhem-
mat, jotka kokevat puhumisen epä-
mieluisana ja hankalana voivat saada 
apua ja tukea keskusteluun. Aikuisen 
ja nuoren tutkiessa yhdessä pakkausta 
rima puhua asioista alentuu, kun on 
konkreettisia asioita mitä voi koskea, 
tutkia ja katsoa. Haluan myös työlläni 
auttaa vanhempia ottamaan asiat hel-
pommin puheeksi ja arkipäiväistävän 
aiheen, jos näin ei vielä ole sekä tarjo-
ta erilaista keinoa vähentämään epä-
mukavaa oloa keskustelussa. 
    Vanhemmat olivat sitä mieltä, että 
ajankohtaista ja luotettavaa tietoa voi-
si olla enemmän tarjolla. 48,5% koki, 
että tietoa on tarjolla hyvin, mutta 
voisi olla enemmänkin, 20,6% oli sitä 
mieltä, että voisi olla hiukan enem-
män ja paljon enemmän ajatteli 7,2% 
(diagrammi 6). 52,6% koki koulun va-
listuksen liian vähäiseksi (diagrammi 
4).  (Liite 1.)

(Liite 1.)
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A.
B.

C.

A. 74,3% kyllä, ihan nor-  
  maalia meidän  
  perheessä.

B. 3,1% en, ei ole tarvetta.

C. 4%   kyllä, hyvin no- 
  pean keskustelun  
  velvollisuudesta.

D. 17,5%  kyllä, koin sen   
  epämukavana ja  
  hiukan vaikeana.

E. 1%   en, koen sen epä- 
  mukavana ja vai- 
  keana.

A. 48,5% kyllä, mutta voisi  
  olla enemmänkin.

B. 20,6% en, voisi olla hiu- 
  kan enemmän.

C. 18%  kyllä.

D. 7,2%  en, voisi olla pal- 
  jon enemmän.

E. 5,1% en osaa sanoa.

A. 52,6% ei.

B. 33%  ehkä.

C. 14,4%  kyllä.

5. oletko itse käynyt keskustelun murrosiästä lapsesi kanssa?

6. koetko, että luotettavaa sekä ajankohtaista tietoa murro-
siästä on tarpeeksi nuorille?

4. riittääkö koulun valistus murrosiästä?

A.

B.

C.

D.
E.

A. 37,5% kyllä, ihan nor-  
  maalia meidän  
  perheessä.

B. 26,3% en, ei ole tarvetta.

C. 19%  kyllä, hyvin no- 
  pean keskustelun.

D. 10,7%  kyllä, koin sen   
  epämukavana ja  
  hiukan vaikeana.

E. 6,5%  en, koen sen epä- 
  mukavana ja vai- 
  keana.

3. oletko itse puhunut vanhempiesi kanssa murrosiästä ja 
niihin liittyvistä asioista?

A.

B.
C.

D.

E.

A.

B.

C.

D. E.

(Liite 1.)

(Liite 2.)

(Liite 2.)

(Liite 2.)
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Menetelmät
2.
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Muotoiluprosessin 
havainnollistaminen

IDEA

LOPPUTULOS

PALAUTE

PALAUTERAJAUS

2.1 KÄYTTÄJÄKYSELY

Opinnäytetyön ensimmäisenä vaihee-
na oli käyttäjäkyselyn laatiminen op-
pilaille sekä heidän vanhemmilleen. 
Kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa ja 
kerätä tietoa mm. koulun valistuksen 
riittävyydestä, ajankohtaisen sekä luo-
tettavan tiedon saatavuudesta, ovatko 
nuoret ja vanhemmat keskustelleet 
keskenään murrosiästä, ovatko nuo-
ret itse ottaneet selvää asioista ja mitä 
väyliä he käyttivät, mitä mahdollinen 
pakkaus voisi sisältää sekä minkä ni-
misiä pakkaus ja applikaatio voisivat 
heidän mielestään olla. Laadin kyse-
lyt Google Formsilla, jonka linkit jaet-
tiin rehtorien ja opettajien välityksellä 
vanhemmille ja oppilaille mm. Wil-
ma-viestien kautta. Käyttäjäkyselyyn 
vastasi yhteensä 403 oppilasta. He 
olivat 5.-8. luokkalaisia. Oppilaiden 
vanhemmista tutkimuskyselyyn vas-
tasi 96 henkilöä. Seuraavalle sivulle 
on koottu vanhempien kommentteja 
opinnäytetyön aiheesta. 
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”Tämä idea on erittäin hyvä! Keskustelut murkkuikäisten ja van-
hempien kanssa eivät ole niin yksinkertaisia. Vanhemmathan 
ovat kaikin puolin noloja tämän ikäisille ;) ja kalkkiksia :D ei ne 

mitään tiedä kuitenkaan...”

”Varmasti tarpeellinen ja varsinkin että asiat löytyy helposti tälle 
puhelin sukupolvelle.”

”Kaikki apu vanhemmille on kyllä tervetullut.”

”Hyvä idea. Näitä tarvitaan.”

”Tällainen pakkaus ja applikaa-
tio olisi hyvä lisä valistukseen. 
Varsinkin applikaation, sillä se 
on niin tätä päivää nuorison 

keskuudessa.”

”Kiinnostava asia. Etenkin tuo 
puhelin appi. Voisikohan siellä 
olla jokin peli, joka voisi antaa 
lisää innostusta aiheeseen..?”

”Tällainen paketti olisi loistava! 
Kannatan!”

”Hienoa että vaikeaan aiheeseen panostetaan ja tuodaan asiat 
nuorille lähelle. Mitä näkyvämpää aiheesta tehdään sen enem-

män nuoret myös uskaltavat itse ottaa aiheen esille. Kiitos.”

”Hyvä että näitä asioita tuo-
daan enemmän esille ja mieti-
tään. Infoa on tänä päivänä 
niin mahdottomasti tarjolla, 
että vaikea tietää mikä on 
luotettavaa ja mikä täyttä 

diipandaapaa!”

”Konkreettinen paketti on hyvä 
ja tervetullut, asioita on hel-

pompi selittää.”

”Puhelin applikaatio voisi olla oikeasti hyvä.”

”Keskustelin aiheesta omien teinieni kans-
sa ja heidän mielestään nykyään tietoa 

tulee koulusta todella laajasti, jopa liikaa-
kin. Tähän peilaten en ole ihan varma, 

olisiko pakkauksesta hyötyä.”

”Meidän perheeseen en ehkä koe suurta 
tarvetta pakkauksille.”

”Tärkeä ja hyvä aihe!!”

28 29
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2.2 KÄYTTÄJÄ- JA IHMISLÄHTÖINEN MUOTOILU

Lähdin tekemään opinnäytetyön alus-
sa empiiristä käyttäjätutkimusta, jotta 
saisin mahdollisimman paljon tietoa 
kohderyhmästä ja heidän tarpeistaan. 
Empiirinen käyttäjätutkimus tarkoit-
taa, sitä kun muotoilija alkaa ajatte-
lemaan tuotetta käyttäjien näkökul-
masta.  Käyttäjäkeskeisiä menetelmiä 
on olemassa useita ja itse käytin ky-
selyihin perustuvaa menetelmää. Se 
on yksi vaihtoehtoinen perusmene-
telmä haastattelusta. (Huotari, Laita-
kari-Svärd, Laakko & Koskinen 2003, 
20.) Käytin kyselyssä niin suljettu-
ja- kuin avoimia kysymyksiä. Selvitin 
kyselyn avulla nuorten sekä vanhem-
pien ajatuksia tämän hetkisestä mur-
rosiän valistuksesta sekä kaipaisivatko 
he jotain olemassa olevan lisäksi.  
      Design-ajattelu voidaan ajatella 
analyyttisenä ajatteluna. Maailmaa 
voidaan katsella useista eri näkökul-
mista kuten myös ongelmia. Muotoi-
lijat pyrkivätkin ajattelemaan ana-
lyyttisesti ongelmaa, jotta he oppivat 
omaksumaan intuitiivisia ja loogisia 
keinoja ongelman ratkaisussa luon-
nostelun ja piirtämisen lisäksi. Design 
ajattelulla tarkoitetaan myös käyttä-
jäkeskeistä tai ihmislähtöistä, joka 
kuvastaa muotoilun prosessia. Näin 
design ajattelusta kertoo Jon Kolko 
(2014, 17.)
      Ihmislähtöinen muotoilu on yksi 
muotoilun menetelmistä, jota käytän 
opinnäytetyössäni. Normanin (2013, 9) 
mukaan se tarkoittaa ihmisten hyvää 
ymmärtämistä ja tuntemista tarkkai-
lemalla heidän käytöstään, motiiveja 
ja todellisia tarpeita sekä tarpeiden 
rajaamista siihen mihin muotoilul-

la pyritään vaikuttamaan. On hyvä 
olla alussa rajaamatta ongelmaa liian 
tarkasti, jotta lopputuloksesta tulisi 
oikeanlainen. Ihmiset eivät itsekään 
täysin aina tiedä mikä on jonkin asian 
ongelmakohta ja mitkä ovat heidän 
todelliset tarpeensa. Asian määritte-
leminen tarkasti on yksi vaikeimpia 
muotoilun haasteita. Siksi onkin hyvä 
tehdä useita testejä ja jokaisen testin 
jälkeen määritellä menettelytapa sekä 
ongelman tarkkuus uudelleen. Täl-
lä menetelmällä varmistetaan, että 
tarpeet ja tuotteen kohderyhmän ih-
misten kyvyt kohtaavat oikeanlaisen 
muotoilun. 

Kuva 7. Kuvakaappaus 1, Nuortennetti, 2019 
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Itselleni oli alussa jo selvää, että ha-
luan suunnitella jotain konkreettista. 
Aloin pyörittelemään erilaisia ideoita 
minkälaisesta pakkauksesta voisi olla 
kyse ja mitä muuta sen rinnalla voisi 
olla. Lähdin miettimään kolmea eri-
laista pakkausrakennetta siitä näkö-
kulmasta, että ne kestäisivät näyttei-
den tuoman painon sekä mahdollista 
kuljetusta/postitusta, olisivat helposti 
avattavia ja suljettavia sekä toimivia. 
Kolmas kohta on protoilu. Nopeas-
ti rakennetut protot tai mock-up:it 
ovat ainoa keino saada selville onko 
jokin idea toimiva ja järkeenkäypä. 
Protot voivat olla piirrettyjä luonnok-
sia, vaahtomuovista muovailtuja tai 
pahvista rakennettuja malleja. Neljäs 
ja viimeinen kohta on testaaminen. 
Testaamiseen tulisi osallistua koh-
deryhmään kuuluvia henkilöitä. Sitä 
kannattaa ensin kokeilla pienellä jou-
kolla ja muutama ihminen kerrallaan. 
Kun tuotetta tai palvelua on testaa-
massa kaksi ihmistä samaan aikaan, 
saadaan kommentteja ja havaintoja 
paremmin esiin. Kun toinen henkilö 
testaa tuotetta toisen opastaen ääneen 
saadaan synnytettyä keskustelua, olet-
tamuksia sekä luonnollista ja avointa 
turhautumista. Testaajista pystytään 
seuraamalla oppimaan ja saamaan 
tarkempaa tietoa käyttäytymisestä. 
Näitä neljää kohtaa voidaan käydä 
läpi useamman kerran, niin kauan 
kuin koetaan tarpeelliseksi. Kuiten-
kin parantaen ja tarkentaen asioita 
aina seuraavaa kierrosta varten. Näin 
lopputuloksesta saadaan ongelmaa 
vastaava ratkaisu. (Norman 2013, 227-
229.) Lähdin testaamaan kartongista 
tehtyjä pakkausprotoja kohderyhmän 
luo. Kouluissa vieraillessani sain hy-
viä ideoita, miten kehittää pakkausta 

eteenpäin sekä mikä pakkausmalli oli 
eniten nuorten mieleen. 

Ihmislähtöisen muotoilun prosessi 
koostuu neljästä kohdasta. Ensimmäi-
nen on havainnointi. Havainnoinnilla 
tarkoitetaan mahdolliseen kohderyh-
mään tutustumista. Miten he toimivat 
ja käyttäytyvät tietyssä ympäristössä 
tai jonkin asian parissa. Tällä mene-
telmällä pyritään ymmärtämään ja 
rajaamaan asian todellinen ongelma. 
(Norman 2013, 222-224.) Itse lähdin 
tutkimaan nuorille tarkoitettuja net-
tisivuja, kuten Mannerheimin lasten-
suojeluliitto ja Nuorten netti. Tämä 
auttoi minua ymmärtämään miten 
nuoret kokevat asioita tänä päivänä ja 
mikä heitä kiinnostaa. Toinen kohta 
on ideointi. Tässä kohtaa ideoidaan 
paljon erilaisia luonnoksia. Ideoin-
nissa on kolme pääsääntöä: luo niin 
paljon erilaisia luonnoksia kuin mah-
dollista, ole luova ilman rajoja sekä 
kyseenalaista oleelliset asiat. Itsestään 
selvyyksiin asioihin oletamme tietä-
vämme vastauksen, mutta monesti 
ajatellessamme asiaa tarkemmin huo-
maamme, että “tyhmän” kysymyksen 
vastaus ei olekaan niin selkeä kuin 
luulimme. Ja monesti tästä johtuen 
“tyhmän” kysymyksen läpikäymisessä 
löydetään ratkaisu ongelmaan. (Nor-
man 2013, 226-227.) 

Kuva 8. Kuvakaappaus 2, Nuortennetti, 2019

Pakkausrakenne 1.

Pakkausrakenne 2.

Pakkausrakenne 3.
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Empatiaa tarvitaan, jotta pystyy ymmärtämään ja tuntemaan mitä on olla joku 
toinen. Jotta pystytään suunnittelemaan tuotteita muille ihmisille, on kyettä-
vä samaistumaan kohderyhmän tunteisiin. Syventyen tapoihin, käytökseen ja 
tunteisiin saadaan parempi ymmärrys siitä, mitä joku toinen ajattelee ja tuntee. 
(Kolko 2014, 75-76.) Pakkauksella pyrin tuomaan nuorille myös empatiaa. Mur-
rosikä ei aina ole helppoa aikaa, niin kuin jokainen sen läpikäynyt tietää. Tun-
teet kuohuvat ja heittelevät, elämä tuntuu monimutkaiselta ja kukaan ei tunnu 
ymmärtävän kunnolla mitä tunnemyrskyä voi sisällä olla.  

Arvoehdotus
Käyttämällä pakkausta ja applikaatiota, nuoret saavat 
paremman käsityksen mitä kaikkea murrosikään kuuluu 
ja että monet tunteet ja ajatukset ovat normaaleja.

Emotionaalinen arvoehdotus 
Käyttämällä pakkausta ja applikaatiota, nuoret ymmärtävät 
itseään paremmin henkisesti ja fyysisesti sekä ovat paremmin 
sinut oman kehonsa kanssa. 

2.3 EMOTIONAALINEN MUOTOILU

Kuva 9. Kuvakaappaus 3, 
Boxes and arrows, 2019

Emotionaalinen muotoilu on 
käyttäjän huomion ohjaamista 
oikeaan asiaan oikealla hetkel-

lä” (suomennos kirjoittajan)

(Gorp & Adams 2012, 12.) 
 

 “
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Pakkaus
3.
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Jordan (1997) kertoo, että mielihyvän, 
jonka tuotteet tuottavat, voidaan jakaa 
neljään lajiin. Kun tuotetta päästään 
tunnustelemaan ja pitämään käsissä, 
on kyse fyysisestä mielihyvästä. Sosi-
aalinen mielihyvä puolestaan avittaa 
yhteisösuhteissa sekä viestinnässä. 
Kolmas laji on psyykkinen mielihyvä, 
joka saadaan, kun tehtävää suoritta-
massa oleva henkilö saa apua tuot-
teelta. Kun tuote ja sen käyttäminen 
edustavat tiettyä arvoa, puhutaan 
ideologisesta mielihyvästä. (Kettunen 
2001, 34.) Nämä neljä edellä mainittua 
mielihyvää olen pyrkinyt ottamaan 
huomioon suunnittelussa. Nykyajan 
hektisessä ja koko ajan digitaalisem-
massa maailmassa on hyvä välillä py-
sähtyä ja tunnustella oikeita fyysisiä 
tuotteita immateriaalisen sijaan. Kun 
pystyy konkreettisesti koskemaan jo-
honkin, antaa se ihan toisenlaisen 
tunteen ja mielihyvän tuotteesta. Siksi 
halusin suunnitella myös jotain fyy-
sistä applikaation rinnalle. Pakkauk-
sen sosiaalinen mielihyvä syntyy, kun 
huomaa olevansa muiden kanssa ta-
savertainen saamalla saman tuotteen, 
kun muut ikätoverit sekä kuuluvuu-
den tunteen “joukkoon”. Laaja sisältö 
ja näytteet antavat psyykkisen mieli-
hyvän, kun nuori kokee saavansa vas-
tauksia kysymyksiinsä. Pakkaus pyrkii 
olemaan tasavertainen kaikkia nuoria 
kohtaan ja auttamaan parhaalla mah-
dollisella tavalla kertomaan murro-
siästä ja sen vaikutuksista nuoreen. 
Omalla tavallaan ennaltaehkäisevää 
työtä sekä nuoren muistamista ja huo-
mioimista. Näistä asioista koostuu 
pakkauksen ja käyttäjän välinen ide-
ologinen mielihyvä. 
    

Tuotteen on oltava turvallinen ja sen 
käyttämisen on oltava palkitsevaa, 
miellyttävää ja kiinnostavaa. Sen 
omistaminen ja käyttäminen tuottaa 
mielihyvää. (Kettunen 2001, 34.)  

3.1 KONSEPTOINTI

Kuten seuraavan sivun konseptiluonnos kertoo, on opinnäytetyö monella tapaa 
moniulotteinen. Murrosiän valistus-aihe jakautuu kahteen konkreettiseen tuot-
teeseen/palveluun, pakkaukseen ja applikaatioon. Se palvelee sekä nuorisoa, 
vanhempia että koulun henkilökuntaa. Ominaisuuksiltaan aihe auttaa helpot-
tamaan asioista puhumista, sivistämään, valistamaan nuoria siitä, mitä kaikkea 
murrosikään kuuluu ja kuinka normaalia se kaikki on. Pääaihealueet mitä työ 
käsittää ja mitä nuoret kaipaavat, ovat mieli, keho, identiteetti, seksi ja terveys. 
Menetelmät, joita käytän työssä ovat käyttäjälähtöinen havannointi, mallin ra-
kennus, palautekeskustelut, ideoiden testausta käyttäjien kanssa prototyyppien 
avulla sekä käyttäjähaastattelut. Menetelmät ovat minulle opinnoista entuudes-
taan tuttuja. 
    Applikaation työstäminen alkaa persoonien määrittämisellä, skenaarioiden 
luomisella ja käyttämisen kartoittamisella. Näiden pohjalta suunnitellaan rau-
talankamalleja ja nopeita prototyyppejä ennen kohderyhmän käyttäjätestausta. 
Pakkauksen työstäminen alkaa näytteiden valitsemisella ja luonnostelulla sekä 
protoilulla. Useilla testauksilla ja parantelulla kohti lopputulosta. 
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3.2 NÄYTTEIDEN VALITSEMINEN

Käyttäjäkysely antoi osviittaa siihen, mitä näytteitä nuoret ja heidän vanhem-
pansa toivoisivat pakkauksesta löytyvän. Eniten suosiota keräsi identiteettiin 
ja mieleen liittyvät sekä hyvinvointiin kohdistuvat asiat. Tämän pohjalta aloin 
keräämään erilaisia näytteitä ilman turhan tarkkaa rajaamista. Näytteitä, kuten 
stressilelu, hammasharja, purkkaa, heijastin, muistivihko, deodorantti, terveys-
side, kondomi, välipalakeksi yms. Yhteensä näytteitä oli alussa 36 kappaletta, 
joista osa karsiutui pois järjestämässäni workshopissa. Pidin kuudesluokkalai-
sille sekä osalle 7.-8. -luokkalaisille workshopin, jossa nuoret pääsivät tutustu-
maan valmistamiini protoihin sekä kertomaan omia mieltymyksiään. Tuotteet, 
jotka lopulta päätyivät pakkaukseen ovat suurimmalta osin oppilaiden valitse-
mia. Osa näytteistä ei saanut niin suurta kannatusta, mutta päätin silti sisällyt-
tää muutaman sellaisen tuotteen niiden tärkeyden vuoksi. 

Workshopissa mukana olleet tuotenäytteet
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1. Kondomi
2. Terveys-side
3. Tamponi
4. Kuukautiskalenteri
5. Tietoa kuukautisista
6. Tietoa mitä mielessä tapahtuu
7. Tietoa mitä kehossa tapahtuu
8. Naisten seksualisuudesta
9. Miesten seksualisuudesta
10. Mitä seksi on, miten sitä tehdään, 
      mitä kehossa tapahtuu sen aikana
11. Tietoa ehkäisystä
12. Tietoa seksitaudeista
13. Tietoa seurustelusta
14. Tietoa orgasmista 

15. Tietoa itsetyydytyksestä
16. Tietoa mielen hyvinvoinnista
17. Tietoa tunteista ja itsetunnosta
18. Tietoa terveellisistä elämäntavoista
19. Tietoa kiusaamisesta
20. Tietoa identiteetistä
21. Visuaalista materiaalia nuorten kehon 
      muutoksista
22. Visuaalista materiaalia miten seksi tapahtuu
23. Harjoitus tehtäviä 
24. Erilaisten auttavien järjestöjen nettisivut ja       
      puhelin-numerot
25. Muiden ihmisten kommentteja ja vinkkejä      
      murrosiästä
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Lähdin miettimään erilaisia pak-
kausmalleja siltä kannalta, että ne 
ovat helposti avattavia ja suljettavia, 
kestäviä käytössä, kestäviä painonsa 
puolesta, helppo käsitellä ja sopisivat 
tarvittaessa postitukseen. Tein kolme 
erilaista pakkausprotoa, joita testasin 
workshopissa. Kun pakkauksen mal-
li oli selvinnyt, pystyin mitoittamaan 
pakkauksen sopivan kokoiseksi näyt-
teille. Suunnittelin pakkaukseen seit-
semän erilaista kuosiluonnosta, joista 
jokaisesta oli useampi värivaihtoehto. 
Osa kuoseista on abstraktisempia, jot-
ka jollain tavalla kuvastavat mielen 
muutoksia ja ailahtelua sekä sitä, että 
jokainen on oma yksilönsä. Osa kuo-
seista on esittävämpiä, mitkä kuvasta-
vat nuoria sekä pakkauksen sisältöä 
ja mitä murrosikään kuuluu.  Pyrin 
tuomaan mahdollisimman erilaisia 
kuosinäytteitä, jotta saisin hyvän kä-
sityksen siitä, mikä on nykynuorison 
mieleen. Värimaailmoista yritin tehdä 
neutraaleja, unisex-tyylisiä, jotka so-
pisivat kaikille. 
    Tuotteen tai pakkauksen sopivuus 
markkinoille kulminoituu pakkauk-
sen muodosta, rakenteesta, materiaa-
lista, väristä, kuvista, typografiasta ja 
säädetystä informaatiosta (Klimchuk 
& Krasovec 2012).

(Liite 1.) 

(Liite 2.) 

3.3 PAKKAUKSEN SUUNNITTELU
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Kävin tammikuussa 2019 Kotkassa Mussalan koulussa pitämässä workshop-
pia kuudes luokkalaisille sekä Askolan koulun osalle 7.-8. luokkalaisille. Siellä 
oppilaat pääsivät tutustumaan ja kokeilemaan pakkausmalleja ja valitsemaan 
niistä mieluisimman ja toimivimman. Eniten ääniä keräsi pakkausmalli C ja 
vähiten A. He saivat myös valita näytteistä ne tuotteet, joita he itse kaipaisivat 
ja haluaisivat löytyvän pakkauksesta. Seuraavan sivun taulukosta näkee, miten 
suosio eri näytteiden kesken on jakautunut. Näiden perusteella olen päättänyt, 
mitä pakkaus lopullisesti sisältää. 

A.  8,3%

B.  25%

C.  66,7%

pakkausvaihtoehtojen suosio

A.

B.

C.

(Liite 3.) 

3.4 KÄYTTÄJÄTESTAUS JA KEHITYS
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2. Hammasharja
3. Hammastahna
4. Purkka
5. Pastilli
6. Huulirasva
7. Kuntokortti
8. Heijastin
9. Deodorantti
10. Välipalakeksi
11. Välipalanäkkileipä
12. Laastari
13. Nenäliina
14. After Sport geeli
15. Kylmägeeli
16. Kosteuspyyhe
17. Käsisaippua-näyte
18. Vartalovoide-näyte
19. Kasvojen kuorinta-näyte

20. Suihkusaippua
21. Shampoo
22. Hoitoaine
23. Hilseshampoo
24. Kasvorasva
25. Kasvonaamio
26. Tamponi
27. Asetintamponi
28. Terveys-side
29. Pikkuhousunsuoja
30. Vanusetti
31. Kampa
32. Kondomi
33. Stressilelu
34. Suklaa
35. Kynä
36. Muistivihko
37. Kasvopyyhe
37. Kasvopyyhe

tuotenäytteet, joita oppilaat valitsivat pakkaukseen workshopissa

05 10 15 20 25 30

Alla olevista taulukoista näkee miten äänet ovat jakautuneet kuosien ja väri-
maailmojen suhteen. Eniten suosiota keräsi kuosimalli D, josta lähdin muok-
kaamaan lopullista versiota. D4 sekä D5 värivaihtoehdot keräsivät eniten ääniä, 
joten lähdin miettimään, jos saisin yhdistettyä hiukan molempia värimaailmoja 
lopulliseen kuosiin. Olen pyrkinyt tekemään mahdollisimman käyttäjälähtöistä 
sekä käyttäjäryhmän toiveiden näköistä lopputulosta. Workshopista oli hyötyä 
ja se antoi paljon uusia ideoita, miten lähteä työstämään pakkausta eteenpäin.   

a

B

C

D

e

F

G

0 10 20 30
kappaletta vastauksia

kuosinäytteiDen jakautuminen

5 15 25

0369 12 15

kuosinäytteiDen värivaihtoehtojen jakautuminen
A1.
A2.
A3.
A4.
B1.
B2.
B3.
B4.
B5.
C1.
C2.
D1.
D2.
D3.
D4.
D5.
E1.
E2.
E3.
E4.
F1.
G1.
G2.
G3.
G4.

0 6 12 15
kappaletta vastauksia

3 9

(Liite 3.) 

(Liite 3.) 

(Liite 3.) 
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Visuaalinen
ilme

4.
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   A1

   A2

    A3

   A4

Seuraavilla sivuilla on kuosiluonnok-
sia, joita suunnittelin pakkaukseen. 
Osa kuvituksista on esittävämpiä kuin 
osa, mutta ajatus niiden takana on 
kaikissa sama. Että ne sopisivat kai-
kille taustasta, uskonnosta, seksuaali-
sesta suuntautumisesta riippumatta ja 
olisivat värimaailmaltaan nuorekkaita 
sekä raikkaita. 

???

  C1

???

   C2

 D1  B4

  B5  B1

  B2

   B3
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D2

 D3

 D4

 D5     E4

    E3

     E2

       E1

  G3

 G4

    G1

   G2

   F1F1
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Murrosikä ja Pakkaus
Murrosikä ja Pakkaus
Murrosikä ja Pakkaus

Murrosikä ja Pakkaus

Murrosikä ja Pakkaus

Murrosikä ja Pakkaus
Murrosikä ja Pakkaus

Murrosikä ja Pakkaus

Murrosiän selviytymispakkaus
Murrosiän selviytymispakkaus

Murrosikä ja Pakkaus
Murrosikä ja Pakkaus

Murrosikä ja Pakkaus

Murrosiän survivalpack MURROSBOXI
MUN MURROSIKÄ

MURROS
MURROS

MURROS

MURROS
MURROS
MURROS
MURROS

Typografia juontaa juurensa kreikkalaisista sanoista typos  (impression) ja gra-
phein (kirjoittaa). Typografia on visuaalinen suullinen kieli. Se on yksi tärkeim-
piä visuaalisista ilmeistä pakkausmuotoilussa ja yleinen mantra kuuluukin 
näin, “you can´t design without type”. (Klimchuk & Krasovec 2012.) 
    Tähän olen koonnut muutamia eri fontteja sekä nimivariaatioita pakkauksel-
le. Lähdin valitsemaan sopivaa fonttia niin, että se kestäisi aikaa, olisi helposti 
luettava, nuorekas sekä sopiva kuosiin nähden. Pakkauksen nimiehdotukset 
ovat lähtöisin nuorilta sekä heidän vanhemmilta, jotka vastasivat käyttäjäkyse-
lyihin. 
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Applikaatio

5.
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PERSOONA

5. luokalla oleva Ella huomaa ke-
hossaan muutoksia rintojen alueel-
la, jotka johtuvat murrosiän alkami-
sesta. Koulussa Ellalla on biologian 
tunteja, joissa käydään vähän läpi 
ihmisen biologiaa, kuten ihmissuh-
teita, ulkonäköpaineita, tunnetai-
toja ja seksualisuutta. Ella puhuu 
kotona äidin kanssa mitä murros- 
ikään liittyy, mutta hänen on vai-
kea ymmärtää kaikkia asioita. Ella 
huomaa, että äidille keskustelu on 
hiukan epämukavaa. Äiti ei osaa 
puhua aiheesta luontevasti. Mutta 
hän käy velvollisuudesta nopean 
keskustelun. Ella ottaa myös itse 
hiukan asioista selvää Internetin 
kautta.   

• Toivoisi  hiukan enemmän 
valistusta kouluun

• Vanhempien kanssa keskus-
teltu asiasta, jonka Ella koki 
epämukavaksi ja vaikeaksi

• On ottanut itse selvää asiois-
ta Internetistä ja puhunut ka-
vereiden kanssa

• Kokee, että pakkaus voisi 
olla hänelle hyödyllinen

Uudet asiat, 
epätietoisuus

Joidenkin asioiden 
ymmärtämistä

Innostunut, 
kiinnostunut

Epätietoinen, 
hämmentynyt

KÄYTTÄJÄKOKEMUS (Murrosikä alkaa)

KÄYTTÄJÄ 1.
Alakoululainen

5.1 PERSOONAT, SKENAARIOT JA KÄYTTÄJÄKOKEMUKSET

KÄYTTÄJÄSKENAARIO

Murrosikä 
alkaa

Keho muuttuu, 
karvoitus lisääntyy

Ei saa hirveästi tietoa 
ja apua muilta

Vanhempien kanssa nopea keskustelu. 
Vastauksia ja lisää kysymyksiä

Saa paketin ja lataa 
app:in puhelimeen

Tutustuu itsenäisesti 
näytteisiin ja lehteen

Käyttää app:ia kun jokin 
asia mietityttää

Saa app:sta vastauksia 
missä ja milloin vain

Pystyy jakamaan tietojaan ja 
auttamaan kavereita

Ymmärtää kehon sekä 
mielen muutokset

Tietoisuus 
lisääntyy

Sinut kehonsa ja 
itsensä kanssa!

Uusia kysymyksiä, epätietoisuus 
kasvaa tiedon myötä

Hämmennystä, ihmetystä, 
oivaltamista

58 59
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PERSOONA

Pasi huomaa, että nyt olisi sopiva 
ajankohta puhua lapselleen mur-
rosikään liittyvistä asioista. Lapsi 
kertoo, että on ottanut itse selvää 
jo aiheesta. Koulussa terveystie-
dontunnit ovat alkamassa. Pasi ker-
too luontevasti asioita, jotka kokee 
tärkeiksi. Keskustelun jälkeen Pa-
sille jää olo, että pitäisi ottaa myö-
hemmin aihe uudelleen puheeksi. 
Kaikista asioista ei ehditty puhua, 
eikä hän itsekään muistanut kertoa 
kaikkea. Kerralla lapsi ei kuitenkaan 
pysty ja kykene sisäistämään kaik-
kea. 

KÄYTTÄJÄ 2.
Vanhempi

Iloinen,
helpottunut

Hermostunut, 
jännittynyt, 
epäileväinen

KÄYTTÄJÄKOKEMUS (Keskustelutilanne)

Alkukankeus, miten aloit-
taa keskustelu. Jännitys, 
hermostuneisuus

Keskustelu luistaa luonte-
vasti. Asiallinen, tiedostava, 
positiivinen fiilis

• Valistustietoa löytyy, mutta 
voisi olla enemmänkin

• Ei koe koulun valistusta     
täysin riittäväksi

• Murrosiästä keskustelu 
      normaalia perheessä
• Kokee pakkauksen selkeyttä-

vän ja hyödyttävän nuorta
• Pakkaus olisi saattanut auttaa 

häntä keskustelussa
• Tilaisi pakkauksen, kun ko-

kee nuoren tarvitsevan sitä
• Applikaatio olisi plussaa

Keskustelu 
lapsen kanssa 

Vanhempi tilannut pakkauksen 
kun koki sen tarpeelliseksi

Juttelevat yhdessä pak-
kauksen avulla asioista

Pakkaus auttaa kertomaan 
useista eri aiheisista asioista

Myös ulkonäköpaineista, 
masennuksesta

Lataavat yhdessä 
applikaation

Juttelun jälkeen vanhemmalle jää 
positiivinen olo

Lapsi voi palata aiheeseen 
app:in avulla koska vaan

Pakkauksen ja app:in avulla jää laa-
jempi ja hyvä olo keskustelusta

KÄYTTÄJÄSKENAARIO

Jälkeenpäin epäileväinen. Oliko riittävää? 
Kuitenkin iloinen keskustelusta

6160
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PERSOONAKÄYTTÄJÄ 3.
Yläkoululainen

8. luokalla oleva Tero on opiskellut 
murrosiästä jo jonkin verran terve-
ystiedon tunneilla. Itse Tero ei ole 
ottanut selvää asioista, koska kokee 
koulun oppitunneilla opitut tiedot 
riittäviksi. Vanhempien kanssa hän 
ei ole puhunut asioista. Teroa kui-
tenkin kiinnostaa mielenmuutokset, 
tunteet, identiteetti sekä ehkäisy. 

• Kokee luotettavaa tietoa 
      olevan tarpeeksi
• Ei koe tarvetta puhua 
      vanhempien kanssa asiasta
• Ei ole ottanut itse selvää 
      asioita
• Ei osaa sanoa hyötyisikö 
      pakkauksesta ja app:sta
• Ei lataisi puhelimeen 
      applikaatiota

Iloinen,
helpottunut

Kiusaantunut,
nolostunut

KÄYTTÄJÄKOKEMUS (Murrosikä)

Mielenkiinto ja epä-
tietoisuus kasvaa

Saa vastauksia terveystiedon 
tunneilta, iloinen asiasta

Ei uskalla kysyä mieltä askarruttavista asioista. Yrittää 
ottaa itse selvää. Häpeän tunne, kiusaantunut olo

Murrosikä 
alkaa

Terveystiedon tunneil-
la oppii asioista

Ei koe kauheaa tarvetta jutel-
la ja ottaa asioista selvää

Pelkäisi mitä muut ajattelevat, 
kokisi olonsa kiusaantuneeksi

Tilaa pakkauksen 
13-14 vuotiaana

Haluaa lukea li-
sää minuudesta ja  
tunteista. Itsensä 
tutkistelua

Saa pakkauksen ja app:in avulla 
tietoa asioista mistä itse haluaa

Ei tarvitse olla kanssakäymi-
sessä muiden kanssa

Kokee ääneen puhumisen 
vaikeana ja epämukavana

Lataa puhelimeen 
applikaation

KÄYTTÄJÄSKENAARIO

6362
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5.2 LUONNOKSET JA RAUTALANKAMALLIT

Aloitus ruutu

Logo

Scroll

Scroll

Päivyri seuraaviin kuukautisiin

Aihealueen sisältö Otsikon alainen teksti

Lisäpalkki ominaisuuksineen Testit-sivu Vinkit ja muiden tarinat-sivu

Kuukautiskalenteri Aplikaation latausnäyttö
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5.3. PROTOTYYPPI

Applikaation sisältämät aihealueet:

• Suosituimmat / trendaavat aiheet 
ja artikkelit

• Identiteetti ja mieli
• Keho
• Hyvinvoinit
• Seksi
• Ihmissuhteet
• Auttavien järjestöjen puhelin 

numerot ja nettisivut
• Muiden ihmisten vinkkejä ja 

tarinoita
• Kuukautiskalenteri
• Chat/Shoutbox
• Pelit ja testit
• Videot

Lisäominaisuudet:

• Kielivalikko
• Tietoa applikaatiosta
• Anna palautetta-osio
• Rekisteröityminen

Profiili:

• Rekisteröidy
• Kirjaudu sisään/ulos
• Omat tiedot Applikaation latausnäyttö.

Aloitus ruutu.

Lisäpalkki ominaisuuksineen.Kursori tietyn objektin päällä, ilmaantuu lisäinfo dropbox näytölle.

Otsikon alainen teksti. Aihealueen alaotsikot.
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Lopullinen 
tuotos

6.
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LOPULLISET PAKKAUSTUOTTEET:
  

1. Hammaslanka 
2. Hammasharja 
3. Hammastahna 
4. Purkka 
5. Pastilli 
6. Huulirasva 
7. Deodorantti 
8. Välipalakeksi 
9. Välipalanäkkileipä 
10. Laastari 
11. Nenäliina 
12. Kylmägeeli 
13. Kosteuspyyhe 
14. Vartalovoide-näyte 
15. Kasvojen kuorinta - näyte 
16. Suihkusaippua 
17. Shampoo 
18. Hoitoaine 
19. Hilseshampoo 
20. Kasvorasva 
21. Kasvonaamio 
22. Tamponi 
23. Asetintamponi 
24. Terveys-side 
25. Yö-side 
26. Pikkuhousunsuoja 
27. Kondomi 
28. Stressilelu 
29. Suklaa 
30. Kynä 
31. Muistivihko 
32. Kasvopyyhe 
33. Lehti + kuukautiskalenteri 

+ Tuotelista pakkauksen näytteistä

LEHDEN SEKÄ PAKKAUKSEN AIHEALUEET:  

• Identiteetti & mieli  
 - Ahdistus, pelot, paniikki, jännittäminen,  
 masennus, ulkonäköpaineet, itsetunto,   
 arvot 

• Keho
 - Nuoresta aikuiseksi, sukupuoli, tytön   
 muutokset kehossa,  pojan muutokset   
 kehossa, oma paino 

• Hyvinvointi
 - Terveelliset elämäntavat, liikunta,   
 nukkuminen, syöminen, hygienia,   
 rentoutuminen 
  
• Seksi 
 - Mitä seksi on, ehkäisy, seksitaudit 

• Ihmissuhteet 
 - Vanhemmat, ystävät, kiusaaminen,   
 seurustelu 

 
+  Muiden ihmisten vinkit ja kommentit  
+  Auttavat järjestöt

Suunnittelin pakkaukseen myös konseptitasoisen lehden, joka käsittelee eri 
aihealueita murrosiästä. Nuoret pääsivät itse vaikuttamaan käyttäjäkyselyiden 
kautta, mitä aiheita lehti sisältää. Lehden ajatuksena on tuoda helposti luotet-
tavat ja tärkeät asiat yksien kansien väliin netissä useiden nettisivujen selailun 
sijaan. Näin nuori voi itse lukea ja tutustua uusiin ja ajankohtaisiin asioihin, jot-
ka mietityttävät. Lehdessä asioista on kerrottu pääpiirteittäin ja applikaatiossa 
samat asiat kerrotaisiin laajemmin ja syventyen aiheisiin tarkemmin. 
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Seuraavat kuvat ovat sivunäytteitä 
pakkauksen lehdestä. Lehden nimi 
”Mursu” on oppilaan antama nimieh-
dotus. 
    Lehden jokainen aihealue on vä-
rikoodattu, jolloin kyseinen aihe  on 
helpompi löytää lehden sivuilta väri-
palkkia silmällä pitäen.  Samat väri-
koodit toimivat myös applikaatiossa.

LEHTI
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Etsin pakkaukseen nuorekasta ja leikkisää fonttia, välttäen kuitenkin liian lap-
sellista ja liian geometristä tyyliä. Fonttia, joka on luettava, kohderyhmälle sop-
va ja asiallinen. Päädyin lopulta Barricada Pro -kirjaisimeen. Se on päätteetön, 
pyöreä, maskuliininen ja vahva. Fontti antaa hyvää kontrastia pakkauksen kuvi-
tukseen, joka on sirompaa ja kevyempää. Toiseksi fontiksi valitsin Knewave -kir-
jaisimen, joka muistuttaa käsillä kirjoitettua tekstiä. Se on hiukan eläväisempi 
ja leikkisämpi kuin Barrica. Fontti antaa rennon tunteen tekstistä, mikä sopii 
hyvin itse tekstin sisältöön.   
    Logon Murros-tekstiä on muokattu hieman alkuperäisestä fontista. Teks-
tin korkeus on 17mm ja leveys 100mm. Logoa käytetään pakkauksessa ainoas-
taan valkoisena sini-vihreällä pohjalla. Suorakaiteen koko on 170mm x 66mm. 
Etäisyydet logosta suorakaiteen reunoihin ovat mitattu M-kirjaimen leveyttä 
ja korkeutta käyttäen. M-kirjain on myös jaettu viiteen osaan, jolloin saadaan 
pienempien etäisyyksien mitat. Ajatuksena on, että suorakaide olisi preeglattu 
kokonaan ja valkoinen ulkoreuna sekä teksti olisi folioitu metallin valkoisena.

LOGO

5/5

Todellinen koko pakkauksessa.

Knewave
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijlkmnopqrstuvwxyzåäö
0123456789”#€%&/()

Barricada Pro 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ
abcdefghijlkmnopqrstuvwxyzåäö
0123456789”#€%&/()

MURROS

Murrosiän selviytymispakkaus
Regular
18pt
Tasaus 30

Regular
 65pt
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Materiaalina pakkauksessa on käytetty E-aaltopahvia, koska se antaa sopivan 
tukevuuden kumpaankin aallon suuntaan sekä on kevyt ja kestävä. Se on noin 
1,5mm paksuinen ja tiheä aaltoinen pahvi, noin 300 aaltoa metrissä. Runsaan 
aallon määrän takia pahvi on sileä pintainen, joka antaa hyvät painatusomi-
naisuudet. Layouteissa nuuttaukset ovat oranssilla ja leikkausviivat harmaalla. 
Liimapinta on merkitty harmaalla alueella. Pyrin pakkauksen layoutin suunnit-
telussa saamaan liitoskohdat mahdollisimman huomaamattomiksi, jotta kuosi 
olisi mahdollisemman ehjä ja rikkoutumaton.

MATERIAALI & LAYOUT

SISÄLAATIKKO

488mm

514mm

606965 70250

66

66

69

69

210

77

104

104

33

33

30

80

80

77

255
106

70

ULKOLAATIKKO

362mm

618mm
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Värejä tulee käyttää ainoastaan 100% sävyinä.

C=0 M=0  Y=0  K=0
R=255  G=255  B=255

C=0 M=81  Y=100  K=0
R=241  G=88  B=34

C=96 M=69  Y=51  K=48
R=2  G=52  B=68

VÄRIT

KUOSI

KUOSI & LAYOUT



82 83

TUOTEKUVIA
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Arviointi  ja 
pohdinta

7.



88 89

7.1 OMA ARVIOINTI JA POHDINTA

Kirjallinen opinnäytetyöni esittää ammatillista osaamistani suunnittelijana. 
Toteutin murrosiän kynnyksellä oleville nuorille valistuspakkauksen, käyt-
täen erilaisia muotoilun menetelmiä. Suunnittelutyössä kuuntelin ja hyödyn-
sin nuorten toiveita ja tarpeita, jotta lopputulos olisi mahdollisimman heidän 
näköisensä. Pakkaus sopii kaikille sukupuolta katsomatta ja käsittelee laajasti 
tärkeitä eri aihealueita. Suunnittelijana toivon, että nuoret sekä heidän van-
hempansa hyötyisivät pakkauksesta jos se tulevaisuudessa olisi joskus heidän 
saatavilla. 

Pinnallinen taso
Värimaailmaltaan pakkaus on unisex ja ajaton. Sini-vihreä taus-
taväri ei ole liian huomiota herättävä ja se sopii sekä tytöille 
että pojille. Oranssi ja valkoinen väri erottuvat hyvin taustaväris-
tä tuoden pakkaukseen särmää ja sopivassa määrin huomiota. 
Kuosi kuvastaa pakkauksessa olevia aiheita ja näytteitä, sitoen 
sen yhdeksi kokonaisuudeksi.  

Toiminnallinen taso
Pakkaus on suunniteltu nuorten käsiin sopivan kokoiseksi ja 
kompaktiksi. Pakkaus on käyttäjäystävällinen sekä interaktiivi-
nen. Avaaminen ja sulkeminen on helppoa ja nopeaa. Pakkaus-
ta voi käyttää uudelleen toiseen tarkoitukseen, esim. paperei-
den säilyttämiseen. 

Reflektiivinen taso
Pakkauksen tarkoituksena on auttaa nuorta ymmärtämään omia 
tunteitaan ja miten ne vaikuttavat mieleen ja kehoon. Näin nuori 
oppii ymmärtämään itseään paremmin sekä muita murrosiässä 
olevia. Tiedon lisääminen nuorten keskuudessa auttaa ennalta 
ehkäisemään masennusta ja muita mielenterveydellisiä asioita.   

7.2 KOHDERYHMÄN LOPPUPALAUTE

Keräämäni loppupalaute kohderyhmältä oli erittäin positiivista. Oli mukava 
huomata, että suunnittelemani tuote oli heidän mielestään juuri sellainen mitä 
he olivat toivoneet. Se oli monen mielestä tyyliltään hieno, koska nuoret olivat 
saaneet itse vaikuttaa ulkonäköön. Eräs poika oli kirjoittanut näin: ”Pakkaus 
näyttää kivalta. Se ei ole liian värikäs tai kirjava. Siinä on myös kivoja kuvia.” Väri 
ja kuosi miellyttivät monia, niin tyttöjä kuin poikia. Kun kysyin mistä asioista he 
pitävät pakkauksessa ja miksi, moni kertoi pitävänsä tavaroista. Ne olivat moni-
puolisia, murrosiässä tarpeellisia, arjessa helpottavia asioita. Pakkaus koettiin 
myös hyödylliseksi, sopivan kokoiseksi ja avausmekanismi oli miellyttävä. Kun 
kysyin mistä asioista he eivät pidä ja miksi, eräs tyttö vastasi pakkauksen olevan 
liian painava ja hiukan vaikea avata. Toinen henkilö kertoi, ettei pidä tyttöjen 
jutuista, koska niitä ei ole suunniteltu pojille. Palautteista tuli myös hyvä huo-
mio näytteiden esillepanosta ja samantyylisyydestä. Toiveena oli, että näytteet 
olisivat aseteltu laatikkoon ja olisivat samaa kuosia tai värikoodattuja. 
    Nuoret olivat yhtä mieltä siitä, että molemmat sukupuolet hyötyisivät pak-
kauksesta saman verran. 54% oppilaista oli sitä mieltä, että he haluaisivat ehkä 
pakkauksen nyt kun ovat nähneet lopullisen tuloksen ja 32,43% haluaisi pak-
kauksen erittäin todennäköisesti tai todennäköisesti. Reilu 67% vastanneista 
käyttäisi pakkausta. Kun kysyin, haluaisivatko he pakkauksen koulun kautta vai 
paikasta x, oli tulos aika tasavertainen. Vähän päälle 52% toivoi pakkausta pai-
kasta x. (Liite 4.)
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7.3 TULEVAISUUDESSA

Palautteiden perusteella lähtisin miettimään uudelleen hiukan pakkauksen 
kokoa suhteessa näytteisiin. Joko suurentaisin pakkausta hieman tai poistaisin 
joitakin näytteitä, jotta pakkaus olisi hiukan kevyempi kuin nyt. Pakkausraken-
teesta olen tyytyväinen, koska se toimii hyvin ja ei riko kuosin toistuvuutta me-
kanismeillaan. Jos pakkauksesta saisi vielä napakamman ja liukuvuudeltaan 
sujuvamman, kokeilisin sitä. Näytteiden esillepanoa voisin miettiä tarkemmin, 
jotta se olisi vielä kutsuvampi ja miellyttävämpi avata pakkaus ensimmäistä 
kertaa. Jos opinnäytetyöni olisi tulossa käyttöön tulevaisuudessa, nämä olisivat 
niitä asioita, joita miettisin vielä eteenpäin. 

7.4 KIITOKSET

Haluan kiittää alla mainittuja tahoja ja ihmisiä siitä, että he ovat auttaneet mi-
nua opinnäytetyöni teossa. Ilman heidän apuaan en olisi päässyt loppuun asti 
näin hyvin. Kiitos...

- Askolan ylä- ja alakoululle, että sain tehdä käyttäjäkyselyitä ja tulla testautta-
  maan protoja oppilailla.
- Kotkan Mussalon koululle, että sain tehdä käyttäjäkyselyitä ja tulla testautta-
  maan protoja oppilailla.
- Lahden Mukkulan ylä- ja alakoululle, että sain tehdä käyttäjäkyselyitä.
- Oppilaiden vanhemmille, jotka myös vastasivat käyttäjäkyselyyn.
- Aleksille, joka auttoi tulostamaan kuosin pakkauksen pintaan. Ilman sitä apua, 
  pakkaus ei näyttäisi nyt näin hyvälle.
- Äidille auton lainasta, jotta pääsin toteuttamaan kyselyitä ja testauksia.
- Tiinalle rakentavista kommenteista, mielipiteistä ja siitä, että jaksoit kuunnel-
   la vastaan tulleita ongelmiani. 
- Annelille mielipiteistä ja avusta, jota ilman en olisi selvinnyt. Sekä henkisestä 
  tuesta ja kuuntelemisesta.
- Tukiryhmälle henkisestä avusta, jota ilman en olisi pärjännyt, valituksien ja
   huolien kuuntelemisesta ja mielipiteistä, jotka auttoivat eteenpäin. 
- Nooralle ja Oonalle ammatillisesta avusta pakkausrakenteen suhteen.
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LIITE 1. NUORTEN KYSELY (GOOGLE FORMS)
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A. 61,3%  kyllä.

B. 21,1%  kyllä, mutta voisi  
  olla enemmänkin.

C. 13,6%  en osaa sanoa.

D. 2,8%  en, voisi olla hiu- 
  kan enemmän.

E. 1,2%  en, voisi olla paljon  
      enemmän.

A. 60,8%  kyllä.

B. 31%  en osaa sanoa.

C. 8,2%  ei.

1. koetko, että luotettavaa sekä ajankohtaista tietoa murrosiästä on       
    tarpeeksi saatavilla?

2. riittääkö koulun opettamat asiat murrosiästä?

A.
B.

C.

A.B.

C.
D. E.

NUORTEN VASTAUKSET
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A.

B.

C.

D.
E.

A. 37,5% kyllä, ihan nor-  
  maalia meidän  
  perheessä.

B. 26,3% en, ei ole tarvetta.

C. 19%  kyllä, hyvin no- 
  pean keskustelun.

D. 10,7%  kyllä, koin sen   
  epämukavana ja  
  hiukan vaikeana.

E. 6,5%  en, koen sen epä- 
  mukavana ja vai- 
  keana.

A. 47,6% kyllä.

B. 33,3% ei.

C. 19,1%  en osaa sanoa.

3. oletko itse puhunut vanhempiesi kanssa murrosiästä ja niihin liittyvistä  
    asioista?

4. oletko ottanut itse selvää murrosikään liittyvistä asioista?

A.

B.

C.

A. 161      Internet
B.   14          lehdet
C.   26          kirjat
D. 7          kirjasto
E.     76      ystävät
F.    62          koulu
G. 41      terveydenhoitaja
H. 7          perhe
I.       6          muut

A. 22,8% kyllä.

B. 19,9% ei.

C. 57,3%  en osaa sanoa.

5. jos vastasit eDelliseen kysymykseen kyllä, mitä väyliä käytit? (223 kyllä vastausta)

6. kokisitko valistus-pakkauksen ja app:in helpottavan tieDon saantia 
    sekä hyöDyttävän sinua?

A

B

C

D

E

F

G

H

I

0 50 100 150 200

A.

B.
C.
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1.   kondomi
2.     terveys-side
3.     tamponi
4.   kuukautiskalenteri
5.     tietoa kuukautisista
6.     tietoa mitä mielessä tapahtuu
7.     tietoa mitä kehossa tapahtuu
8.   naisten seksualisuudesta
9.   miesten seksualisuudesta
10. mitä seksi on, miten sitä teh- 
        dään, mitä kehossa tapahtuu      
        sen aikana
11.   tietoa ehkäisystä
12.   tietoa seksitaudeista
13.   tietoa seurustelusta
14.   tietoa orgasmista 
15.   tietoa itsetyydytyksestä
16.   tietoa mielen hyvinvoinnista
17.   tietoa tunteista ja itsetunnosta

18.     tietoa terveellisistä elämän 
          tavoista
19.     tietoa kiusaamisesta
20.    tietoa identiteetistä
21.     visuaalista materiaalia nuor-  
          ten kehon muutoksista
22.     visuaalista materiaalia miten     
          seksi tapahtuu
23.   harjoitus tehtäviä 
24.   erilaisten auttavien järjestöjen  
         nettisivut ja puhelin-numerot
25.   muiden ihmisten kommentte- 
           ja ja vinkkejä murrosiästä

7. mitä kaikkea pakkaus voisi mielestäsi sisältää? (valitse niin monta vaihtoehtoa kuin haluat)

05 0 100 150 2000 50 100 150 200

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

- Miten ajatella mukavia.
- Dildo.
- Voisi olla hieman pituuskasvusta.
- Kuukautisten kipuun auttavat lääkkeet.
- Vinkkejä.
-Lista mitä pakkaus sisältää.
- Urheilua.
- Suru suklaata.
- Ohjeita murheitten selvittämiseen.
- Milloin oma keho on valmis seksiin.
- Tietoa mielialasta.

8. mitä muuta pakkaus voisi sisältää? (poimintoja vastauksista) 

A. 4%  9-10v.

B. 13,9% 11-12v.

C. 38,5%  13-14v.

D. 12,4%  15-16v.

E. 31,2%  en osaa sanoa.

9. minkä ikäisenä haluaisit pakkauksen ja asentaisit applikaation?

A.
B.

C.D.

E.
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- Murrosikä pakkaus
- Tietoa murrosiästä
- Nuoriso appi
- Murrosiän taikapakkaus
- Murros ikä vinkkejä
- Selviytymis pakkaus teinelle
- Oon teini!
- Murrosbox
- Apua Murrosikään
- Nuorten pakkaus
- Hätäpakkaus ja murrosikäkirja
- Opi murrosiästä
- Murrosiän elämää
- Ihmepakkaus
- Nuoruus ap
- Murrosiän ABC
- Selviytymispakkaus
-Selviytymispakkaus nuorille

- Appmurrl
- Send help
- Murrosiän mysteerit
- Young life
- Murrosikäbag
- Murrosiän kynnyksellä
- Murkku äpp
- Apua murrosikään
- Murros ikä apuri
- Apua terveyteen
- Ajatusten muutos murros iässä
- Murrosiän vaiheet
- Mursu vaara
- Bobibox
- Starterpck
- Mun murrosikä
- Murrosikä
-Nuoruus-pakkaus

11. mikä olisi mielestäsi hyvä nimi pakkaukselle ja applikaatiolle? 
        (poimintoja vastauksista) 

A. 10,2% hyvin todennäköisesti.

B. 40,2% ehkä.

C. 32,8%  en lataisi.

D. 16,8%  en osaa sanoa.

10. kuinka toDennäköisesti lataisit puhelimeesi applikaation, josta löytäisit   
      tietoa murrosiästä?

A.

B.

C.

D.

- Hyvä kysely.
- Voisi olla hyödyllinen mutta ei liian ahdistava tai härö.
- Aihe on kiinnostava.
- Tämä on tärkeä kysely.
- Hyvin tehty 5/5.
- Ihan tarpeellinen kysely.
- Aihe on hyvä ja voi auttaa muita kyseisessä asiassa.
- Olisi hyvä jos tulis nuorille sovellus.
- Minulla on jo appi kuukautisiin, mutta tämäkin vaikuttaisi mukavalta.
- Tää oli hyvä :-)
- Mielestäni tärkeä aihe.
- Teet oikein hyvää työtä!
- Oli tosi kiinnostava ja vähän outoja kysymyksiä.
- Tytölle ja pojille omat pakkaukset.
- Koulussa pitäisi ehdottomast opetella elämän tärkeitä asioita. 
  Esimerkiksi stressin käsittelyä, paniikin käsittely, masennuksen hoito,   
  perheen perustaminen, uuteen taloon muuttamisen vaiheita, voisi olla   
  myös autolla ajon opetusta ja liikennesääntöjä jne.
- Hyvä kysely, kannatan.
- Olisi hyvä jos yläkoulussa annettaisiin kaikille pakkaukset.
- Kysely on hyvä sillä välillä jotkut eivät osaa puhua siitä.
- Hyvä, että tätä asiaa edistetään :)
- Kiva, että tällaistakin keksitään.
- Välttämättä ei tarvitse visuaalista materiaalia seksistä.
- Jotain asioita seurustelusta.

12. muita mieleen tulevia kommentteja/palautetta aiheesta? 
        (poimintoja vastauksista) 
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LIITE 2. VANHEMPIEN KYSELY (GOOGLE FORMS)
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A.
B.

C.
A. 52,6% ei.

B. 33%  ehkä.

C. 14,4%  kyllä.

1. koetko, että luotettavaa sekä ajankohtaista tietoa murrosiästä on       
    tarpeeksi saatavilla nuorille?

VANHEMPIEN VASTAUKSET

2. riittääkö koulun valistus murrosiästä?

A. 48,5% kyllä, mutta voisi  
  olla enemmänkin.

B. 20,6% en, voisi olla hiu- 
  kan enemmän.

C. 18%  kyllä.

D. 7,2%  en, voisi olla pal- 
  jon enemmän.

E. 5,1% en osaa sanoa.

A.

B.

C.

D. E.
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A. 74,3% kyllä, ihan nor-  
  maalia meidän  
  perheessä.

B. 17,5% kyllä, koin sen   
  epämukavana ja     
  hiukan vaikeana.

C. 4%   kyllä, hyvin no- 
  pean keskustelun  
  velvollisuudesta.

D. 3,1%  en, ei ole tarvetta.

E. 1%   en, koen sen epä- 
  mukavana ja vai- 
  keana.

A.

B.

C. D.
E.

3. oletko itse käynyt keskustelun murrosiästä lapsesi kanssa?

A. 54,6% kyllä.

B. 39,2% en osaa sanoa.

C. 6,2%  ei.

4. tieDätkö, ottaako/ottiko oma lapsesi itse selvää murrosiästä?

A.B.

C.

A. 46      Internet
B.   8          lehdet
C.   9          kirjat
D. 0          kirjasto
E.     38      ystävät
F.    32          koulu
G. 12      terveydenhoitaja
H. 4          sukulaiset

5. jos vastasit eDelliseen kysymykseen kyllä, mitä väyliä lapsesi käyttää/käytti?
    (54 kyllä vastausta)

0 10 20 30 40 50

A

B

C

D

E

F

G

H

A. 77,3% kyllä.

B. 20,6% en osaa sanoa.

C. 2,1%  en.

6. kokisitko pakkauksen helpottavan tieDon saantia sekä hyöDyttävän nuoria?

A.

B.
C.
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1.   kondomi
2.     terveys-side
3.     tamponi
4.   kuukautiskalenteri
5.     tietoa kuukautisista
6.     tietoa mitä mielessä tapahtuu
7.     tietoa mitä kehossa tapahtuu
8.   naisten seksualisuudesta
9.   miesten seksualisuudesta
10. mitä seksi on, miten sitä teh- 
        dään, mitä kehossa tapahtuu      
        sen aikana
11.   tietoa ehkäisystä
12.   tietoa seksitaudeista
13.   tietoa seurustelusta
14.   tietoa orgasmista 
15.   tietoa itsetyydytyksestä
16.   tietoa mielen hyvinvoinnista
17.   tietoa tunteista ja itsetunnosta

18.     tietoa terveellisistä elämän 
          tavoista
19.     tietoa kiusaamisesta
20.    tietoa identiteetistä
21.     visuaalista materiaalia nuor-  
          ten kehon muutoksista
22.     visuaalista materiaalia miten     
          seksi tapahtuu
23.   harjoitus tehtäviä 
24.   erilaisten auttavien järjestöjen  
         nettisivut ja puhelin-numerot
25.   muiden ihmisten kommentte- 
           ja ja vinkkejä murrosiästä

7. mitä kaikkea pakkaus voisi mielestäsi sisältää? (valitse niin monta vaihtoehtoa kuin haluat)

0 20 40 60 80 100
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

- Jotain päihdekasvatukseen liittyvää.
- Ihonhoitotuoteita, hygienia näytepakkauksia.
- Valistuspakkaus ei ainakaan voi olla tuon nimi, karkottaa mielen-    
  kiinnon. Mieluummin Murkkupakkaus (vrt. äitiyspakkaus).
- Voisi olla kaksi erilaista pakkausta. Toinen, joka oli suunnattu 11-
  12 vuotiaille, joka sisältäisi edellä valitsemaani asioita ja toinen
  13-15 vuotiaille, joka sisältäisi enemmän tietoa seksistä, kondo-
  meista yms. seksuaalisuuteen liittyvästä.
- Itsetunnosta ja siitä, että uskaltaa olla oma itsensä välittämättä 
  muiden mielipiteistä (ulkonäköpaineet).
- Tietoa masennuksesta.
- Hyvinvointinäytteitä;purkkaa, hammasharjan, tahnan, pastilleja, 
  välipalapatukan, kasvorasvaa ym ihonhoitotuotteita.
- Tietoa siitä, miten vanhemmat kasvavaan nuoreen suhtautuvat,
  miten nuoresta vanhempien puheet ja reagointi voivat tuntua 
  vihaiselta, vaikka kyseessä vain huoli ja välittäminen jne. Linkkejä 
  nettiin ja sovelluksiin, esim. kuukautiskalenteria ei nykyään enää 
  paljon käytetä, vaan asiaa varten on hyvä sovellus, josta saa paljon
  lisätietoa irti.

8. mitä muuta pakkaus voisi sisältää? (poimintoja vastauksista) 

A. 44,3% ehkä.

B. 36,1% kyllä.

C. 13,4%  en.

D. 6,2%  en osaa sanoa.

9. koetko itse vanhempana, että saisit/olisit saanut pakkauksesta tukea ja apua   
    sinun ja lapsen väliseen keskusteluun?

A.

B.

C.
D.
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A. 48,5% lapset kypsyvät eri  
   aikoihin, joten silloin  
  kun koen lapseni  
  tarvitsevan sitä.

B. 2%  lapsi saa tilata sen  
  itse kun kokee sen  
  tarpeelliseksi.

C. 3,1%  en tilaisi.

D. 18,6%  11-12v.

E. 25,8%  13-14v.

F. 2%  15-16v.

10. minkä ikäiselle tilaisit pakkauksen?

A.

B.
C.

D.

E.

F.

A.

B.

C.
A. 68%  kyllä.

B. 22,7% en osaa sanoa.

C. 9,3%  ei.

11. koetko, että pakkauksen lisäksi puhelin applikaatio, jossa olisi tietoa vielä  
      enemmän kyseisestä aiheesta, olisi tarpeellinen nykypäivän nuorille?

- Kun kasvan
- Lapsesta nuoruuteen
- Murkku
- Minä nuori
- Mupa
- Murkkumenu
- Murkkunen- paketti ja appi
- Murros-bag
- Nixit
- Nuorten paketti
- My Youth 
- Teinari
- Myllerrys
- Tervetuloa aikuisuuteen
- Kuka muu minä

- Nuorten juttu
- TeiniHelppi
- Teinin selviytymisopas
- Vain elämä
- Teinitieto
- GrowApp
- TeenApp
- Mitä kun minusta tulee teini
- Mun juttu
- MurkkuBoxi
- Murrosikä muuttaa
- Murrosiän koukerot
- Teenpack
- Opas tulevaan
- Tunne itsesi

12. mikä olisi mielestäsi hyvä nimi pakkaukselle ja applikaatiolle? 
        (poimintoja vastauksista) 

- Avoimuus näissä asioissa positiivista.
- Mielenkiintoinen aihe, tsemppiä!
- Todella hyvä, että tätä asiaa kehitetään ja että oikeaa tietoa on saata-
  villa nuorille.
- Osa tiedotteista, linkeistä tiedotteisiin voisi olla esim QR-koodina, 
  jolloin kustannukset saataisiin alaspäin, käyttö olisi ehkä vielä hel-
  pompaa (voisi vaikka lukea vähän salassa asiasta, ilman kirkuvina ot-
  sakkeita paperilla...)linkit ehkä mahdollisiin videoklippeihin tms. myös
  koodin taakse.
- Erityisesti appi olisi hyvä väline nuoren itse lukea yhdestä paikasta 
  kaikesta mahdollisesta murrosikään liittyvästä.

13. muita mieleen tulevia kommentteja/palautetta aiheesta? 
        (poimintoja vastauksista) 
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- Tällainen, vaikka pelkkänä appinakin ois kiva.
- Tietoa ja varsinkin näytteitä ei ole koskaan liikaa.
- Aivan mahtava idea.
- Vanhemmalle oma selviytymispakkaus.
- Hyvä asia ,etukäteen valistus aina tärkeä.
- Tietoa ei ole koskaan liikaa. Jokainen poimii annetusta infosta oman-
  sa, mitä useampi toistokerta eri tahoilta, sitä enemmän jää mieleen. 
  Monesti kun tieto tulee muilta kuin vanhemmilta, se hyväksytään hel-
  pommin. Kun info on suoraan nuorille tehty, uskon että vastaanotto 
  on hyvä. Pakkaus on mahdollisuus tutkia rauhassa näitä asioita itsek-
  seen, jos niin haluaa.
- Asioista olisi hyvä puhua ja juuri muiden kokemuksista puhumista. 
  Niin, että siitä puhuttaisiin avoimesti niinkuin muistakin asioista.
- Panostaisin etenkin appiin, kirjallinen aineisto voisi olla reilusti sup-
  peampi. Tsemppiä lopputyöhön!
- Mielellään kaksi erillistä pakkausta. 6. luokkalaiselle pakkaus liittyen 
  murrosiän muutoksiin ja 7.-8.luokkalaisille liittyen seksiin ja seksuaali-
  suuteen.
- Tämä on varmasti hyödyllinen jokaisessa kodissa keskusteltaessa 
  aiheesta.
- Konkreettinen paketti on hyvä ja tervetullut, asioita on helpompi 
  selittää.
- Tällainen paketti olisi loistava! Kannatan!
- Hyvä kun nuorten asioihin panostetaan.
- Varmasti tarpeellinen pakkaus monelle.
- Paketti on hyvä myös terveystuntien tueksi.
- Yhdessä paketissa oleva sisältö helpottaisi nuoren kanssa asioiden
  läpikäyntiä perheissä, joissa asioista ei ole niin helppoa keskustel-
  la. Ennen kaikkea nuorelle olisi tieto samassa paketissa, sillä hän ei 
  välttämättä osaa etsiä netistä mietityttäviin kysymyksiin tietoa tai ei
  uskalla kysyä vanhemmilta/kavereilta kaikkea. Netissä on myös aina 
  riski saada vääränlaista tietoa, kun itse sitä etsii. Paketissa olisi myös
  tietoa asioista, joista ei ole helppoa jutella vanhempien tai kaverei-
  den kanssa. Esim itsetyydytys, kaikki tunnetilat mitä murrosikä herät-
  tää, itsetunto jne. Jotkut aiheet ovat niin abstakteja, joten paketissa 
  voisi olla ammattilaisen tietoa esim itsetunnosta ja miten sitä voi 
  pohtia ja kehittää omalla kohdalla.

Kyselylomake

Olen:     tyttö   poika

Pakkaus:    A   B   C

Tuotenäytteet:  1. Hammaslanka
    2. Hammasharja
    3. Hammastahna
    4. Purkka
    5. Pastilli
    6. Huulirasva
    7. Kuntokortti
    8. Heijastin
    9. Deodorantti
    10. Välipalakeksi
    11. Välipalanäkkileipä
    12. Laastari
    13. Nenäliina
    14. After Sport geeli
    15. Kylmägeeli
    16. Kosteuspyyhe
    17. Käsisaippua-näyte
    18. Vartalovoide-näyte
    19. Kasvojen kuorinta-näyte
     

Kuosi- ja värivaihtoehdot:
  

 A1 A2 A3 A4

 B1 B2 B3 B4 B5

 C1 C2 

 D1 D2 D3 D4 D5

 E1 E2 E3 E4

 F1  

 G1 G2 G3 G4
 

     20. Suihkusaippua
     21. Shampoo
     22. Hoitoaine
     23. Hilseshampoo
     24. Kasvorasva
     25. Kasvonaamio

26. Tamponi
27. Asetintamponi
28. Terveys-side
29. Pikkuhousunsuoja
30. Vanusetti
31. Kampa
32. Kondomi
33. Stressilelu
34. Suklaa
35. Kynä
36. Muistivihko
37. Kasvopyyhe
38.  

Tammikuu 2019

Merkkaa rasti jokaisen 
tuotteen kohdalle, 
jotka haluaisit löytyvän 
pakkauksesta.

Ympyröi mieluisin 
kuosi ja värimaailma.

Kommentteja. Ideoita näytteistä, kuoseista ja 
värimaailmoista. Omia kokemuksia murrosiästä. 
Sana on vapaa!

Voit jatkaa kirjoittamista toiselle puolelle...

A
B
C
D
E
F
G

LIITE 3.WORKSHOP (PAPERILOMAKE)
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A. 52,08% poika.

B. 47,92% tyttö.

1. olen: tyttö / poika    (48 kpl vastanneita)

2. pakkaus: a / B / C

3. tuotenäytteet

A. B.

A.  8,3%

B.  25%

C.  66,7%

A.

B.

C.

1. Hammaslanka
2. Hammasharja
3. Hammastahna
4. Purkka
5. Pastilli
6. Huulirasva
7. Kuntokortti
8. Heijastin
9. Deodorantti
10. Välipalakeksi
11. Välipalanäkkileipä
12. Laastari
13. Nenäliina

14. After Sport geeli
15. Kylmägeeli
16. Kosteuspyyhe
17. Käsisaippua-näyte
18. Vartalovoide-näyte
19. Kasvojen kuorin-
ta-näyte
20. Suihkusaippua
21. Shampoo
22. Hoitoaine
23. Hilseshampoo
24. Kasvorasva
25. Kasvonaamio

26. Tamponi
27. Asetintamponi
28. Terveys-side
29. Pikkuhousunsuoja
30. Vanusetti
31. Kampa
32. Kondomi
33. Stressilelu
34. Suklaa
35. Kynä
36. Muistivihko
37. Kasvopyyhe Kasvo-
pyyhe

4. kuosivaihtoehDot

01 02 03 04 05 0

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

0 10 20 30 40 50

05 10 15 20 25 30

a

B

C

D

e

F

G

0 10 20 305 15 25
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0369 12 15

A1.
A2.
A3.
A4.
B1.
B2.
B3.
B4.
B5.
C1.
C2.
D1.
D2.
D3.
D4.
D5.
E1.
E2.
E3.
E4.
F1.
G1.
G2.
G3.
G4.

0 6 12 153 9

4. värivaihtoehDot LIITE 4.LOPPUPALAUTE (PAPERILOMAKE)

Olen      Tyttö   Poika

Onko pakkaus sen tyylinen mitä toivoit? Kerro miksi tai miksi ei.

Kerro ne asiat, mistä PIDÄT pakkauksessa. Miksi pidät?

Kerro ne asiat, mistä ET PIDÄ pakkauksessa. Miksi et pidä?

Kenen luulisit hyötyvän pakkauksesta eniten?  Tyttöjen  Poikien  Molempien

Kuinka todennäköisesti haluaisit tuotteeen nyt kun olet nähnyt lopullisen tuotoksen?

 Erittäin tod.näköisesti   Todennäköisesti  Ehkä  En halua

Käyttäisitkö pakkausta?  Kyllä   Ei

Mitä kautta haluaisit saada pakkauksen? 

 Koulun kautta    Tilaamalla itse paikasta X

Tähän voit kertoa parannus ideoita pakkauksen kuosista, väreistä, koosta, mallista, näytteistä tai jostain mihin toivoisit parannusta. Sana on vapaa.

Maaliskuu 2019
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A. 51,35% tyttö.

B. 48,65% poika.

1. olen: tyttö / poika    (37 kpl vastanneita)

A. B.

- On, koska uskon, että se kiinnostaa sekä tyttöjä että poikia.
- Kyllä, koska siinä oli kaikki asiat, mitä toivoin siinä olevan. 
- Ei muistaakseni, mutta pidän siitä kuitenkin.
- Joo, koska siellä on purkka, stressipallo ja laatikko on hienon värinen.
- Malli oli toivomani, kuosi ei. Mutta on tuo valittukin hieno :)
- On, koska toivoin, että se olisi sen näköinen.
- Kyllä, koska siinä oli paljon sisältöä.
- On, koska pakkauksen ulkokuori on hieno ja se sisältää tarpeellisia
  tarvikkeita. 
- Kuosi ja pakkaus olivat ensiluokkaisia.
- Kyllä, koska toivoin melkein tollaista. Ja se on hieno.
- Kyllä, sillä vaikutin siihen.
- Pakkaus on täydellinen.
- Pakkaus on sellainen mitä kuvittelin sen olevan. Tarkoitan siis hyvällä 
  tavalla.
- On, koska se oli minun tyylinen ja sieltä löytyi tarvitsevat asiat.
- On. Minusta on hyvä että on boxi, jossa on tarpeellisia asioita, jos 
  jollain ei ole itse varaa.

2. onko pakkaus sen tyylinen mitä toivoit? kerro miksi tai miksi ei. 
        (poimintoja vastauksista) 

- Pakkauksessa on joka päivän tarvikkeita ja arkea helpottavia asioita.
- Pidin siitä, että kaikki oli otettu huomioon. Kaikki sisällä olevat oli 
  minusta tarvittavia murrosiässä.
- Se on hienon näköinen ja siellä oli ”tarvikkeita” murrosikää auttaen.
- Pidän pakkauksen väristä ja miten se avautuu, koska se on siisti.
- Stressipallo, koska se on hauska.
- Pidän siitä, kuinka monipuolisia tavaroita laatikossa on.
- Pidän pakkauksesta sen värin takia.
- Ulkokuoresta ja sisällöstä, koska ne on hyvin suunniteltu.
- Pakkauksen ulkoasu on kivan näköinen, koska tykkään siitä.
- Pakkaus näyttää kivalta ja siellä on asioita joita varmaan tulisin käyt-
  tämään.
- Pidin siitä lehdestä.
- Tykkään pakkauksen ulkonäöstä sillä se on luova ja hieno.
- Pidän  siitä kun boxissa on kaikkea tarpeellisia tavaroita ja ei ole 
  mitään turhaa.

- En pitänyt siitä, että sisällä olevat asiat eivät olleet samantyylistä 
  kuosia tai värikoodattuja, mutta ei se paljoa haitannut :)
- Tarvikkeet voisi olla aseteltuna sinne, eikä vaan laitettu.
- Osa tavaroista saattaa olla jollekin turhia = päätyvät suoraan roskiin.
- En pidä niistä tyttöjen tuotteista, koska en käyttäisi niitä.
- Se on vaikea avata, mutta saa sen silti auki :)
- En pidä pakkauksen kuosista.
- Painava.
- Jotkut pakkauksesta löytyvät asiat oli hieman hämmentäviä.
- En pidä pyyhkeestä.
- En pidä pakkauksesta, koska en välttämättä tarvitse sellaista.
- Pakkaus oli painava ja vähän vaikea avata.
- Tyttöjen jutuista, koska niitä ei ole suunniteltu pojille.
- Siellä on turhia tavaroita.

3. kerro ne asiat, mistä piDät pakkauksessa. miksi piDät? 
        (poimintoja vastauksista) 

4. kerro ne asiat, mistä et piDä pakkauksessa. miksi et piDä? 
        (poimintoja vastauksista) 
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5. kenen luulisit hyötyvän pakkauksesta eniten? 

6. kuinka toDennäköisesti haluaisit tuotteen nyt kun olet nähnyt lopullisen      
    tuotoksen? 

A. 70,27% molempien.

B. 2,7% poikien.

C. 27,03% tyttöjen.

A. 24,32% erittäin todennäköi-
  sesti.

B. 8,11% todennäköisesti.

C. 54,05% ehkä.

D. 13,51% en.

A.

A.

B.

B.

C.

C.

D.

7. käyttäisitkö pakkausta? 

8. mitä kautta haluaisit saaDa pakkauksen? 

A. 67,57% kyllä.

B. 24,32% ei.

C. 8,11% ehkä.

A. 47,37% koulun kautta.

B. 52,63% tilaamalla itse pai-

   kasta X.

A.

B.

B.

C.

A.
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- Väri olisi ehkä voinut olla hiukan vaaleampi.
- Pakkaus oli kiva.
- Sisällä olevia tavaroita voisi olla vähemmänkin.
- Pakkaus on hyvä.
- Pakkauksessa voisi olla lista kaikesta mitä pitää sisällään. Jos oli, en
  tainnut nähdä sitä.
- Se oli ihan hyvä, eikä ole oikeastaan parannettavaa:)

9. tähän voit kertoa parannus iDeoita pakkauksen kuosista, väreistä, koosta,  
    mallista, näytteistä tai jostain mihin toivoisit parannusta. sana on vapaa. 
     (poimintoja vastauksista) 
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